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Mimořádná událost  je škodlivé působení sil a jevů 
vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, dále havárie, 
které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí 
a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací 
(zákon č. 239/2000 Sb.) 

 Narušení provozu knihovny, hrozba poškození fondu a 
zařízení knihovny 

 Nutnost ihned takové situace řešit! 

 Neprodleně informovat zřizovatele a nadřízenou 
knihovnu 

 Cíl: minimalizovat škody 

 
 

 

Mimořádné situace v knihovnách 



Postup:  

 

Nejdříve pracovat na tom, co se dá zachránit 

Pečlivě zdokumentovat situaci 

Zajistit komunikaci s pojišťovnou 

 

 

 

 
 

 

Mimořádné situace v knihovnách 



Prevence: 

 

Dodržovat zásady bezpečnosti na pracovišti 

Kontrola pojistných smluv – nestačí jen pojištění 
budovy, ale též zařízení a fondu 

Pravidelná kontrola na pracovišti 

Stanovení krizového plánu  

 

 

 

 

Mimořádné situace v knihovnách 



 

 

 

 
 

 

Vodou zničený fond 



 

 

 

 
 

 

Vodou zničený fond 



Mimořádné situace v knihovnách 

Důležité odkazy na webu Národní knihovny v Praze 

 

 Základní pojmy v oblasti řízení rizik     
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-
a-ochrana-fondu/havarie-a-zivelni-pohromy/havarie-
pojmy 

 Odbor ochrany knihovních fondů                     
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/sprava-
a-ochrana-fondu 
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Každá knihovna dva kolující soubory + možnost  

jednoho souboru na přání 

Rozsah 30 – 100 knih  

Na dobu max. 1 roku – lze vrátit dřív 

Knihovna si sama zajišťuje odvoz a dovoz  

Nutnost časové rezervy na odpis a zápis 

souborů 

 

 
 

Výměnné soubory na přání: 



Lze objednat i bez  výběru v katalogu, stačí 

zadat určení – dospělí/děti 

U dětské literatury věkovou kategorii 

    (první čtení, pohádky, komiksy, dívčí romány, 

dobrodružná literatura) 

Specifikace žánru knih pro dospělé 

Populárně-naučná literatura – oborové zaměření 

 

 
 

Výměnné soubory na přání: 



 

 

Objednávky knih přes katalog na webu 

Výhoda – vyberete si sami  konkrétní tituly 

Komunikace probíhá on-line 

Jakékoliv nejasnosti řešit raději předem 

telefonicky, e-mailem  

Svozy – vjezd do podzemních garáží – problémy 

řešit přes velín 
 

Výměnné soubory na přání: 









Přidat  x odebrat vše na stránce 

Přidat  x odebrat vše nalezené 

Zobrazení košíku 

Tisknout / uložit obsah košíku 

Odeslat e-mailem obsah košíku 

Vyprázdnit košík 

 



Odeslání objednávky  

 

 



 

Je z čeho vybírat: 

Letos nakoupeno více než 2100 knihovních 
jednotek 

Z toho: 1100 cca titulů beletrie pro dospělé 

                250 titulů naučné literatury 

       670 knih pro mládeže 

       80 titulů naučné literatury pro mládež 

       70 audio knih 

Knihy z již vrácených výměnných souborů 
 

 

Výměnné soubory 



     DĚKUJI ZA POZORNOST 

 

 
KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 

ZLÍN, 9. LISTOPADU 2016                 BC. VĚRA ADÁMKOVÁ 

 

 
 


