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Zápis z výjezdní porady profesionálních pracovníků knihoven 

regionu Benešov konané 22. června 2016 od 9:00 

v Obecní knihovně v Choceradech. 

Přítomní: Dle přiložené prezenční listiny 

Program porady: 

1. Uvítání na poradě 

2. Představení Obecní knihovny v Choceradech a popis činností knihovny  

(MgA. Lucie Vrtalová) 

3. Knihovnické putování – SKIP (Radmila Slámová) 

4. 20. výroční schůze SKAT a změna ceníku služeb LANius a.s. (Kateřina Bohatová) 

5. Centrální adresář knihoven (Bc. Kristýna Klímková) 

6. Novinky v knihovnictví a regionu (Kateřina Bohatová, Bc. Kristýna Klímková) 

7. Ukončení porady  

8. Prohlídka bývalých prostor knihovny, skladu a kostela Nanebevzetí Panny Marie 

 

1. Uvítání na poradě 

Porada se konala v budově Obecní knihovny v Choceradech a Rodinného centra Sluníčko, 

kde všechny zúčastněné přivítaly místní knihovnice Lucie Vrtalová a Jiřina Hanová. 

2. Představení Obecní knihovny v Choceradech a popis činností 

knihovny 

 Prezentace Lucie Vrtalové navazovala na první představení nově přestěhované 

knihovny, kterou přednesla na poradě neprofesionálních pracovníků knihoven 

regionu Benešov v Městské knihovně Benešov v prosinci 2015. 

 Knihovna nabízí široké spektrum činností pro děti i dospělé a může se chlubit 

spoluprací s výtvarným kroužkem ZUŠ Benešov. Příležitostně se zde konají 

přednášky a projekce nejrůznějšího zaměření a pro všechny věkové kategorie. 

 Pro děti jsou pořádána krátká čtení s pohoštěním. Místní knihovnice ostatním 

představily zkušenosti se získáním pozornosti nejmenších dětí. K udržení pozornosti 

využívají malé pohoštění, nejlépe tematické. Varovaly však před přílišnou snahou  

s pohoštěním pro děti, aby ve výsledku nebylo zajímavější než samotné čtení. 

 Do choceradské knihovny také pravidelně dochází třídy ze základní školy a družiny. 

Seznamují se s knihovnou a jejími službami a funkcemi a tráví v ní svůj čas – mohou 

využívat počítače, číst si, nebo něco tvořit.  

 Lucie Vrtalová dále vyzdvihla výbornou spolupráci s výtvarným kroužkem. Některá 

díla dětí je možné nalézt jako výzdobu na stěnách knihovny. Poslední velká 
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spolupráce vycházela z děl Miroslava Šaška a jeho populárních průvodců „To je 

Praha“, „To je Paříž“. Děti tvořily obrazy na téma „To jsou Chocerady“.  

 Jako novinka byla představena snaha o nazkoušení dětského divadla na motivy 

vybraných literárních děl. 

 V knihovně se také snaží o rozvoj dětské kreativity. Lucii Vrtalové se podle svých slov 

nejvíce osvědčila kniha Tvůrčí psaní pro malé spisovatele a spisovatelky  

od Kateřiny Hoškové nebo využití kostek (Story Cubes) na volné vytváření příběhů.  

 Pro dospělé knihovna nabízí cestovatelské přednášky, autorská čtení, koncerty  

a výstavu sochařského sympozia. 

 V prosinci loňského roku byla představena nová služba pojízdné knihovny  

pro čtenáře, kteří nemají knihovnu ve svém dosahu. Bohužel se tato služba 

neosvědčila, a proto došlo k jejímu zrušení. 

 Naopak čtenářské soutěže jsou podle knihovnic úspěšné. Vyhlašují se čtenáři roku 

v jednotlivých třídách školy a dále čtenáři roku za celou knihovnu, kde se mohou 

umístit jak dospělí, tak i děti. Seznam výherců je umístěn v obci na vývěsce  

a na nástěnkách ve škole, aby i pro ostatní sloužil jako motivace.  

3. Knihovnické putování 

Radmila Slámová přednášela o knihovnickém putování Svazu knihovníků a informačních 

pracovníků, uskutečněném ve čtvrtek 28. dubna 2016. Toto putování probíhalo  

po zajímavých knihovnách na Příbramsku: Městské knihovny Dobříš, Památníku Karla 

Čapka ve Staré Huti, Knihovny Dr. E. Bořického v Milíně a Památníku Antonína Dvořáka  

ve Vysoké u Příbramě.  

4. 20. výroční schůze SKAT a změna ceníku služeb LANius a.s. 

Tento příspěvek prezentovala Kateřina Bohatová, místo Mgr. Dany Vykoukové. 

4.1. 20. výroční  členská schůze SKAT 

Schůze se konala 26.4.2016 od 10 hod ve Velkém sále budovy Ústavu zemědělských  

a potravinářských informací v Praze. 

Program schůze SKAT 

• volba komisí 

• Výroční zpráva za rok 2015 – přednesl předseda Sdružení Ladislav Zoubek (Budování 

souborného katalogu SKAT a souborného katalogu článků ANSKAT; Hodnocení 

plnění úkolů, stavu členské základny a hospodaření) 

• Volba nové Rady sdružení SKAT a Kontrolní skupiny na období 2016-2018 

• Návrhy na konání odborných seminářů – návrh Ing. Šilha (Např. školení na RDA, 

rozdíly mezi Claviem a Tritiem) 
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• Návrh rozpočtu na rok 2016 k dispozici na webu http://www.skat.cz/zprava15.htm 

 

• Doplnění stanov o „Pravidla elektronického hlasování“ (Umožněno veřejné 

hlasování bez fyzické přítomnosti, hlasovat mohou všichni členové Sdružení 

uživatelů knihovních systémů LANius, hlasování probíhá elektronickým formulářem 

přes web nebo e-mailem (je třeba ověření autenticity člena sdružení), další 

podmínky hlasování na www.skat.cz) 

• Odborný program – přednesl Ing. J. Šilha (LANius) (Od května SK ČR přijímá záznamy 

pouze v RDA, komunikace s knihovnami – regionální setkání, čtvrtletní newsletter, 

dotazník, apod.; doporučení knihovního systému Tritius – obsahuje pouze formát 

MARC21 a podporu RDA) 

• Podrobné informace v zápisu z Výroční schůze SKAT na 

http://www.skat.cz/aktuality.htm 

4.2. LANius a.s. - Změna ceníku služeb od 11.04.2016.  

 Úroveň I. – činnosti hrazené dle skutečně čerpaného rozsahu 

• Servisní zásah bude proveden nejpozději do 7 dnů od nahlášení požadavku 

servisnímu technikovi a to v ceně 800 Kč za 1 hodinu práce přímo 

u objednatele. V případě expresního zásahu (do 48 hod od nahlášení), může 

být k této hodinové sazbě účtována částka 1000 Kč, avšak vždy po předchozí 

dohodě servisního technika s uživatelem. Účtuje se každá započatá 

půlhodina. Ceny jsou uváděny bez DPH a platí od 11.04.2016. V této základní 

úrovni servisu není poskytován servis pomocí vzdáleného přístupu. 

Úroveň II. – činnosti hrazené paušální částkou 

• Servisní zásah bude proveden nejpozději do 7 dnů od nahlášení spěchajícího 

požadavku servisnímu technikovi. Cena je závislá na počtu počítačů* 

objednatele, na nichž je SW firmy LANius s.r.o. provozován, a platí se 

čtvrtletně, pololetně nebo ročně. V případě expresního zásahu (do 24 hod 

od nahlášení), může být navíc účtována částka 1000 Kč, avšak vždy  

po předchozí dohodě servisního technika s uživatelem. Uživatelům  

s možností servisu pomocí vzdáleného přístupu poskytujeme 10% slevu. 

Počet PC * Cena bez DPH 

 1. počítač v síti nebo samostatně  310 Kč / měsíc  

 2. až 4. počítač v síti  á 170 Kč / měsíc  

 5. až 10. počítač v síti  á 100 Kč / měsíc  

 11. a každý další počítač v síti  á 50 Kč / měsíc  
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Úroveň III. – činnosti hrazené paušální částkou 

• Servisní zásah bude proveden nejpozději do 3 dnů od nahlášení 

spěchajícího požadavku servisnímu technikovi. Cena je závislá na počtu 

počítačů* objednatele, na nichž je SW firmy LANius s.r.o. provozován,  

a platí se čtvrtletně, pololetně nebo ročně. 

Počet PC * Cena bez DPH 

 1. počítač v síti nebo samostatně  390 Kč / měsíc  

 2. až 4. počítač v síti  á 221 Kč / měsíc  

 5. až 10. počítač v síti  á 130 Kč / měsíc  

 11. a každý další počítač v síti  á 65 Kč / měsíc  

Podrobné informace na www.lanius.cz 

5. Centrální adresář knihoven  

(prezentovala Bc. Kristýna Klímková) 

Dne 21.6.2016 proběhlo školení na centrální adresář pro pověřené knihovny v SVK Kladno.  

 Centrální adresář v současné době čítá 6585 záznamů o živých knihovnách: z toho 

1077 odborných a 5508 veřejných. Centrální adresář byl vystaven na základech 

předchozích adresářů. Vznikl sloučením databází pracovišť Národní knihovny ČR: 

Odboru knihovnictví a Oddělení souborných katalogů a následně připojením údajů 

z adresáře Ministerstva kultury ČR. Jednotlivé záznamy se mezi sebou velmi liší  

co do obsažených informací. Cílem tohoto roku je navýšit informace  

v záznamech všech evidovaných knihoven.  

 Motivací správy dat v centrálním adresáři je snaha o zlepšení dohledatelnosti 

informací o knihovně. Čtenář by měl být schopný snadno a rychle vyhledat 

informace o požadované knihovně – od otevírací doby, kontaktů, provozovatele, 

například i po ceník MVS. Aby nalezené informace o knihovnách byly užitečné,  

je samozřejmá dostatečná aktualizace údajů. Jednou ročně se proto správci 

centrálního adresáře obrátí hromadným mailem na knihovny s žádostí  

o aktualizaci svých záznamů.  

 Každá knihovna, která na sebe vezme odpovědnost za aktuálnost a správnost údajů 

své knihovny může data zadávat přes online formulář přihlášením přes siglu 

knihovny a přidělené heslo.  

 Heslo k přihlášení poskytne na žádost Regionální centrum Měk Benešov. 

Správci adresáře:  

 pro odborné knihovny: Mgr. Zdenka Manoušková   (zdenka.manouskova@nkp.cz) 

 pro veřejné knihovny: Bedřiška Štěpánová (bedriska.stepanova@nkp.cz)  
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Více informací k aktualizaci údajů v centrálním adresáři: 

http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr/spoluprace-se-sk-cr/on-

line-aktualizace-dat-v-bazi-adr 

6. Novinky v knihovnictví a regionu  

 (prezentovaly Kateřina Bohatová, Bc. Kristýna Klímková) 

6.1. Výsledky dotačního řízení VISK 3 

 Obecní knihovna v Českém Šternberku – Automatizace knihovny a nákup vybavení 

 Obecní knihovna v Choceradech – Pokračování v automatizaci knihovny 

  Obecní knihovna Kozmice – Automatizace knihovny Kozmice 

 Obecní knihovna v Louňovicích pod Blaníkem – Přechod z lokálního systému Clavius 

na regionální systém Clavius REKS 

 Městská knihovna Benešov – Zahájení výpůjček e-knih 

 Vzorná lidová knihovna Velké Popovice-Přechod z formátu UNIMARC na MARC 21 

 Zdroj: http://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni 

6.2. Dotazník k výstavbě a vybavení veřejných knihoven 

 Cílem průzkumu je zjistit současný stav prostorového a částečně i technického 

vybavení knihoven. Průzkum je prováděn v souladu s cíli připravované Koncepce 

rozvoje knihoven ČR na léta 2016 až 2020. Uzávěrka dotazníku 22.5.2016. Vyplněno 

více jak 1000 dotazníků. 

 Podrobnosti o průzkumu:  http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-

dokumenty/pruzkumy/pruzkum-prostor-knihovny 

 

6.3. Návrh Koncepce knihoven 2016-2020 s vizí pro rok 2025 

 Knihovny ve virtuálním prostředí  

 Knihovny jako otevřená vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra  

 Doplňování knihovních fondů a informačních zdrojů 

 Efektivní metody trvalého uchování tradičních knihovních dokumentů  

 Výstavba knihoven, podpora infrastruktury ICT v knihovnách 

 Systém hodnocení a marketing veřejných knihovnických a informačních služeb  

 Vzdělávání pracovníků knihoven 

 

Nová vize pro rok 2025 

Společně tvoříme knihovny jako nabídku služeb a informačních zdrojů a otevřeného 

prostoru pro vzdělávání, kulturu a osobní rozvoj. Podpora spolupráce na různých 

úrovních: Já. Vy. Čtenáři. Knihovníci. Daňoví poplatníci. Baví nás to. Rozvoj zdrojů  

– knihovní fondy, data, digitalizace, elektronické informační zdroje, média. Prostor  

– podpora fyzicky existujících knihoven, služby knihoven ve virtuálním prostotu 
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(příjemné místo pro jednoho i pro všechny, stále na blízku, pro každého bez rozdílu,  

se vzájemným respektem). Rozvoj kreativity, inspirace, využití tradic, knihovna, čtení 

jako zážitek. Dnes čerpáme z minulosti a tvoříme budoucnost.  

Více informací: http://www.ukr.knihovna.cz/priprava-koncepce-rozvoje-knihoven-cr-

na-leta-2016-2020/ 

 

6.4. Workshop Centrální portál knihoven 

 série praktických workshopů, pravděpodobně říjen a listopad 2016 v Praze, 

seznámení se službami portálu, novinkami a možnost zpětné vazby na portál, bude 

navazovat na plánované spuštění nové verze Centrálního portálu knihoven 

 Adresa portálu: http://www.knihovny.cz/ 

   

6.5. Výsledky soutěže Biblioweb 2016 

• Absolutní vítěz Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 

•  V kategorii knihoven v obcích do 15 tisíc obyvatel  

• 1. místo Městská knihovna Dačice (131 bodů) 

• 2. místo Městská knihovna Antonína Marka v Turnově(130,5 bodů) 

• 3. místo Městská knihovna Frenštát pod Radhoštěm (125,5 bodů) 

• Zdroj: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb/biblioweb-2016 

6.6. Nominace Středočeský Kramerius 2016 

Pro letošní rok nominuje regionální centrum Benešov dvě knihovnice 

 společně s regionálním centrem Příbram nominuje paní Lucii Haškovou  

za Obecní knihovnu v Netvořicích a Obecní knihovnu v Hradišťku  

 samostatně paní Jitku Šachlovou za Obecní knihovnu Čestlice. 

6.7. Vzdělávání pořádané SVK Kladno 

 14.09.2016 od 9:00 - Windows 10 a novinky v oblasti informačních technologií 

(Praha) 

 22.09.2016 od 9:00 - Zpracování audiovizuálních dokumentů v systému Clavius 

(Praha) 

 04.10.2016 od 9:00 - Tabulkový kalkulátor MS Excel (začátečníci) (Praha) 

  Více info: http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/nabidka-kurzu/ 

 

6.8. Vzdělávání pořádané RC Benešov 

 Výjezdní porada do Městské knihovny Vlašim (září 2016, předběžně 21.9.) 

  Přednáška Německá literatura (středa 5.10.2016 od 9:00) 

  PC kurz - Jak snadno vytvořit webové stránky (úterý 8.11.2016, od 9:00) 

  Psychologie dětského čtenáře (listopad 2016, předběžně 30.11.2016) 

  Předvánoční porada profesionálních knihovníků (předběžně 14.12.2016) 
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  Aktuální info: http://www.knihovna-benesov.cz/pro-knihovny/obecne/vzdelavani-a-

porady.html 

6.9. Novinky v regionálním centru 

Na webové stránky regionálního centra přidána nová sekce Nejčastější dotazy. 

6.10. Upozornění na omezení provozu regionálního centra 

 4.7. –   8.7.2016  Dovolená Klímková  

 úterý  19.7.2016 Školení obou pracovnic na Clavius REKS v Táboře 

 25.7. –  5.8.2016  Dovolená Bohatová 

 15.8. – 19.8.2016 Revize v Obecní knihovně v Struhařově u Benešova  

Aktuálně: http://www.knihovna-benesov.cz/pro-knihovny/obecne/kalendar.html 

7. Ukončení porady 

8. Prohlídka bývalých prostor knihovny, skladu a kostela Nanebevzetí Panny 

Marie 

 

V Benešově dne 1.7.2016 zapsala Bc. Kristýna Klímková a Kateřina Bohatová 

mailto:region2@knihovna-benesov.cz
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