
Zápis z 24. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce 

 

Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut 

Datum konání: 8. 12. 2014 

Přítomni: viz prezenční listina 

Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková, předsedkyně sekce SDRUK pro regionální funkce. 

 
 
1. PhDr. Vít Richter, NK ČR – Novela standardu pro RF 
 

 V letošním roce proběhla novelizace Metodického pokynu Ministerstva kultury k 
zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České 
republiky. Dokument je ke stažení zde.   

 Dokument byl vydán Ministerstvem kultury ČR.  
 Probrány důležité připomínky z jednotlivých krajů, viz prezentace. 

 
2. Mgr. Monika Kratochvílová, MZK Brno – Terminologické vymezení pojmů „profesionální“ a 
„neprofesionální“ knihovna. 

 
 V souvislosti s novelizací Metodického pokynu pro RF se znovu otevřela diskuse ohledně 

těchto pojmů. 
 Dělení souvisí s rozsahem pracovního úvazku, nikoliv s kvalitou poskytovaných služeb, 

knihovny označované jako neprofesionální mohou poskytovat kvalitnější služby než 
knihovny profesionální.  

 Proto by bylo vhodné zvolit pro zařazení knihovny jiná kritéria než jen výši pracovního 
úvazku (např. plnění standardů VKIS) 

 MZK na základě analýzy svých obsluhovaných knihoven připraví podklady pro možné řešení 
této otázky do budoucna, výsledky průzkumu a možný návrh řešení představí na semináři 
k RF v Pardubicích 

 
3. Mgr. Vladana Pillerová, NK ČR - Statistické vykazování výkonů knihoven za rok 2013 
 

 statistické vykazování v roce 2014 – beze změn, termíny zasílání výkazů 
o 6. února 2015 základní knihovny 
o 6. března pověřené knihovny 
o 18. března krajské knihovny 

 změny ve statistickém výkaze 2015 – začlenění e-výpůjček 
 výkaz regionálních funkcí v roce 2014 – změny, termíny 
 viz prezentace 

 
4. Financování RF – všechny kraje 
 
Ústecký kraj – navýšení o 0,5 mil. Kč, dotace na rok 2015 tak bude činit  
8 mil. Kč 
Plzeňský kraj – dotace ve výši 5,5 mil. pro pověřené knihovny, krajská knihovna finanční dotaci od 
kraje nedostává, v roce 2015 čekají navýšení o 0,5 mil. Kč na 6 mil. Kč. 
Praha – v letošním roce dostali dotaci ve výši 2,3 mil. Částku na příští rok zatím neví, ještě nebyl 
schválen rozpočet Městské knihovny Praha, očekávají stejnou částku.  
Královéhradecký kraj – částka bude stejná jako letos – 6 mil. Kč, obce v kraji přispívají na nákup VF. 
Vysočina – stejná částka jako letos 9,4 mil. Kč. 
Olomoucký kraj – stejná částka jako v roce 2014 - 9 mil. Kč. Žádali navýšení o 3,5 % na platy, zda to 
bylo, schváleno ještě neví. 

http://knihovnam.nkp.cz/docs/MetPokynMK05.doc
http://knihovnam.nkp.cz/docs/MetPokynMK05.doc
http://knihovnam.nkp.cz/docs/MetPokynMK05.doc
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Normy-standardy-doporuceni.htm


Liberecký kraj – stejná částka, žádali navýšení o 3,5 % - mají příslib od kraje, že by částku během 
roku dorovnal. 
Středočeský kraj – stejná částka 10 milionů jako v letošním roce, mají příslib navýšení o 3,5 % na 
platy. 
Pardubický kraj – v roce 2015 bude částka na výkon RF navýšena o 2 mil. Kč – dostanou 6 mil. Kč a 
na rok 2016 mají přislíbeno další navýšení o 1 mil. Kč.  
Karlovarský kraj – stejná částka jako v letošním roce 3,6 mil. Kč, jednají o navýšení o 3,5 %. 
Jihočeský kraj – stejná částka – 11 mil. Kč, mzdové navýšení nebylo schváleno. 
Zlínský kraj – stejná částka – 6,8 mil., o mzdové navýšení 3,5 % si budou žádat jednotlivé pověřené 
knihovny samostatně. 
Jihomoravský kraj – v letošním roce došlo ke snížení částky o 250 tis., v roce 2015 snad dojde ke 
zpětnému dorovnání částky na 13,5 mil. 
Moravskoslezský kraj – v koncepci měli slíbeno navýšení, přesto budou mít stejnou částku 14,4 mil. 
jako v letošním roce 
 
5. Lenka Hanzlíková, MKP – Priorita 19 a Adresář knihoven 
 

 součástí Centrálního portálu knihoven bude Adresář knihoven 
 bude využívat údaje z Adresáře, který bude spravovat NK ČR 
 vytvoření uživatelsky přívětivého vyhledávacího rozhraní 
 struktura adresáře, jaké údaje zveřejnit, jakým způsobem 
 viz prezentace 
 

Připomínky: 
 otevírací doba – zajímavý údaj pro uživatele, ale je potřeba často aktualizovat 

o uvádět běžnou otevírací dobu s poznámkou, že je nutné údaje ověřit 
o odkaz na web 

 Informace o bezbariérovosti – důležité  
 Typy knihoven- tlačítko knihovna s RF – vyřešit ikonkou stejně jako bezbariérovost? 
 Piktogramy 

 
 
6. PhDr. Vít Richter, NK ČR - CADR (centrální adresář knihoven) 
 

 Národní knihovna ČR bude spravovat Adresář knihoven 
 Krajské knihovny se dohodly na vytváření společného adresáře. 
 V současnosti existuje adresář SK ČR, adresář MK ČR, krajské adresáře, oborové adresáře 
 Základem centrálního adresáře bude adresář SK ČR a databáze knihoven evidovaných MK ČR 
 Následovat bude doplnění dat – KK, PK, ostatní knihovny 
 Činnosti budou probíhat v příštím roce 2015 
 viz prezentace 

 
7. PhDr. Hana Nová, NK ČR – Zpřístupnění EIZ široké veřejnosti - stav 
 

 Priorita 8 Koncepce knihoven – informace na stránce 
https://sites.google.com/a/mzk.cz/koncepceeiz/  

 Vzrůstá počet zapojených knihoven 
 Zkušební přístupy v rámci Března měsíce čtenářů do databáze Anopress, využilo 91 

knihoven, z toho 70 městských 
 Proběhly semináře k projektu VISK 8 
 Pro rok 2015 zkušební přístupy – Anopress, LibraryPressDisplay, AtoZ 
 seznam volně dostupných EIZ - 

https://sites.google.com/a/mzk.cz/koncepceeiz/home/ceske-zdroje  

https://sites.google.com/a/mzk.cz/koncepceeiz/
https://sites.google.com/a/mzk.cz/koncepceeiz/home/ceske-zdroje


 vzniká příručka k EIZ 
 viz prezentace 

Připomínky: 
– bylo by dobré vymyslet způsob propagace, aby lidé začali ve větší míře tyto zdroje využívat, veřejné 
knihovny se musí začlenit do nabídky služeb v digitálním prostředí. 
PhDr. H. Nová informovala, že probíhá spolupráce s gymnáziem. Očekává se, že ze spolupráce s 
mladými lidmi by mohly vzejít zajímavé návrhy  
- dle názoru knihoven je nedostatkem, že Anopress neumožňuje uživatelům vzdálený přístup 
 
 
8. PhDr. Zuzana Hájková, Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice 
 Funkce krajských knihoven při zavádění RDA 
 

 V roce 2015 dojde k zavedení nových katalogizačních pravidel RDA 
 KK – musí začít používat RDA od 1. dubna 2015, doporučuje se záznamy odesílat rychleji 

(prostřednictvím protokolu OAI-PMH), aby je ostatní knihovny mohly přejímat co nejdříve; 
knihovny, které přispívají do SK ČR, musí rovněž začít používat RDA. 

 Nutnost přechodu na výměnný formát MARC21 (přechod je podporován v rámci dotačního 
programu VISK 3) 

 Záznamy zpracované podle pravidel RDA v UNIMARCu budou přijímány ještě maximálně rok 
po zavedení RDA. 

 Vzdělávání: 
o úvodní semináře pro krajské knihovny proběhly v roce 2014  
o v roce 2015 budou následovat podrobná školení pravidel RDA: 
o v lednu 2015 proběhne v NK školení školitelů KK, kteří budou školit ve svých krajích 

 po zavedení RDA bude nutné provádět retrokatalogizaci ve starém formátu 
 Malé knihovny, které používají UNIMARC mohou přebírat záznamy v MARC21, pokud mají 

aktualizovaný knihovní systém. Problém je, že mnoho knihoven tak zatím neučinilo. 
 viz prezentace 

 
 
9. Mgr. Š. Kašpárková (nepřítomna) – Priorita 12 Doplňování cizojazyčné literatury – 
pokračování projektu 
 

 Pilotní projekt proběhl v krajích – Ústeckém, Zlínském, Jihočeském, Jihomoravském 
a Královéhradeckém. 

 2. etapa v roce 2015 bude zahrnovat dalších 5 krajů, celkem bude 30 center distribuce. 
 Vybrané kraje pro 2. etapu:  

o Liberecký 
o Moravskoslezský 
o Olomoucký 
o Vysočina 
o Karlovarský  

V těchto krajích budou vybrána vždy 3 centra distribuce.  
 Koordinátorem projektu bude MZK. 
 Ve 3. etapě v roce 2016 by měly být zapojeny zbývající kraje, ve 4. etapě v roce 2017 krajské 

knihovny 
 Důležitá bude evaluace pilotního projektu. 

 
 
9. RNDr. Lenka Prucková, Knihovna Města Olomouce 
 

 Zhodnocení, zkušenosti z členství v komisi Knihovna roku 



 Prezentace jednotlivých nominovaných knihoven 
 
Připomínky: 
Prioritou je nominovat na cenu Knihovna roku knihovny oceněné v rámci Vesnice roku. Pokud však 
oceněná knihovna nemá pro nominaci dostatečné kvality, je vhodné nominovat jinou knihovnu. V 
takovém případě je třeba zřizovateli nenominované knihovny důvody vysvětlit. Krajští metodici by 
měli mít v záloze knihovny vhodné k účasti v soutěži. Měli by také pomoci zajistit, aby za každý kraj 
byla nominována pouze 1 knihovna.  
 
10. Mgr. Blanka Konvalinková – program konference v Pardubicích 
 

 pravděpodobný termín v týdnu 19. – 22. října 2015, zjistí R. Kodetová z KK Pardubice 
 Možná témata 

o Centrální portál knihoven 
o Adresář knihoven 
o Vzdělávání knihovníků 
o Legislativa 
o Novela autorského zákona 
o Nový občanský zákoník 
o Metodický pokyn věnující se vybavení knihoven? 

 
11. Různé 
 
PhDr. V. Richter – Novela Autorského zákona 

 Ministerstvo kultury by ji mělo v 1. čtvrtletí předat vládě, předpokládaná platnost od dubna 
2016 

 Jednání knihovníků, nakladatelů, knihkupců a kolektivních správců – obecná shoda na návrhu 
novely. 

 Knihovny budou moci tisknout z digitálního podkladu, bude to součástí hromadné licence. 
 Poplatek za kopírování bude vybírán paušálně podle počtu registrovaných čtenářů 

v knihovně od knihoven, které službu poskytují za úplatu. To může být nevýhodné pro 
knihovny, kde se méně kopíruje. Je na každé knihovně, zda bude kopírovací služby nabízet a 
za jakých podmínek - za úplatu nebo zdarma.  

 
Ing. Dana Smetanová, NK ČR - Databáze Slovník českých knihovníků 

 Provozovatelem databáze byl původně SDRUK, na základě dohody ji převzala Národní 
knihovna, která ji provozuje v systému Aleph. 

 Data se importují a jsou přístupná. 
 Databáze vzniká ve spolupráci s krajskými knihovnami, knihovny budou zasílat své návrhy 

osobností krajským zpracovatelům (viz příloha). 
 Mělo by se jednat o významné knihovníky z krajů, např. z oceněných knihoven, mohou být 

žijící, případně již zesnulí… 
 
 
 
Zapsala:  Mgr. Vladana Pillerová 
  Jaroslava Starcová 
 


