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Zápis z porady neprofesionálních pracovníků knihoven regionu Benešov 

konané 3. prosince 2014 ve studovně Městské knihovny Benešov 
 
Přítomní: Dle přiložené prezenční listiny 
 
1) Metodika vyplňování statistického výkazu o knihovně za rok 2014 

Prezentovala Bc. Jindra Pánková, pracovnice Regionálního centra Městské knihovny 
Benešov 
 
Výkazy jsou dostupné v elektronické podobě na webových stránkách: 

o www.nipos-mk.cz  
o www.nkp.cz  

Je nutné vyplnit dva výtisky. Jeden výtisk odeslat do Regionálního centra Městské 
knihovny v Benešově a jeden zůstává v knihovně.  

 
Metodička postupně probrala jednotlivé řádky ve výkaze, vysvětlila provázanost 
některých polí a upozornila na nejčastější chyby, které se při vyplňování výkazů dělají, 
např. oddíl VI. Zaměstnanci vyplňují pouze knihovnice, či knihovníci, kteří pracují 
v knihovně na základě pracovní smlouvy. Pokud mají jakoukoli jinou formu pracovního 
poměru (např. dohody), tak zde nevyplňují nic. Pokud za svou práci dostává knihovnice, 
či knihovník jakoukoli odměnu, přestože je malá, není dobrovolným pracovníkem. 
Odměna, kterou pracovník dostává se uvede v oddíle VIII. do řádku 0803, resp 0804, či 
0805 (podle formy pracovního poměru). 
 
Při jakémkoli dotazu ohledně statistik se mohou knihovnice a knihovníci obracet na 
metodičku Bc. Jindru Pánkovou. 

Telefon: 317 721 731 – linka 23 
Mobil : 605 550 370 
E-mail: region@knihovna-benesov.cz  

 
2) Nové webové stránky Regionálního centra Městské knihovny Benešov 

Prezentovala Kateřina Bohatová, pracovnice Regionálního centra Městské knihovny 
Benešov 
 
Na úvod příspěvku byly připomenuty původní stránky Regionálního centra Městské 
knihovny Benešov a uvedeny změny, které byly v sekci „pro knihovny“ udělány. 
Uživatele webových stránek často mátlo, že přestože jsou v sekci „pro knihovny“, 
zůstává přístupné menu městské knihovny, které mimo jiné odkazuje na on-line katalog 
městské knihovny a nikoliv regionu. Z těchto důvodů bylo vytvořeno zcela nové menu, 
které v sekci pro knihovny nahrazuje původní. Pro odlišení nového menu byla zvolena 
modrá barva. V pravé části byla odstraněna výpůjční doba městské knihovny. O tento 
prostor se rozšířila středová část stránky. 
Všechny informace, které byly na původním webu, zůstaly zachovány a doplněny  
novými. 
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Na webových stránkách Městské knihovny Benešov v  sekci pro knihovny lze nalézt 
informace o regionálních funkcích, o tom, co se aktuálně děje v regionu, informace o 
vzdělávání a poradách pořádaných regionálním centrem (postupně budou doplněny 
materiály ke stažení, zápisy, pozvánky apod.), dokumenty a legislativu, adresáře 
obsluhovaných knihoven, nabídku vyřazených knih pro knihovny, kontakty. Pravidelně 
jsou spravovány aktuality. Postupně bude též doplněna fotogalerie. Přímo z menu je 
dostupný on-line katalog výměnného fondu. Posluchači byli upozorněni na poznámku u 
jednotlivých titulů „vypůjčeno do…“, kde je uveden termín vrácení knihy. Tyto termíny 
ovšem pro výpůjčky z regionálního centra neplatí. 
Přednášející poprosila knihovnice a knihovníky, pokud by měli nějaký nápad, či 
připomínky k webovým stránkám, resp. k sekci pro knihovny, aby informovali 
pracovnice regionálního centra. 
 
Webové stránky: http://knihovna-benesov.cz/pro-knihovny/obecne/uvod.html 

 
3) Obecní knihovna v Olbramovicích 

Prezentovala Marie Krausová, knihovnice Obecní knihovny v Olbramovicích 

 
Obec 
Obec Olbramovice leží 15 km jižně od Benešova a má 1216 obyvatel. Skládá se z 15 
místních částí: Babice, Dvůr Semtín, Kochnov, Křešice, Mokřany, Olbramovice 
Městečko, Olbramovice Ves, Podolí, Radotín, Semtín Semtínek, Slavkov, Tomice II., 
Veselka a Zahradnice. V obci se nachází přírodní rezervace Podhrázský rybník a část 
obce je v Přírodním parku Džbány-Žebrák. V Olbramovicích je základní škola od první 
do páté třídy a mateřská škola. 
 
Knihovna 
Knihovnicí v obecní knihovně je pí. Marie Krausová. 
Knihovna je umístněna v areálu mateřské školy, kde je také školní jídelna, lékař a 
kadeřnictví ve dvou místnostech o celkové rozloze 33 m2. Knihovna má bezbariérový 
vstup. V současné době čítá knihovní fond 2056 svazků a  knihovna má 96 
registrovaných čtenářů. 
Původní stav knihovny byl žalostný. Knihovna téměř nefungovala, evidováno bylo 15 
čtenářů a 140 výpůjček za rok. V knihovně nebyl žádný systém, ale naopak velký 
nepořádek – knihy byly rozloženy různě po zemi, po stolech, nahoře po regále apod. 
Počítač s internetem nebyl využíván. Neexistoval přírůstkový ani úbytkový seznam. 
Za pomoci metodiček z Regionálního centra Městské knihovny Benešov byla provedena 
aktualizace. Knihy byly roztříděny a postupně obaleny. Byl vytvořen přírůstkový a 
úbytkový seznam. Počítač byl zprovozněn a začali ho využívat čtenáři. Paní knihovnici se 
podařilo knihovnu rozšířit o malou sousední místnost, kde je nyní dětské oddělení Získala 
také vyřazené regály z profesionálních knihoven regionu. Knihovna byla vybavena 
rozřaďovači a popiskami. Nabídka byla rozšířena o 5 titulů periodik. Knihovní fond je 
pravidelně obohacován o novinky. Paní knihovnice uháčkovala sítě, které slouží na 
vystavování obrázků od dětí z místní ZŠ a MŠ. Byla stanovena výpůjční doba – úterý a 
čtvrtek od 14:00 – 18:00. Za pomoci metodiček byly vytvořeny www stránky. 
V současné době je knihovna součástí obecní kultury a místem setkávání obyvatel obce. 
Stoupl počet registrovaných čtenářů na více než 90. Za loňský rok bylo evidováno 2412 
výpůjček a 549 návštěv knihovny. Paní knihovnice pravidelně pořádá knihovnicko-
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informační lekce pro děti z místní mateřské a základní školy (též ze ZŠ Vrchotovy 
Janovice). Je využíváno možnosti zapůjčení výměnných souborů. 
Do budoucna paní knihovnice plánuje upravit výpůjční dobu dle žádostí čtenářů na PO 
14:00-18:00 a ST 12:00-16:00. I nadále chce paní knihovnice pořádat knihovnicko-
informačních lekcí pro děti ze ZŠ a MŠ. Naopak nově by chtěla pořádat akci „Pasování 
na čtenáře“ a nadále udržovat knihovní fond aktualizovaný. 
 
Středočeský Kramerius 
Středočeský Kramerius je ocenění, které každý rok získává 5 neprofesionálních knihoven 
ve Středočeském kraji (vždy za jeden region jedna knihovna). V roce 2014 za region 
Benešov byla oceněna paní Marie Krausové z Obecní knihovny v Olbramovicích. 
www stránky knihovny: http://knihovnavolbramovicich.webk.cz/ 

 
4) Aktuality z knihovnictví a další důležité informace  

Prezentovala Bc. Jindra Pánková, pracovnice Regionálního centra Městské knihovny 
Benešov 
 
INFORMACE PRO KNIHOVNY 
• www.knihovna-benesov.cz/proknihovny.html  

• www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/  

• www.knihovnam.nkp.cz  

 
NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ DANIELA 
• 20% sleva všem knihovnám při nákupu knih v kamenném obchodě v Benešově 
• internetový obchod 

o www.knihkupectvi-daniela.cz 
o na většinu beletrie také sleva 20% 
o při objednávce nad 2 000,- Kč se neplatí poštovné 

• tel.: 603 257 985 (Daniela Bendová) 
 
NABÍDKA  VYDAVATELSTVÍ AKCENT 
• www.vydavatelstviakcent.cz  
• Rabat 32% pro všechny knihovny 
• Tel.: 568 844 553 
• Email: rybnickova@vydavatelstviakcent.cz 

 
DOTACE 
• Program Veřejné informační služby knihoven – VISK 
• dotační řízení Knihovna 21.století – K21 

o Podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora 
všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním 
postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost 

Uzávěrka 10. prosince!!! 

• Přihlášky a podmínky na adrese: http://mkcr.cz/ 
• VISK též na: http://visk.nkp.cz/ 
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• K 21 též na: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Knihovna21.htm 
• Kontakty: 

o Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 2,5,6,7,8,9) 
o Mgr. Michal Fojtík, tel.: 257 085 357 (VISK 3 a K21) 
o PhDr. Vít Richter, tel.: 221 663 338 

 
PŘECHOD NA KATALOGIZA ČNÍ PRAVIDLA „ RDA“ 
• Od 1.4.2015 NK ČR přejde na nová katalogizační pravidla RDA 
• Pokud přejde také Městská knihovna Benešov, knihovny, které nepřejdou na MARC 

21 a RDA nebudou moci přejímat záznamy a výměnné soubory 
• Týká se pouze těch knihoven, které mají Clavius a nemají zaplacené upgrade 

 
VÝSTAVA JOSEFA ČAPKA 
• Nabídka výstavy Josef Čapek – malíř, básník, spisovatel 
• 13 panelů (lze je umístit na stojany nebo na zeď) 
• Zdarma 
• Více infomrací: liska@svkkl.cz 

 
UŽ JSEM ČTENÁŘ – KNÍŽKA PRO PRV ŇÁČKA 
SKIP ČR vyhlašuje 7. ročník projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka (podpora 
čtenářské gramotnosti). Cílovou skupinou jsou žáci prvních tříd. Do projektu je přihlašuje 
veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Od 12/2014 do 
5/2015 připraví knihovna pro prvňáčky jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce 
vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení besedy s tvůrci knih, výstavy apod.). 
Pro školní rok 2014/2015 byla vybrána kniha spisovatele Jiřího Žáčka a ilustrátora 
Vojtěcha Juríka – Housličky pro medvěda. 
Počet knih pro jednotlivé přihlášené knihovny je omezen, ale je zde možnost určitý počet 
knih odkoupit za 20,- Kč.  

Více informací na: www.skipcr.cz 
 
LITERÁRNÍ CENA VL. VOKOLKA 
• Vypisuje statutární město Děčín a Městská knihovna Děčín 
• Již 18. ročník 
• Bližší informace na: www.dcknihovna.cz 

KNIHOVNICKÁ OCEN ĚNÍ A POČINY 
a) Byly uděleny ceny Středočeský Kramerius 2014. Za benešovský region byla 

oceněna paní Marie Krausová z Obecní knihovny v Olbramovicích. Informace 
o knihovně jsou k dispozici na adrese http://www.knihovnavolbramovicich.webk.cz/   

b) Cena Knihovna roku 2014 byla udělena středočeské Obecní knihovně Horní 
Lideč. Stránky knihovny: www.knihovnahornilidec.cz 

c) Městskou knihovnou roku se stala Masarykova veřejná knihovna Vsetín. 
Webové stránky knihovny: www.mvk.cz 

 
Všem oceněným jménem Městské knihovny Benešov srdečně 

gratulujeme. 
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ZÁJEM O 
Knihovnám byla nabídnuta pomoc ze strany pracovnic regionálního centra, konkrétně: 
• Pomoc při aktualizaci 
• Pomoci při revizi knihovního fondu 
• Vytvoření popisek, či rozřaďovačů do knihovny 
• Cokoli dalšího, co souvisí s provozem knihovny 

 
PROSÍME 
Pracovnice regionálního centra poprosily knihovnice a knihovníky o: 
• Aktuální adresu knihovny 
• Zda byla provedena aktualizace 
• Datum poslední revize 
• Vytvoření e-mailové adresy knihovny 
• Nelepit knihy izolepou a informovat v tomto směru také čtenáře 
• V rámci výměnných souborů vracet knihy půjčené do roku 2011 včetně 

  
VZDĚLÁVÁNÍ 2015 – PC KURZY 
V roce 2015 proběhnou v Městské knihovně Benešov počítačové kurzy pro pracovníky 
obsluhovaných knihoven regionu Benešov. 

1) Facebook vaší knihovny a další sociální sítě (květen) 
2) Bezpečné používání informačních technologií (březen) 
3) Prezentační program MS Power Point (dvoudenní kurz, podzim) 

 
VZDĚLÁVÁNÍ 2015 
V roce 2015 proběhnou v Městské knihovně  Benešov následujíc přednášky a semináře 
pro pracovníky obsluhovaných knihoven regionu Benešov. 

1) Česká literatura (Mgr. Ljubková, 11.2.2015) 
2) Dětská literatura (pí Čeňková, podzim) – spíše česká lit. 
3) Trénink paměti (podzim) 
4) Nová katalogizační pravidla RDA (25.2.2015) 
5) Možná se uskuteční  – školení na katalogizaci v systému Clavius v MARC 21 

 
KONZULAT ČNÍ TÝDEN 
� 12.-16.1.2015 
� Pomoc při vyplňování statistických výkazů 
� Pomoc s vytvořením e-mailové adresy 
� Jakékoli další dotazy 
� Možnost vlastního výběru knih do výměnných souborů (také přístup do depozitářů) 

– lepší zavolat předem 
� Možnost výběru knih vyřazených při aktualizaci fondu 
 

5) Možnost výběru vyřazených knih z fondu RC Benešov 

 
V Benešově dne 26.1.2014 Zapsala: Bc. Jindra Pánková 


