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CO NÁS ČEKÁ…

• Budování KF

• Weby knihoven

• Zákon o ochraně osobních údajů

• Aktuální informace



BUDOVÁNÍ KNIHOVNÍHO FONDU

Dobře vybudovaný, 
zpracovaný a přehledně 

uložený fond

= základ kvalitních 
služeb knihovny







BUDOVÁNÍ KF

 Vycházet z Metodického pokynu MK –

Standard pro dobrý knihovní fond

 Rozsah KF – doporučeno 2–3 KJ na obyvatele

 Minimální rozsah - 2 500 KJ (pro knihovny v obcích 
nad 500 obyvatel dle prostorových možností)

 Základní fond – 60-70% dokumentů, (beletrie, 
naučná, další dokumenty, regionální fond)

 Aktuální fond – 30-40% dokumentů (nejnovější 
přírůstky cca 5 let od nákupu - nutno prověřit)

 Výměnný fond – podpůrná část KF. Pořízeno z dotací 
na výkon RF. Nejnovější literatura s ohledem na daný 
region



Financování nákupu KF

10 % celkových výdajů zajištění provozu 
knihovny

Rozpočet vychází z procenta obnovy KF

Doporučená částka na nákup KF ročně –
30–45 Kč na 1 obyv.

(celostátní průměr 29 Kč v r. 2016)

Minimálně 7 % roční obnovy KF



Aktualizace a vyřazování KF

Aktualizace a vyřazování je stejně 
důležitou činností jako doplňování.

Udržovat rovnováhu mezi novými 
přírůstky a úbytky.

Trvalou součástí KF zůstává pouze 
regionální literatura s dlouhodobou 
informační hodnotou a soubor tzv. 
zlatého fondu literatury



DOPLŇOVÁNÍ KNIHOVNÍHO FONDU
AKVIZICE

Akviziční prameny:

- ediční plány

- webové stránky 

- periodika zaměřená na knižní novinky

- knižní veletrhy

- katalogy jiných knihoven

- seznamy vyřazených knih

- recenze a čtenářské blogy



BUDOVÁNÍ KF

 Pozor na „nekonečné série“
 Zvážit „výhodné“ nabídky levných knih
 Využívat slevy pro knihovny u knihkupců a 

nakladatelů
 Akviziční portál Team Library – nabídka 

vydávaných titulů na jednom místě. Porovnání 
cen od jednotlivých dodavatelů. 
(Zatím spolupráce s 5 nakladateli)     
Aplikace zdarma, vyšší slevy, nutnost dodržet 
určitou výši nákupu. Lze zažádat o testovací 
přístup. 



KNIHOVNY NEMUSÍ MÍT JEN 
KNIHY…

Výhodný nákup her pro knihovny 

nabídka od firmy Albi (do 31.12.2017)

https://www.albi.cz/blog/hry-a-
zabava/dalsi-kapitola-deskovky/ 

Další firma MINDOK

http://www.mindok.cz/cz/uvodni-strana

https://www.albi.cz/blog/hry-a-zabava/dalsi-kapitola-deskovky/
http://www.mindok.cz/cz/uvodni-strana


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

• Příprava novelizace zákona o osobních údajích
(v 05/2018 vstoupí v platnost nařízení EU – GDPR,
které rozšiřuje a konkretizuje zásady zpracování
OÚ a navyšuje odpovědnost správce)

 Zpřísněné požadavky  - týká se i knihoven!
 Pozor na fotky z akcí – nutný souhlas se 

zveřejněním
 Registrace dětských čtenářů – souhlas rodičů
 Registr přihlášek a ostatních dokumentů musí být 

v uzamykatelných skříňkách
 Knihovny s AKS a přístupem do osobních kont 

musí mít do konce 5/2018 certifikát šifrování
– Kromě citlivých údajů, co uživatelé čtou, je hrozbou hlavně únik 

jména a hesla (mailových adres apod.) z uživatelských kont on-line 
katalogů.

– Blíže na webu ÚKR – Stanoviska a dokumenty ÚKR ČR – „Webové 
stránky knihoven – přechod na protokol HTTPS“     

– Volně přístupné certifikáty jsou zdarma.

http://ukr.knihovna.cz/stanoviska-a-dokumenty-ukr-cr/


WEBY KNIHOVEN

Základní údaje: 

- název a sídlo knihovny, kontaktní údaje 

- název zřizovatele nebo provozovatele

- stručnou charakteristiku knihovny

- provozní dobu

- knihovní řád, poplatky

- nabízené služby

 Doporučené údaje:

- online katalog

- důležité odkazy



WEBY KNIHOVEN

DŮLEŽITÉ!
Aktualizace informací

VHODNÉ ÚDAJE:

Fotky knihovny a z akcí

Informace o nových knihách

Informace o VS



SKIP



… A RŮZNÉ NAKONEC 

Příprava novely Knihovního zákona – mezi 
základní činnosti knihoven by měly patřit i 
vzdělávací a kulturní akce

možnosti konání akcí ve vaší knihovně???

Spolupráce se ZŠ, MŠ, spolky, kluby 
seniorů, maminky s dětmi

Nezapomenout vykazovat vše, na čem se 
knihovna podílí!

Statistika - plnění standardů



Děkuji za pozornost.

Bc. Věra Adámková

KKFBZ, oddělení metodiky

adamkova@kfbz.cz, 573 032 510


