
ZÁPIS 

z porady profesionálních knihoven okresu Zlín konané dne 18. 9. 2019 v Krajské knihovně Františka 

Bartoše ve Zlíně 

 

Přítomni:         J. Kapustová, S. Ondrášová, J. Sojová, Mgr. B. Krejcárková, Mgr. R. Jarková, Mgr. P. 

Nášel, M. Mikulcová, K. Sobotíková, Dis., J. Dorňáková, Mgr. G. Klabačková,                  

J. Surovcová 

PhDr. Z. Friedlová, Ing. J. Tomancová, Ing. J. Kaňka, Mgr. D. Marušáková,                     

Bc. V. Adámková 

Omluveni:  T. Heinzová 

 

PhDr. Z. Friedlová 

- Zahájení porady 

- Představení nastupujícího ředitele Ing. Jana Kaňky, který ve funkci vystřídá PhDr. Zdeňku 

Friedlovou. Soukromý mail na Z. Friedlovou je zfriedlova@gmail.com, tel. 606 555 494. 

 

Informace ze semináře Knihovny současnosti 

Ing. Jan Kaňka: 

- předání medailí Z. V. Tobolky 

- Infobox – 2 tematické bloky.  V prvním byly např. příspěvky týkající báze národních autorit a 

jejich propojení s jinými datovými systémy pomocí jednoznačných identifikátorů. Informace 

tak mají širší využití. 

Druhý blok se zabýval především problematikou regionálních AKS, byla představena příručka 

pro knihovny Změna knihovního softwaru Mgr. Evy Cerniňákové.  Zazněly i příspěvky pro další 

aktivity v oblasti programování využitelných v knihovnách (Ozoboti, projekt PERO) aj. 

Na závěr proběhla panelová diskuse o zkušenostech se zavedenými knihovními systémy za 

účasti jejich dodavatelů i uživatelů. 

PhDr. Z. Friedlová 

- Sekce Knihovny a regionální historie: 

- Představena např. digitální sbírka regionálních dokumentů SVK v Hradci Králové: 

http://www.svkhk.cz/Pro-verejnost/Elektronicke-knihy/Vyber-digitalizovanych-regionalnich-

knih.aspx 

- Regionální fond  Libereckého kraje:  https://www.kvkli.cz/e-knihovna/digitalni-knihovny.html 

- Databáze regionálních osobností SVK Ústí nad Labem:  

https://www.svkul.cz/katalogy-a-databaze/databaze-regionalnich-osobnosti/ 

- Databáze regionální literartury SVK Kladno: https://svkkl.cz/katalog-a-databaze/regionalni-

literatura 

- Podsekce komunitních knihoven SKIP Lokálka – možnosti podpory regionálních témat a 

zachování regionální historie. 12. -13. 11. Proběhne v Hradci Králové seminář na téma 

podpory reminiscenčních koutků a následného zachycení historie a zanikajících objektů 

- SKIP – zaměstnanecká sekce vyvíjí snahu o změny v platových tabulkách 

Mgr. D. Marušáková 

- Sekce Klíčové projekty českého knihovnictví: 

Knihovny a směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu 

Příspěvek se zabýval změnami v autorskoprávním rámci činnosti knihoven. 

Směrnice Evropského parlamentu a rady 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu 

a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu. 

Směrnice vstoupí v platnost 7. 7. 2021. Nutnost změny národního autorského zákona. 
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Zpřístupnění děl nedostupných na trhu 

Příspěvek přinesl aktuální informace o přípravě na zpřístupnění děl nedostupných na trhu 

prostřednictvím knihoven. Nyní lze kvůli ochraně autorských práv volně zpřístupnit pouze cca 16 %. 

Novela autorského zákona platná od dubna 2017 poprvé umožnila tento problém řešit uzavřením 

kolektivní licenční smlouvy, která předpokládá, že základní licence, tj. možnost čtení digitálních 

dokumentů pro všechny občany, bude uhrazena ze státního rozpočtu, zatímco další formy 

zpřístupnění, např. zhotovení tiskové nebo digitální kopie, budou hrazeny uživateli. Na základě 

dohodnutého modelu tak knihovny budou moci: 

 vytvářet jednotný digitální fond zveřejněných monografií a periodik, 

 tento digitální fond sdílet v rámci všech zúčastněných knihoven, 

 zobrazit díla z tohoto fondu na terminálech jakékoli zúčastněné knihovny, 

 umožnit registrovanému čtenáři jakékoli zúčastněné knihovny vzdálený přístup k dílům 
z tohoto fondu. 

Dílo nedostupné na trhu – 6 měsíců není k dispozici na běžném trhu (monografie) dostupné vydání 

díla, periodika starší 10 let od vydání. Nevztahuje se, pokud je časopis dostupný elektronicky. Musí 

být zahrnuto v seznamu děl nedostupných na trhu, který bude vytvářet, aktualizovat a zveřejňovat 

na svém webu NK ČR, https://www.nkp.cz/digitalni-knihovna/dalsi-odkazy/seznam-del-

nedostupnych-na-trhu, k datu 11. 9. 2019 je celkem 77741 děl.  

Zpřístupnění ve 3 etapách: 

 na místě samém (v knihovně), jen čtení, bez možnosti tištěné nebo elektronické kopie, 

 vzdálený přístup z domova, jen pro registrované uživatele knihovny po přihlášení, bez 

možnosti tištěné nebo elektronické kopie, 

 možnost získání tištěné nebo digitální kopie (placená služba, jako EDD). 

Silná infrastruktura v NK, rozvoj systému Kramerius (knihovna AV ČR), označení děl v systému. 

Připravenost knihoven, vzdělávání pracovníků. 

Ministerstvo kultury odsouhlasilo placení licenčních poplatků celkovou paušální roční platbou za 

všechny knihovny, a to vždy za uplynulý rok. Do 2 měsíců by mohlo nastat testování, do kterého 

budou primárně přizvány krajské knihovny.  

Další informace viz článek PhDr. V. Richtra: https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-

cisla/2018-rocnik-27-cislo-2/zpristupneni-digitalizovanych-dokumentu 

 

Library advocacy – efektivní prosazování zájmů knihoven 

Library advocacy – obhajování zájmů knihoven. E-learningový kurz Úvod do library advocacy pro 

veřejné knihovny od 1. 1. 2019 na platformě Kurzy.knihovna.cz https://kurzy.knihovna.cz/ (6 modulů, 

kurz nebude časově omezen). 

 

Centrální portál knihoven – budoucí služby a jejich rozvoj 

Portál knihovny.cz převzal v letošním roce řadu rolí, které doposud zastávala Jednotná informační 

brána. Zapojena je již i služba „Získej“ a pokračuje přistupování knihoven. Chystá se podzimní 

masivnější propagace (Týden knihoven), 6x ročně eduletter Knihovny.cz, možno se přihlásit k odběru 

novinek a praktických tipů k využívání portálu. Problémem je stále kvalita záznamů jednotlivých 

zapojených knihoven. 

 

CENTRAL – katalogizace beletrie pro knihovny České republiky 

Představení vzniku, stavu a fungování projektu CENTRAL, jehož hlavním cílem je nabídnout 

knihovnám úplný katalogizační záznam novinek české beletrie vycházející v největších českých 

https://www.nkp.cz/digitalni-knihovna/dalsi-odkazy/seznam-del-nedostupnych-na-trhu
https://www.nkp.cz/digitalni-knihovna/dalsi-odkazy/seznam-del-nedostupnych-na-trhu
https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2018-rocnik-27-cislo-2/zpristupneni-digitalizovanych-dokumentu
https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2018-rocnik-27-cislo-2/zpristupneni-digitalizovanych-dokumentu
https://kurzy.knihovna.cz/


nakladatelstvích a okamžité poskytnutí těchto záznamů prostřednictvím České národní bibliografie a 

Souborného katalogu ČR.  

 

Ing. J. Tomancová  

Vzdělávací akce KKFBZ pro knihovníky do konce roku 2019 

- Probíhá knihovnické minimum  

- Pozvání na podzimní akce knihovny  - viz příloha zápisu. Aktuální informace na webu KKFBZ. 

4. 12. se v Knihovně Jiřího Mahena uskuteční Kolegium SKIP V. Morava – informace na webu 

https://www.knihkm.cz/skip-velka-morava/aktivity.html.  

 

Bc. V. Adámková   

- Poděkování za spolupráci při návštěvě nově zvolených starostů.  Dále bylo během pololetních 

kontrol RF ve všech profesionálních knihovnách navštíveno i 23 obecních knihoven.  

- Zaměřeno na kontrolu webů obecních knihoven a aktuálnost informací v knihovních řádech 

splňující ustanovení o GDPR – do konce roku by mělo být vše v pořádku 

- Pololetní rozbory činnosti RF za okres Zlín byly všem předány na poradě 

- Potěšující je stále větší zájem o VS na přání – v roce 2018 bylo připraveno celkem 32 těchto 

souborů, v letošním roce jen za 1. pololetí již bylo předáno 26 VS na přání. Začaly se jako další 

verze VS na přání půjčovat i společenské hry. 

- Koncem září proběhne rozvoz pravidelných VS pro pobočky MěK. V říjnu začnou podzimní VS 

– letos je ukončena cirkulace a obce dostanou sice menší, ale kolekci úplně nových knih.  

- Výkazy RF za 3. čtvrtletí prosím zaslat do 11. října, ve vykazování MN vždy vyznačit, zda bylo 

jednáno se zástupci obcí 

 

Informace z městských knihoven a jejich středisek: 

Napajedla – S. Ondrášová 

- revize KF v Komárově – problémy s Verbisem 2.0 nejen při půjčování, ale i při revizi. Ve 

výsledku byly i knihy z VF, vyřešeno s Ing. Janošem 

- V červenci proběhlo setkání knihovníků střediska Napajedla (účast ze 6 knihoven) 

- Jednání v knihovně ve Lhotě ohledně nového PC a připojení na AKS 

 

Vizovice – Mgr. B. Krejcárková 

- Lutonina – knihovna v nových prostorách, proběhla revize KF, mají zájem o VISK3 

- Vyřazování knih v Zádveřicích 

- Nákup knih pro Ublo a Bratřejov, MŠ z Ubla bude jezdit na besedy do Vizovic 

- Ve Vizovicích proběhne Trénink paměti s PhDr. H. Gajdůškovou 

 

Jižní Svahy – K. Sobotíková, DiS. 

- Revize KF v Kelníkách, při té příležitosti proběhne i vyřazení a případně zápis nových 

knih a darů. V minulém roce nebyly zakoupeny žádné nové knihy, letos již obec pod 

vedením nového starosty poskytla finance na nové knihy, je zvažována žádost na 

projekt VISK3 na nový PC a popřípadě i dataprojektor + plátno do knihovny 

- Knihovna v Tečovicích bude v nových prostorách, se starostou jednáno ohledně vybavení a 

celkového vzhledu, byl zaslán kontakt na MCVRK a bylo také doporučeno inspirovat se 

v některých obecních knihovnách regionu (Lukov, Veselá, Provodov). Se starostou 

byla projednána možnost připojení na AKS, k zakoupení nového PC a příslušenství 

zvažují využít program VISK3. Po vzájemné dohodě provedou knihovnice OK Jižní 
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Svahy na podzim před stěhováním knihovny do nových prostor aktualizaci knihovního 

fondu. 

Slušovice – J. Kapustová 

- Knihovna v Dešné – zakoupen nový  sedací nábytek  

- Probíhá zpracování nových knih pro středisko 

- MěK se znovu zapojí do Lovců perel, byla získána mimořádná dotace od Města Slušovice 

30.000 Kč 

 

Luhačovice – M. Mikulcová 

- Probíhá vyřazovací KF v Ludkovicích a Pozlovicích 

- V Dolní Lhotě proběhlo zaškolení knihovnice na AKS Tritius 

- Problémy se zapisováním VS do fondu v Luhačovicích, řešeno se správci AKS 

- MěK se zapojila do Festivalu písní a tanců v Luhačovicích 

- Připravuje se výstava k výročí 17. listopadu 

 

Otrokovice – Mgr. R. Jarková 

- Příprava programů k 30. výročí sametové revoluce: 

               literární soutěž Co pro mě znamená svoboda  - vyhlášení výsledků na besedě s koncertem  

 Karel Kryl revival 

               Beseda o sametové revoluci s bývalou starostkou města 

- aktualizace KF v Mysločovicích 

 

Valašské Klobouky – J. Dorňáková 

- Proběhla revize KF ve Vrběticích, problémy při vyřazování KF 

- Splněny všechny MN návštěvy v knihovnách střediska 

- Úspěch knihovny ve Vlachovicích v soutěži Knihovna roku ZK 

- Příprava besedy se S. Motlem mariánská zjevení a nového ročníku U3V 

 

Štítná nad Vláří – J. Sojová  

- Revize KF v Kochavci 

- Příprava výstavy Knihy našich prarodičů 

- V letní sezóně proběhlo 28 komentovaných prohlídek Minimuzea Gabry a Málinky  

- Na týden knihoven divadelní skupina Studio bez kliky 

 

Brumov-Bylnice – J. Surovcová 

- Aktualizace a vyřazování KF v Nedašově 

- Jednání ohledně nové knihovnice v Návojné zatím bez úspěchu, ale stále zde pokračuje 

spolupráce se střediskem pro zdravotně postižené 

- V MěK probíhá každou 1. středu v měsíci setkání maminek (nebo tatínků) s dětmi 

 

Slavičín – Mgr. G. Klabačková 

 Knihovny střediska uskutečnily velké nákupy knih.  

 Výborná je spolupráce s knihovnami v Rudimově, Loučce a Bohuslavicích n Vl. 

 MěK: 75. výročí letecké bitvy na Bílýi Karpaty, v knihovně výstava fotek a souvisejících 

dokumentů. 

 Zapojení do Muzejní noci – Valašská izba 

 Velký zájem je o paměťové kurzy. 



 Zajímavá akce- Přednáška Mojmíra Humpoly nejen o pěstování chilli papriček (spojené 

s ochutnávkou) Za oponou sametu – beseda doplněná výstavou Knihy na indexu. 

 

Důležité termíny: 

- Další porada profesionálních knihoven se uskuteční ve středu 27. listopadu 2019 v KKFBZ 

- Seminář pro knihovníky okresu Zlín proběhne 6. 11. 2019 

 

Zapsala Věra Adámková a Jana Tomancová 


