
Zápis z porady regionu pro knihovníky profesionálních knihoven, konané dne 29.8.2018 

v Městské knihovně Kyjov 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Odborný seminář na téma „Čteme, i když nevidíme“, přednášející Mgr. Veronika 

Kundratová, Městská knihovna Hodonín 

3. Dotační programy pro rok 2019 

4. GDPR a Clavius – co ukazuje praxe 

5. Diskuze – náměty z knihoven regionu 

6. Prohlídka knihovny včetně prostor SONSu 

 

 

 

 

1. Zahájení – Mgr. H. Šimonová – ředitelka MěK Hodonín, Mgr. M. Moudrá – ředitelka MěK        

    Kyjov    

 

   

2. Odborný seminář na téma „Čteme, i když nevidíme“, přednášející Mgr. Veronika    

    Kundratová, Městská knihovna Hodonín  

    viz prezentace 

        

 

3. Dotační programy pro rok 2019 

    VISK3 – určený na automatizaci, na podporu dostupnosti knihovnických služeb pro občany   

    se zdravotním postižením 

    Z celkové ceny projektu lze získat 70% z dotace. 

    Pokud se knihovna rozhodne podat projekt, bylo by vhodné již teď oslovit poskytovatele    

    knihovních systémů, udělat si srovnání cen a zjistit, co všechno dané systémy umí, zda   

    vyhovují našim požadavkům, které od systému očekáváme.  

 

    AKS Clavius – updaty se budou platit do roku 2020. Nyní je verze 7.10, tuto aktuální verzi   

    by měly mít všechny knihovny, jsou v ní zapracovány požadavky dle směrnice GDPR a   

    knihovníci mohou tisknout nové přihlášky čtenářů. I po roce 2020 bude Clavius fungovat  

    dál, pokud by bylo něco nového legislativního, musela by to firma do programu zapracovat  

    a v tom případě by se platil update za daný rok. 

 

    Knihovna 21. století – určeno na kulturně výchovnou činnost, podpora komunitní role   

    knihoven 

    Získává se 50% z celkové částky, vyúčtování je jednoduché a lze z toho hradit honoráře    

    autorů a lektorů. Velmi málo je využíváno našimi profesionálními knihovnami. MěK    

    Hodonín vždy podává 3 projekty. 

      

    SKIP Velká Morava - malé regionální projekty     

    Je určen pro veřejné knihovny do 1,0 úvazku, maximální výše nákladů, kterou je možné    

    získat z dotace, je 3000,- Kč. Získává se 100 % z částky, není spoluúčast, nedá se použít na   

    dary pro soutěžící. Podává se jeden projekt. Termín přijímání žádostí bývá na jaře.     

    (Knihovna musí být  institucionální člen SKIP, roční poplatek je 550,- Kč za rok. Z našeho    

    regionu  je v SKIPu Velká Morava 13 profesionálních knihoven.)       



          

      
    Program rozvoje venkova JMK – na vybavení knihoven, techniku a knihovní systémy 

    Knihovny z našeho regionu se hodně zapojují. Je určený pro obce do 3000 obyvatel.    

    Získává se 50 % z celkové částky. Maximální částka, kterou mohou knihovny získat, je    

    50.000,- Kč, lze žádat opakovaně. Tento program funguje již 3 roky. Některé knihovny  

    našeho okresu toto využily 3x a pořídily do knihovny nový nábytek, PC techniku,   

    popřípadě i AKS. Proměna knihoven je prezentována na poradách regionu. 

   

    

    

4. GDPR a Clavius – co ukazuje praxe 

    Čtenáři podepisují nové přihlášky. U dětí je nutné uvést na přihlášku datum narození rodiče   

    (zákonného zástupce), s tím bývá problém u rodičů. Je důležité jim zdůvodnit, proč tento   

    údaj potřebujeme a jak s ním budeme nakládat, když dítě přestane být čtenářem. 

    Pokud je čtenářský průkaz nepřenosný a chodí si pravidelně půjčovat někdo jiný, je nutné 

    vyplnit formulář o zplnomocnění. Musí to být uvedeno v knihovním řádu. 

    Bez čtenářského průkazu se nepůjčuje. 

    Čten. průkaz by neměl ležet na stole, čtenář by ho měl mít u sebe a při půjčování knih opět    

    předložit knihovníkovi. 

    Při akcích upozornit na pořizování audiovizuálních záznamů. Nejvhodnější je dát toto   

    upozornění na dveře, kde se akce konají. 

  

    Knihovní řády - 60% profesionálních knihoven má zveřejněný nový knihovní řád.  

    Knihovna může po čtenáři vyžadovat jen ty údaje, které má uvedené v knihovním řádu. 

    Je nutné mít provázaný knihovní řád a spisový a skartační řád. Ve spisovém řádu je potřeba    

    mít uvedené skartační znaky a lhůty pro uložení a zacházení s dokumenty, např.   

    přírůstkový seznam, úbytkový seznam, zprávy z revize knihovního fondu, statistické  

    výkazy apod. Rozlišit, které dokumenty se budou archivovat (např. statistické výkazy,       

    zprávy o revizi KF) a které budou skartovány po uplynutí lhůty (např. přihlášky do  

    knihovny, pohledávky na knihy, dodací listy). Knihovny by se měly obrátit na své   

    zřizovatele a ověřit si, zda je ve spisovém a skartačním řádu obce (města) knihovna    

    zanesena, popřípadě dát podnět k doplnění. 

 

    Zabezpečení webových stránek a on-line katalogu – přechod na protokol HTTPS 

    Od května 2018 platí směrnice EU GDPR o zabezpečení webu. Webové stránky knihovny    

    zabezpečí poskytovatel.WebKnihovny.cz na tom pracují, webnode jsou již vyřešené. U   

    ostatních provozovatelů webových stránek je potřeba se obrátit na ně. Kdo má on-line 

    katalog Clavius a Carmen, obrátí se na servisního technika svého zřizovatele nebo na  

    p. Krošláka. Je zapotřebí zakoupit licenci a nainstalovat ji. 

    V AKS Tritius je toto už vyřešené.    
 

        

5.  Diskuze – náměty z knihoven 

     Městská knihovna Dubňany, Slavomila Dohnálková 

     Poslední týden prázdnin je věnovaný dětem – hrají různé hry. Příměstský tábor strávil    

     v knihovně 1 den – hrály se retrohry (skákání panáka, přebírání provázku,…). Přes   

     prázdniny děti chodily často do knihovny. Udělala se výstava o sklárně a k 30 letům   

     hasičů. Bude výstava k 100. výročí republiky. V sobotu 22.9. bude bleší trh. V říjnu je  

     plánována beseda se spisovatelkou Markétou Harasimovou. 



    

      Městská knihovna Veselí nad Moravou, Magda Švejcarová 

      Knihovna bude po rekonstrukci znovu otevřená. 9.9.2018 uspořádá Den otevřených dveří     

      s programem pro děti i dospělé. V příštím roce by se mohla udělat výjezdní porada  

      regionu do této nové knihovny. 

 

      Místní knihovna Svatobořice-Mistřín, PaeDr. Jindra Faiglová 

      V knihovně bude semínkovna.  

 

      Obecní knihovna Rohatec, Ing. Jana Charvátová 

      17.10. bude v kulturním domě beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou. 

 

      Obecní knihovna Ratíškovice, Ing. Marie Škorpíková 

      V sobotu 29.9. bude knihovnický happening. Mj. tam bude křtít svou sci-fi knihu osmiletá     

      čtenářka a spisovatelka Naďa Horáková bude číst z připravované knihy fejetonů Tajnosti   

      sborovny. 

 

      Městská knihovny Kyjov, Mgr. Michaela Moudrá 

      12.9. bude Prezentace grantového programu Erasmus +. 

   

      Městská knihovna Hodonín, Mgr. Hana Šimonová, 

      Knihovníci by měli psát o svých zkušenostech do Duhy. V posledním čísle (2/2018) byl     

      článek o akcích v Místní knihovně Nová Lhota od p. knihovnice Okénkové.  

      V roce 2019 bude 100 let od vydání 1. knihovnického zákona. Mohla by se uspořádat   

      sportovně literární vycházka. 

      V únoru nebo březnu 2019 se plánuje pořádání 1. mezinárodního básnického plesu 

      v Hodoníně. 

 

 

      Různé 

      MZK Brno rozesílala na knihovny k vyplnění dotazník z důvodu aktualizace Koncepce    

      rozvoje regionálních funkcí v Jihomoravském kraji na léta 2015-2020, dále rozšíření o   

      komunitní činnost knihoven a pak na  hodnocení činnosti regionálního oddělení. 

      Původně byl termín odevzdání do 31.8., nyní je prodloužen do 7.9. Za náš okres  

      k dnešnímu dni odevzdalo 25 knihoven. Dotazník je anonymní, pověřená knihovna   

      přeposlala na knihovny znovu, aby knihovny, které dosud  nevyplnily, tak učinily  

     v prodlouženém termínu. 

  

      

  

     Vzdělávání 

     11.-13.9. bude v Olomouci konference Knihovny současnosti. Knihovníci si mohou vybrat  

     z bohatého programu a zúčastnit se třeba jen 1 den.  

 

     Ve středu 19.9. pořádá regionální oddělení MěK Hodonín výjezdní poradu do Knihovny    

     Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti a do Místní knihovny Buchlovice. Ve    

     středu 5.12. bude přednáška o severské literatuře a porada regionu. 

     Na konci října nebo na začátku listopadu bude školení na AKS Clavius s p. Krošlákem    

     (dávání čtenářů do archivu – anonymizace, …). 

 



 

6. Prohlídka Městské knihovny Kyjov včetně prostor SONSu 

   Byl prezentován průběh rekonstrukce Městské knihovny Kyjov. 

 

    

     

 

             

    

    

   

      

 

V Hodoníně 3.9.2018 

 

 

 

 

 

Zapsala: Marcela Koláčková                                                  Mgr. Hana Šimonová 

                                                                                                ředitelka MěK Hodonín                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


