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Služby knihoven knihovnám
 Regionální služby RF Standard pro dobrou knihovnu 

Vzdělávání Statistika Výsledky dotačního programu z MK 

ČR Databáze evidence knihoven Knihovny.cz  
Koncepce 

Co bude obsahem?



Jakým směrem vlastně 
kráčíme a jestli tam chceme 

kráčet....? 

                        



Ch. Darwin

„Nepřežije nejsilnější ani nejinteligentnější,
ale nejvíce adaptabilní na změnu!“



Nové knihovnice v letošním roce
 Břestek – Silvie Bílková

 Částkov – Iveta Pospíšilová

 Jalubí – Zdeňka Bednářová

 Komňa – Gabriela Hustáková

 Ostrožská Lhota – Lenka Trčková

 Pitín – Renata Kudlíková

 Podolí - Jitka Jánská

 Stříbrnice – Nikola Vandová

 Vážany – Marie Brzicová

 Kunovice – Zdeněk Kučera



Služby knihoven knihovnám

Krajské programy regionálních funkcí na 
podporu knihoven

 ke stažení on-line na adrese:
http://ipk.nkp.cz/docs/RF/sluzby_knihoven_knihovnam.pdf

 Informuje o nabídce služeb určených 
knihovnám, které mohou významně 

přispět k její oblíbenosti a 
zvýšenému zájmu občanů.

http://ipk.nkp.cz/docs/RF/sluzby_knihoven_knihovnam.pdf


Služby knihoven knihovnám

 Na základě novely Knihovního zákona č. 257/2001 Sb. jsou 
regionální funkce financovány z rozpočtu krajů formou dotace

 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně pověřila KBBB 
výkonem regionálních funkcí pro okres Uh. Hradiště

 KBBB pomáhá zajistit základním knihovnám na základě smluv s 
obecními úřady poskytování veřejných knihovnických a 
informačních služeb občanům

 Financováno z rozpočtu Zlínského kraje



Regionální služby

KBBB obsluhuje ve svém 
regionu 75 knihoven

- 16 profi knihoven
- 59 neprofi knihoven

RF zajišťují:
KBBB a 4 profesionální
 knihovny:

 Uherský Brod (7) 
 Bojkovice (6)
 Starý Hrozenkov (6)
 Ostrožská Nová Ves (1)
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Regionální funkce 
2016 v okrese Uh. Hradiště
 Poradenská a konzultační činnost
– Konzultace – 610, metodické návštěvy - 112

 Tvorba, distribuce a oběh výměnných fondů
– 223 souborů, 14 118 svazků

 Metodická pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
– 21 aktualizací, 16 revizí (91 433 svazků zaktualizováno a následně 

vyřazeno 9 433 knihovních jednotek, 73 449 svazků zrevidováno)

 Pomoc při akvizici, zpracování a distribuci knihovních fondů, 
pořízených z prostředků obcí

– 58 knihoven, 7 583 svazků nakoupeno, 11 391 svazků zpracováno

 Základní servis informačních a komunikačních technologií 
– 108 zásahů



Standard pro dobrou knihovnu 

Metodický pokyn Ministerstva kultury k 
vymezení standardu veřejných knihovnických 
a informačních služeb poskytovaných 
knihovnami zřizovanými a/ nebo 
provozovanými obcemi a kraji na území 
České republiky

 
http://ipk.nkp.cz/docs/bench/Standard_pro_dobrou.pdf

http://ipk.nkp.cz/docs/bench/Standard_pro_dobrou.pdf


K čemu standardy?
 

Standardy knihovnických služeb: doporučení, 
nástrojem motivace, umožňuje knihovnám a 
provozovatelům provádět srovnání a kontrolu 
kvality knihovnických služeb.

 
K plnění standardů se také přihlíží v okamžiku, 

kdy se obec či město hlásí do soutěže Vesnice 
roku.



 

 Provozní doba knihovny pro veřejnost
 Tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů
 Umístění knihovny v obci
 Plocha knihovny určená pro uživatele
 Studijní místa pro uživatele knihovny
 Přístup k internetu a informačním technologiím
 Webová prezentace knihovny
 Elektronický katalog knihovny na internetu
 Pracovníci knihovny a jejich vzdělávání
 Měření spokojenosti uživatelů knihovny.

Předmět standardu 
knihovnických služeb



Pracovníci knihovny a jejich vzdělávání
 Standard vzdělávání: 

Pracovníci působící v 
knihovnách s rozsahem 
provozní doby menším 
než 10 provozních 
hodin týdně absolvují 
další odborné 
vzdělávání ročně v 
rozsahu nejméně
8 pracovních hodin

 



Pracovníci knihovny a jejich vzdělávání
 Webové stránky KBBB:

http://www.knihovnabbb.cz/vzdelavani 
 Knihovnické minimum:

http://www.kfbz.cz/knihovnicke-minimum-2017

 Studijní pomůcky pro knihovníky 
https://studujte.nkp.cz/

 Informace o absolvovaném vzdělávání vždy 
poskytnout metodickému oddělení
(zaslat kopii certifikátu, osvědčení)

http://www.knihovnabbb.cz/vzdelavani
http://www.kfbz.cz/knihovnicke-minimum-2017
https://studujte.nkp.cz/


Standard pro dobrý fond
Metodický pokyn MK pro vymezení standardu 

doplňování a aktualizaci KF pro knihovny zřizované 
a/nebo provozované obcemi na území ČR

Cílem: zlepšit rozsah, obsah a kvalitu KF



Standard pro dobrý fond
 Velikost fondu (rozsah) není kritériem kvality

 Menší a vysoce kvalitní fond je využíván více než fond 
zastaralý

 Základní fond: 60 – 70%, aktuální fond: 30 - 40%

 IFLA: celkový rozsah KF – počet 2 – 3 knihovní 
jednotky na obyvatele

 Minimální rozsah KF pro nejmenší knihovny – nad 2500 
knihovních jednotek

 Zásada: udržovat rovnováhu mezi nakoupenými a 
vyřazenými dokumenty

 Vyřazování KF – musí být schváleno zřizovatelem



Kritéria pro vyřazování
 Čím více knih – tím více výpůjček? Omyl! Toto 

tvrzení rozhodně neplatí!

 Minimální nebo žádné využití

 Nadbytečná duplicita nebo multiplicita

 Opotřebovanost, poškození

 Obsahová zastaralost, bezvýznamnost

 Dokument neodpovídá profilu knihovny



Statistika – shrnutí roku 2016 

 Celkově ve Zlínském kraji většina sledovaných ukazatelů 
mírně klesala,

 pokles výpůjček souvisí s trendem ve společnosti,

 pozitivní byl nárůst návštěvníků a nárůst počtu akcí u 
neprofesionálních knihoven a větší počet přírůstků KF ve 
všech typech knihoven,

 finanční prostředky na nákup knih - ve Zlínském kraji je 
celkem 250 knihoven a pouze 11 knihoven nedalo v roce 
2016 finance na nákup knih, z našeho regionu se jedná o 7 
knihoven.

 Knihovny v dalším období – důraz na prostor knihoven – 
komunitní centrum v mnoha obcích.



Kulturní a vzdělávací akce
Neprofesionální knihovny

96 103

172

217
243

276

391

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Fyzické návštěvy celkem
Neprofesionální knihovny

29 440
31 544 32 748

35 347
37 322

40 873
44 220

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Statistika

 Kopírování – odvádění autorských poplatků 
za kopírování. www.dilia.cz/kopirovani/

 Prolongace, prezenční výpůjčky
 Ekonomická část
 Stále vést evidenci: 
 návštěvníky internetu, 
 návštěvníky kulturních a vzdělávacích akcí,
 prezenční výpůjčky, 
 MVS (formulář)

http://www.dilia.cz/kopirovani/




 V dotačním programu MK ČR VISK 3 bylo z 
našeho regionu úspěšných celkem 13 knihoven.

 Technické vybavení a modernizace knihovny
 (8 knihoven): 

- Dolní Němčí, Jankovice, Nedachlebice, Ořechov, Prakšice, 

Tučapy, Uherský Brod, Velehrad 

 Výpůjční systém Clavius REKS  (5 knihoven):
- Hradčovice, Rudice, Sušice, Ořechov, Vážany, 

 V současné době má výpůjční systém Clavius 
REKS většina neprofesionálních knihoven. 

Dotační program z MK ČR 
Veřejné informační služby knihoven – VISK 3 



Kontrola správnosti užívání názvu knihovny a 
adresy dle evidence knihoven na MK ČR.

V případě změny adresy - vyplnit a zaslat žádost o 
změnu údajů knihovny v evidenci knihoven

Adresář knihoven evidovaných Ministerstvem 
kultury a související informace:

https://www.mkcr.cz/evidence-knihoven-adresar-knihoven-
evidovanych-ministerstvem-kultury-a-souvisejici-informace-341.html

Databáze knihoven dle evidence 
knihoven MK ČR



Knihovny.cz

  Nový centrální portál českých knihoven

  Portál slavnostně spuštěn 26.10. 2016
  Prohledávání fondů desítek českých knihoven a   

dalších zdrojů současně a na jednom místě

- tradiční (objednávky, rezervace, prodlužování)

- elektronické (zprostředkování plného textu)

  Do projektu se zatím postupně zapojují velké české 
knihovny



 Snadné vyhledávání
 Řada přidaných služeb 

- objednávky, prodlužování výpůjček...

 Katalog, Inspirace, Knihovny
 Adresář knihoven CADR (vznikl z 

databáze ADR)

Knihovny.cz



Knihovny.cz



Koncepce rozvoje knihoven v ČR
na léta 2017 - 2020

 V listopadu 2016 vláda projednala a vzala na 
vědomí novou Koncepci

 Jedná se o strategický materiál navazující na 
koncepci, která se realizovala v letech 2011  
až 2015

 Vize pro rok 2020:

Společně tvoříme knihovny jako nabídku služeb, informačních zdrojů a 
otevřeného prostoru pro vzdělávání, kulturu a osobní rozvoj



  
 Knihovny ve virtuálním prostředí

 Knihovny jako otevřená vzdělávací, kulturní, komunitní a 
kreativní centra

 Budování knihovních fondů a informačních zdrojů

 Trvalé uchování tradičních knihovních dokumentů

 Výstavba knihoven, podpora infrastruktury ICT v 
knihovnách

 Systém hodnocení a marketing veřejných 
knihovnických a informačních služeb
 Vzdělávání pracovníků knihoven

 Knihovny jako vědecko – výzkumné instituce

Koncepce – prioritní oblasti
http://ukr.knihovna.cz/koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2017-2020/



Důležité kontakty 
http://www.knihovnabbb.cz/kontakty

 Regionální útvar:

Markéta Petrů, petru@knihovnabbb.cz, 
tel. 572 552 225, 724 151 723

Marta Doležalová, dolezalova@knihovnabbb.cz, 
tel.572 551 250

 Výměnný fond:

Jarmila Skalická, vf@knihovnabbb.cz, tel. 572 553 187
 Nákup a zpracování fondu:

Mgr. Libuše Pavlicová, pavlicova@knihovnabbb.cz, 
tel. 572 551 250 

mailto:petru@knihovnabbb.cz
mailto:dolezalova@knihovnabbb.cz
mailto:vf@knihovnabbb.cz
mailto:pavlicova@knihovnabbb.cz


Děkuji za pozornost

Markéta Petrů

                 Další, prosím!
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