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SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY 

The Czech Republic Libraries Association 
Die Assoziation der Bibliotheken in der Tschechischen Republik 

 
Zápis ze 17. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce 

 
Datum konání:  10. 11. 2010 

Místo konání:   Národní knihovna ČR 

Přítomni:   viz prezenční listina 
 
Program: 

Jednání, které řídila Ing. Lea Prchalová, se uskutečnilo za účasti ředitelů a metodiků 
krajských knihoven a členů pracovní komise pro standardy VKIS. Za oddělení knihoven 
Ministerstva kultury se zúčastnila Mgr. Petra Miturová. 

1. Regionální funkce v roce 2011 
Metodici jednotlivých krajských knihoven informovali o výhledech financování RF na 
rok 2011. 
Řada krajských knihoven uvádí, že financování RF bude zřejmě ve stejné výši jako 
v roce 2010 – KVK Liberec, SVK Olomouc, KK Vysočiny, KK Pardubice, JVK České 
Budějovice, MSVK Ostrava, MěK Praha, SVK Kladno. Obávané snížení avizuje KKFB 
Zlín, MZK Brno, SVK Plzeň. SVK Ústí nad Labem zatím informaci nemá.  

2. Novela standardů VKIS – PhDr. V. Richter 
V loňském roce probíhala diskuse se závěrem, že je zapotřebí ponechat hodnoty 
indikátorů jako optimální, některé hodnoty standardů aktualizovat, některé standardy 
doplnit, příp. zrušit. V roce 2010 provedl Knihovnický institut NK analýzu dat 
získaných celostátním statistickým šetřením a analýzu dat z projektu benchmarking 
knihoven (v současné době je zapojeno cca 150 knihoven, které vykazují „dobrá“ data). 
Dr. Richter poukázal na zlepšování hodnot mnoha indikátorů standardů – důvod ke 
změně optimálního parametru tam, kde je to žádoucí. Účastníci porady obdrželi 
v předstihu materiál s návrhem aktualizace standardů, který byl v některých krajích, 
např. Moravskoslezském či Královéhradeckém porovnáván s aktuálními hodnotami 
standardů v těchto krajích. Na jednání sekce SDRUK probíhala diskuse k jednotlivým 
standardům a jejich indikátorům:  
• Kategorizace knihoven 

Zatím převládá názor kategorizaci neměnit.    
Pí Semrádová z SVK HK však navrhla následující změnu v kategoriích. Bylo 
dohodnuto, že připraví k dalšímu zvážení pro tyto kategorie návrh hodnot 
indikátorů. 
1–300 
301–800 
801–1500 
1501–3000 a dál zachovat. 

• Provozní doba knihovny pro veřejnost. 
• Indikátor: Počet provozních hodin týdně. 



Změny v kategoriích 1001–3000: 15–23 hod., 
3001–5000: 23–28 hod. 
5001–10000: 28–40 hod. 
10 001–20 000: 40–45 hod.  

• Tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů 
• Indikátor: Výdaj na nákup knihovního fondu 

Částka v Kč/1 obyvatele byla navýšena o inflaci na 29–40 Kč. 
• Indikátor: Počet knihovních jednotek doplněných do knihovního fondu 

Zrušen pro nízkou vypovídací hodnotu vzhledem k atraktivitě fondu. 
• Indikátor: Obnova knihovního fondu 

Nový indikátor. 
Doporučeno 10 % obnovy knihovního fondu ve volném výběru. 
Ve volném výběru by mělo být 75 % celkového knihovního fondu. 

• Studijní místa a prostory pro uživatele knihovny 
Změny byly dohodnuty pro velikostní kategorie nad 20 001 obyvatel (navýšení 
počtu studijních míst). 
20001–40000: 70–150 
40001–: 120 a více 

• Počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu 
Zvýšení počtu stanic je navrhováno v kategoriích 5 001 a výše.  
5001–10000: 5–10 stanic 
10001–20000: 10–15 stanic 
20001–40000: 15–20 stanic 
40001–: 20 a více 
Doporučení se dále týká zřízení wi-fi sítí či jiného pokrytí pro připojení notebooků 
v knihovnách. 

• Plocha knihovny určená pro uživatele 
Návrh vycházející ze zkušeností v SRN, kde platí 60 m2 na 1000 obyvatel, 
u kategorií do 1000 obyvatel je nutno velikost knihovny zohlednit v přiměřeném 
rozsahu.  

• Webové stránky knihovny 
Indikátor: Dostupnost informací o knihovně a jejích službách dálkovým přístupem 
je zajištěna prostřednictvím webové stránky, která má jednoznačnou doménu na 
internetu nebo využívá domény svého provozovatele. Musí zahrnovat alespoň tyto 
údaje: název a sídlo knihovny, název zřizovatele (provozovatele), stručnou 
charakteristiku knihovny, (výčet oddělení – existují-li), přehled nabízených služeb, 
knihovní řád a poplatky. Základní doporučený údaj je odkaz na Souborný katalog, 
na další spolupracující knihovny a na centrální služby, např. „Ptejte se knihovny“.  

• Elektronický katalog knihovny (OPAC) na internetu 
Indikátor: Knihovny v obcích nad 500 obyvatel nabízí elektronický katalog, který 
je dálkově veřejně přístupný prostřednictvím webového rozhraní. 
 
 



• Vzdělávání pracovníků  
Indikátor: Dalšímu odbornému vzdělávání je ročně na pracovníka věnováno 
minimálně 48 u profesionálního pracovníka a minimálně 8 hodin na 
neprofesionálního knihovníka. 

• Spokojenost uživatelů 
Indikátor: míra spokojenosti uživatelů a návštěvníků knihovny. 
Pravidelně v tříletých cyklech prověřovat spokojenost uživatelů ve všech 
knihovnách. Dotazník bude zřejmě zpracován ve spolupráci s KISK a výsledkem 
bude míra spokojenosti vyjádřená v % v kategoriích dospělý uživatel a uživatelé do 
15 let. 
Indikátor spokojenosti dospělé populace nad 15 let: 
Více než 90 % uživatelů hodnotí služby knihovny jako dobré nebo velmi dobré.  

• velmi dobré 
• dobré 
• přiměřené 
• špatné 
• velmi špatné   

Indikátor spokojenosti dětí a mládeže do 15 let: 
Více než 75 % dětí a mládeže hodnotí služby knihovny stupněm dobrý. 

• dobré 
• přiměřené 
• špatné 

• Personální zajištění  
Tento indikátor byl navrhován ve výši 0,5 prac. úvazků (na 1000 obyvatel). 
U neprofesionálních knihoven by pracovní úvazek měl zahrnovat půjčovní dobu + 
navýšení o 1/3 k zajištění nezbytných činností. Úvazky se mají týkat knihovnických 
činností (vyloučeny úvazky ekonomické, ICT, pomocné činnosti – úklid aj.). 
Účastníci porady se shodli, že je nutno podrobně vyhodnotit stávající stav.  
Ing. Lea Prchalová doporučila sledovat v příštím roce v krajích personální zajištění 
a až poté se vrátit k návrhu standardu. Další možností bude získání dat 
z celostátního průzkumu věkové a mzdové analýzy, který by měl v roce 2012 
proběhnout. 

• Další postup při přípravě novely standardů VKIS  
Z KI NK bude zaslán konzistentní návrh členům tohoto jednání a pracovní skupině 
pro standardy VKIS k připomínkování. Na přelomu roku bude konečný návrh zaslán 
na MK, které vydá aktualizované standardy opět formou metodického pokynu. 

3. Statistiky za rok 2010 – Mgr. L. Zemánková 

3.1 Statistika Kult (MK) 12-01 

Roční výkazy v papírové podobě budou rozesílány z NIPOS, v elektronické verzi 
jsou již na stránkách vystaveny.1 V elektronické podobě je vystaven i Deník pro 
veřejné knihovny.2 

                                                           
1 Dostupné z: http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2009/03/V12kni10.pdf 
2 Dostupné z: http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2009/03/DVK2011_2012_Silny.pdf. 

http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2009/03/V12kni10.pdf
http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2009/03/DVK2011_2012_Silny.pdf


V oddíle IV., řádek 0424 – počet titulů vydaných elektr. dokumentů včetně 
internetu – jde o dílo, které má obvykle přiděleno ISBN nebo ISSN, jde o dílo 
samostatné nebo souborné, dílo vydávané na pevných nosičích; má znaky 
vydaného díla v klasické formě. Nejde o samostatné články, které nemají 
charakter publikace (příklad – dílo digitalizované, elektronický časopis).  
Zde výklad z NIPOS: Počet titulů vydaných elektronických dokumentů včetně 
internetu znamená počet neperiodických, periodických titulů a audiovideo 
dokumentů vydaných na CD a DVD nosičích, které lze přehrát jen přes PC nebo 
vystavených na internetu. 
Neperiodickými tituly jsou myšleny knihy, brožury, normy a hudebniny, 
periodickými tituly jsou myšleny noviny a časopisy. 
V oddílech VII. a VIII. – ekonomická část – nově je v platnosti vyhláška 
č. 410/2009 Sb. K této části budou na webu KI NK vystaveny podrobnější 
informace („kuchařka“). 
Termíny k zasílání statistik: 
Základní knihovna: do 4. 2. 2011. 
Pověřená knihovna: do 4. 3. 2011 do NIPOS, včetně souhlasu se zveřejněním 
dat3.  
Krajská knihovna: do 14. 3. 2011 do NIPOS, včetně souhlasu se zveřejněním dat. 
Problémy či náměty týkající se elektronického sběru dat řešit s Mgr. 
P. Macháčkem z NIPOS (machacek@nipos-mk.cz).  

3.2 Statistika k výkonu RF 

Termín pro zaslání výkazu o RF nejpozději do 15. 3. 2011. Dřívější zaslání 
výkazu je vítáno! 
Je nutné dodržovat strukturu výkazu, nepřidávat či nepřejmenovávat jednotlivé 
řádky (především zkontrolovat výkazy z PK). Tabulka by měla být zaslána 
souborně za celou krajskou knihovnu. Mgr. Zemánková prosí, aby nebyly 
zamčeny buňky obsahující vzorce. 
Zpráva o výkonu RF – Metodický pokyn4 v kapitole 7 uvádí strukturu roční 
zprávy o výkonu RF. Je vhodné dodržovat uvedenou osnovu a zprávu vystavit na 
webových stránkách krajských knihoven nejpozději do 15. 3. 2011. 

4. Seminář k RF v roce 2011 
Celostátní seminář k výkonu RF se bude konat v říjnu 2011 Plzni. Termín bude 
upřesněn. Krajští metodici byli vyzváni, aby si již připravovali náměty k semináři. 

5. VISK 3 v roce 2011 – PhDr. V. Richter 
Priority ve VISK3 byly aktualizovány, je kladen důraz na centrální služby, podporu 
knihoven postižených živelnými pohromami, sdílení zdrojů apod.5 Povinností žádající 
knihovny z obce nad 10.000 obyvatel je poskytování dat do Souborného katalogu. 

6. Projekt internetizace knihoven – PhDr. V. Richter 
Projekt PIK i nadále pokračuje, finance jsou zajištěny do března 2011. Problémy jsou 
s navyšováním konektivity. Stále však existují knihovny, které čekají na připojení. 

                                                           
3 Dostupné z: http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2009/03/SouhlasNipos2A5_Knihovny1.pdf  
4 Dostupné z: http://knihovnam.nkp.cz/docs/MetPokynMK05.doc  
5 Bližší informace na: http://visk.nkp.cz/VISK3.htm  

mailto:machacek@nipos-mk.cz
http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2009/03/SouhlasNipos2A5_Knihovny1.pdf
http://knihovnam.nkp.cz/docs/MetPokynMK05.doc
http://visk.nkp.cz/VISK3.htm


7. Vedení sekce SDRUK 
Ing. L. Prchalová navrhla Radě SDRUK, aby se předsedkyní sekce pro RF stala od 
1. 1. 2011 Mgr. Blanka Konvalinková. Návrh byl Radou akceptován. 

 

15. 11. 2010 

 

Zapsaly: Lea Prchalová a Marie Šedá 


