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Statistika KULT 
Statistický výkaz obsahuje 1 nový ukazatel v ř. 0513 Počet e-výpůjček e-dokumentů. Po 
formální stránce došlo k přesunu 5 ukazatelů na 1. stranu, nově je řešen oddíl Právní forma 
zpravodajské jednotky. 
Počet účastníků vzdělávacích/kulturních akcí – pokud knihovna pořádá cyklus přednášek, 
divadel atd., účastníci se pokaždé započítávají zvlášť, akce cyklu se také počítají zvlášť. 
Termíny odevzdání: výkaz KULT poslat do Náchoda do 5. 2., komentáře do 11. 2. 
Formulář výkazu KULT a formulář osnovy komentáře viz příloha tohoto zápisu. Tabulky .xls 
pro vyplnění statistických údajů budou zaslány v průběhu ledna. 
 

Informace ze SDRUK 
Centrální adresář knihoven –  CADR  
Došlo ke sloučení databáze ADR (na webu NK ČR) a Evidence knihoven na webu MK ČR. Bližší 
informace, včetně soupisu povinných i nepovinných údajů k doplnění do databáze CADR, 
jsou k dispozici na: http://ipk.nkp.cz/docs/Svobodov_adres.pdf. Aktualizaci budou v roce 
2016 po zaškolení provádět metodičky pověřených knihoven ve spolupráci s městskými 
knihovnami. 
Aktualizace knihovních fondů veřejných knihoven   
Uvažuje se nad zpracováním standardu pro doplňování a aktualizaci KF veřejných knihoven. 
Měl by vycházet ze standardu IFLA, který říká, že i nejmenší knihovna by měla mít 2500 
svazků nebo, že by knihovna měla mít 2 svazky na obyvatele. Měl by zde být také začleněn 
standard pro dobrou knihovnu (10 % obnovy KF) a knihovní zákon (§ 17 aktualizace 
a vyřazování). 
Úhrada autorských poplatků za službu kopírování za úplatu  
Pokud knihovna poskytuje kopírovací službu svým čtenářům za úplatu, měla by agentuře 
DILIA odvádět poplatek. Více informací na webu http://www.dilia.cz/28-rozmnozovaci-
sluzby. 
Vykazování vzdělávacích a kulturních akcí  
Bude nově vykazováno – změní se definice od r. 2016 (kulturní akce - pojí se s kulturním 
zážitkem, vzdělávací akce – účastník se aktivně zapojuje - je příjemcem informace). 
Průzkum prostorového vybavení knihoven (MZK, NK ČR) 
Průzkum provede v dubnu 2016 Moravská zemská knihovna a Národní knihovna 
ve spolupráci s NIPOS. Výsledky průzkumu budou porovnány s rokem 1988, kdy proběhl 
první průzkum. 
 

Informace ze SKIP 
Průzkum Sekce veřejných knihoven SKIP 
Po letošním dubnovém jednání Sekce veřejných knihoven SKIP byla členům rozeslána anketa, 
jež měla za cíl ověřit směrování dalšího vývoje sekce a jejích priorit. Odpovědi zaslalo 
86 respondentů. Sekce se na základě výsledků ankety bude soustředit na okruhy, jako jsou 
např. komunitní aktivity knihoven, vzdělávání pracovníků knihoven, PR a marketing atd. 
Důležité je, že sekce bude sledovat také RF. Jedním z cílů, které si stanovila, je, že bude 
usilovat o legislativní opatření podpory RF s cílem zamezit současným výkyvům a nejistotám 
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v některých oblastech způsobených především nedostatečným financováním RF; zdůrazněna 
důležitost spolupráce (nejen mezi knihovnami, ale i se zřizovateli, spolky apod.). 
Kniha do vlaku 
Kniha do vlaku – zkušenosti s jednáním se zástupci ČD a otázky k diskusi o projektu Kniha 
do vlaku přinesl Mgr. Michal Špaček z Městské knihovny v Roztokách u Prahy. 
Po nastartování projektu mikulovskou knihovnou se podařilo zastřešit projekt jednáním 
zástupců ČD a SKIP. 
Většina knihoven zapojených do projektu uzavřela smlouvu s ČD, kdy byla dojednána cena 
1200,- Kč za 1 m² a rok.  Zapojené knihovny umisťují své knihovničky v prostorách nádraží, 
doplňují tyto knihovničky vhodnými tituly, uklízejí okolí. Služba, která jistě zpříjemňuje 
cestování klientům ČD, je na straně jedné samozřejmě reklamou knihovny, zároveň je ale 
vítanou službou i ze strany ČD, která se projektem „chlubí“, přičemž to ČD nejen nic nestojí 
a navíc v mnoha zvláště menších místech nejsou ČD schopny připravit vhodný prostor 
(vymalování, úklid čekárny atd.). Po diskusi členů sekce Michal Špaček navrhl možnosti 
a formy nového vyjednávání s vedením ČD. Cílem by mělo být principiální ustoupení od 
nájemného (které je v rozpočtu ČD zanedbatelnou položkou) tak, aby se smluvním vztahem 
deklarovala vzájemná spolupráce, nejen povinnosti na straně knihoven. Vedení ČD půjde 
dopis. Bylo by dobré, aby knihovny poskytující službu Knihy do vlaku podpořili podpisem také 
dopis. Připravuje se interaktivní mapa knihoven zapojených do projektu. K. Hubertová 
připomíná, že se jedná především o PR akci a je třeba udržovat estetickou úroveň výpůjčního 
prostoru a knih.  
Kontakt na Michala Špačka  spacek@roztoky.cz. 
Více k projektu např. https://zeleznicar.cd.cz/zeleznicar/zpravodajstvi/projekt-kniha-do-
vlaku-si-uz-ziskal-radu-ctenaru/-8639/, http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1560880-
knihy-do-vlaku-hledaji-sve-ctenare. 
Sekce veřejných knihoven v roce 2016 

- Knihovnická dílna 2016 (v Praze, duben) 
- Workshop pro metodiky (v Kutné Hoře, termín zatím nestanoven) 
- Co vesnické knihovny umějí a mohou (Horní Lideč, okres Vsetín, září) 
- Valná hromada SKIP (Hradec Králové, 14. 6.-16. 6.) 
- Další možnosti komunitních knihoven (komunitní knihovna jako místo podpory 

lokálního kulturního dědictví, historie, literatury a tradic) 
Dále na: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/. 
 

E-konference Zaměstnavatel 
Byla zřízena nová e-konference Zaměstnavatel, která se zabývá problematikou knihoven jako 
institucí, ekonomikou, legislativou, daňovou problematikou, výběrovými řízeními, personální 
prací, bezpečnost práce apod. E-konference je vhodná nejen pro ředitelky a vedoucí 
pracovníky knihoven, ale také pro ekonomy či metodiky. Přihlášení je možné přes PhDr. Víta 
Richtera. 
 

Vzdělávání v SVK HK 
Témata kurzů vyplynula z dotazníkového šetření, nyní se jedná s lektory. 

  Téma Popis Hlasů 

1 Elektronické knihy Zařízení pro čtení e-knih, zdroje e-knih, 
tvorba vlastní e-knihy. 

27 
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2 Nové technologie v 
knihovnách 

Čtečky, tablety, cloudová úložiště. 24 

3 Autorská práva na internetu Ochrana autorských práv na internetu. 22 

4 Cesta k plným textům Zdroje plných textů. 21 

5 Bezpečnost a ochrana dat na 
sociálních sítích a internetu 

Zásady bezpečné komunikace, tvorba 
hesel, rizika. 

21 

6 Tvorba jednoduchých 
animací 

Možnosti tvorby,  použití a umístění na 
webu knihovny. 

20 

7 Facebook pro začátečníky  18 

8 Stránka knihovny na 
Facebooku 

 18 

9 Úprava fotografií Stažení fotografie do počítače a její 
základní úpravy (úprava velikosti, ořez, 
otočení, přidání popisku, úprava barev). 

17 

10 Jednoduché video pro 
knihovnu 

Pořízení krátkého videa, nahrání do 
počítače,  střih, titulky, apod. 

16 

11 Program Gimp pro 
začátečníky 

(Volný software - informace o stažení 
a instalaci, nastavení, základy úpravy 
fotografií a práce s vrstvami, ..) 

16 

12 MS PowerPoint - základy Seznámení s programem, základy, 
možnost využití. 

16 

 
SVK HK plánuje na rok 2016 knihovnický kurz. Konal by se ve větším rozsahu hodin (cca jako 
v národní knihovně), bez akreditace Ministerstva školství. 
 

Národní soustava povolání, národní soustava kvalifikací 
Viz příloha nsp_a_nsk.ppt. 
 

Nabídka vzdělávání - Náchod 
Infografika – pokračování kurzu práce v online grafickém programu Canva. 
Facebook – využití pro knihovnu, založení stránky knihovny, správa účtu apod. 
Další viz příloha tipy_na_vzdelavaci_zdroje.pdf. 
 

Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 
Zajímavé příspěvky nejen pro knihovny pověřené regionální funkcí – např. Informační 
vzdělávání, koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků... 
Prezentace na adrese http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/regionalni-funkce-verejnych-
knihoven/celostatni-seminare-regionalni-funkce-knihoven/celostatni-seminar-regionalni-
funkce-knihoven-2015-pardubice.-20.-21.-10.-2015 
 

Kampaň na rok 2016 
Motto: Vzděláváme pro život 
Téma: Knihovna a vzdělávání se zaměřením na zvyšování funkční gramotnosti obyvatel 
Cíl: Knihovny jsou motivovány a finančně podporovány svými zřizovateli, aby mohly být pro 
všechny občany místy plnohodnotného trávení volného času s bonusem získání znalostí 
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Logo ke stažení na webu SVK HK. 
 

Celostátní knihovnické akce 
Březen – v soutěži čtenář roku budou soutěžit čtenářské třídy ve spolupráci s projektem 
Čtení pomáhá. 
Knížka pro prvňáčka – zájemci o zapojení do projektu musí být přihlášeni v konferenci 
Andersen. 
Noc s Andersenem – 1. 4. 2016, ústředním tématem bude pohádka Malá mořská víla, téma 
je však libovolně volitelné. 
Týden knihoven - 3. – 10. 10. 
 

Technická normalizační informace - rekonstrukce knihoven 
Byl vydán český překlad technické normalizační informace: Informace a dokumentace - 
Kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven - Plocha, funkčnost a design. 
Technická zpráva specifikuje údaje pro plánování budov knihoven. Poskytuje také pomoc při 
výběru technického vybavení budov pro jednotlivé funkční prostory knihoven. Je 
aplikovatelná pro všechny typy knihoven ve všech zemích, ale zejména pro akademické 
a veřejné knihovny. Neobsahuje podrobnosti o národních, regionálních či lokálních 
omezeních, která mohou ovlivnit plánování budov knihoven. 
 MK Náchod zakoupila jeden výtisk, k zapůjčení u p. Havlové. 
 

RDA - školení  
Školení na zpracování článků v RDA se bude konat 19. 1. 2016 v SVK HK. 
 

Tabulka doporučené maturitní četby  
Graficky zpracovaný seznam knih, které by měli studenti přečíst k maturitní zkoušce 
(nejčastěji vyskytující se knihy v seznamech různých středních škol). Tabulku obdržela každá 
městská i obecní knihovna, tabulku je možné si vyvěsit v knihovně či nakopírovat a rozdat 
čtenářům. Knihkupectví Martinus nabízí k prodeji i formát A1 za 199 Kč. 
 

FB skupina Knihovny knihovnám  
Nový projekt Městské knihovny Břeclav je vytvořen pro lepší spolupráci knihoven zejména 
v oblasti pořádání kulturních a vzdělávacích akcí pro čtenáře a širokou veřejnost. Skupina 
slouží pro vzájemné sdílení tipů, recenzí, hodnocení či poptávek na akce či přednášky. 
 

www.rozpocetobce.cz 
Složení rozpočtu města, užitečná pomůcka např. pro jednání o rozpočtu pro knihovnu. 
 

Rodinné průkazky do knihovny 
Zkušenosti se zaváděním a provozováním rodinných průkazek má knihovna Jana Drdy 
v Příbrami. Viz rodinne_prukazky_pribram.ppt, rodinne_prukazky_pribram.pdf 
 

Informace z knihoven 
Jaroměř 
Od ledna 2016 se novou ředitelkou knihovny stane paní Martina Priharová. 
 

http://www.martinus.cz/?uItem=223166
http://www.rozpocetobce.cz/


Police nad Metují 
V roce 2016 proběhne v knihovně kompletní revize fondu. 
 
Náchod 
19. 1. 2016 se v knihovně uskuteční cestovatelská přednáška manželů Čejkových o cestě po 
Ladakhu na kolech. 
14. 1. 2016 od 18:00 proběhne ve studovně představení Divadla Viola s názvem Zahrada Jane 
Austenové. 
V roce 2016 bude probíhat kontrola evidence čtenářů a výměna čtenářských průkazů. 
 
Nové Město nad Metují 
Knihovna uvažuje o zavedení rodinných průkazek. 
Ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví pořádá knihovna výstavu reprodukcí 
ilustrací malíře Zdeňka Buriana. 
Pan Růžička doporučil besedu se spisovatelkou Ivou Pekárkovou, beseda sklidila v knihovně 
velký úspěch. 
Taktéž doporučil přednášky členů Společnosti bratří Čapků. 
 
Červený Kostelec 
Knihovna se zapojila do projektu Kniha do vlaku, malý regál s knihami umístila do prostor 
nádražní budovy. 
Paní Fraňková doporučila přednášky RNDr. Evy Marková, CSc., astronomky a  bývalé 
ředitelky Hvězdárny v Úpici. Seznam nabízených přednášek viz příloha 
seznam_prednasek_astronomie.pdf. 
 
Broumov 
Knihovna uspořádala ve spolupráce s Náboženskou obcí Církve československé husitské 
v Broumově komponovaný pořad Listy z Kostnice, účinkovalo Českoskalické literárně 
hudební kvinteto. 
Město zatím pouze uvažuje o možnosti přestěhování knihovny do jiných, prostornějších 
a vhodnějších prostor. 
Pan Meier doporučil knihu Vysoká hra : lezení v Adršpašsko-teplických skalách v datech 
(Pavel Lisák, nakladatelství JUKO). 
 
Meziměstí 
V roce 2016 proběhne v knihovně kompletní výměna topení. 
Zřizovatel knihovny příjme do knihovny novou pracovnici na 0,5 úvazku. 
 
Česká Skalice 
Knihovna je vybavena novými regály na knihy. V roce 2016 je v plánu rekonstrukce zahrady. 
V knihovně proběhl křest knihy Jiřího Rosy Tanzanie - Safari Njema, o setkání s autorem byl 
velký zájem. 
Knihovna uspořádala literárně hudební pořad v podání Českoskalického literárně hudebního 
kvarteta k 100. výročí narození světoznámé šansoniérky Edith Piaf. 
7. 5. 2016 proběhne v knihovně poslední veřejné vystoupení Dr. Heleny Sobkové. 
 
 
Zapsala: Klára Havlová 


