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Zápis z porady profesionálních pracovníků knihoven regionu Benešov 
konané 17. prosince 2014 ve studovně  

 
Přítomní: Dle přiložené prezenční listiny 
 
1) E-knihy v knihovně 

Prezentovala Lucie Vyhnalová, pracovnice Audiovizuálního oddělení Městské knihovny 
Benešov 
 
E-knihy se dají číst na čtečkách, tabletech, či „chytrých“ telefonech. Při výběru je 
důležité zaměřit se na operační systém, velikost „obrazovky“, na formáty e-knih, které lze 
do čtečky nahrát apod.  
V dnešní době si lze e-knihu vypůjčit od FlexiBooks, E-Reading, Městské knihovny 
v Praze, Academia, či oslovit regionální autory. Z Městské knihovny v Praze lze stáhnout 
pouze díla, která jsou z pohledu autorského práva, díly volnými (Němcová, Čapek, 
Mácha, Vančura apod.). FlexiBooks nabízí spíše naučnou literaturu. Nevýhodou je 
nejednotná cena (od 45,- do 577,- Kč). Nakladatelství Academia dává k dispozici výběr 
nových titulů, ale jen na počítači v knihovně bez možnosti stažení. S E-Reading 
v současné době spolupracuje 30 českých a 1 slovenská knihovna. Zastoupeny jsou 
knihovní systémy Lanius, KpSys a ARL. Mají cca 1 500 e-knih. Lze vypůjčit 1 e-knihu 
najednou neomezenému počtu čtenářů. Za výpůjčku se platí 49,- Kč nebo startovací 
balíček  400 knih za cca 19.600 Kč. Fakturuje se na základě domluvy (měsíčně, čtvrtletně 
apod.). Platí se pouze za skutečnou výpůjčku. 
 
Jak to funguje? 
Clavius – propojí se katalogy Carmen a katalog e-readingu. V Carmen se zobrazí všechny 
knihy e-readingu, ISBN tištěných a elektronických knih se spárují. Pokud knihovna nemá 
knihu v tištěné podobě, musí e-knihu uložit. Knihovna má k dispozici náhledy obálek od 
všech jejich knih. Čtenáři musí propojit své čtenářské konto s kontem na e-readingu. 
Nevýhoda je, pokud čtenář neví jakou e-knihu chce, obtížně něco nalezne. Dalším 
záporem je, jestliže je vypůjčen tištěný exemplář knihy, svítí u knihy červená a vypadá to, 
že není dostupná ani e-kniha. 
 
Praxe 
Běžně knihovny půjčují e-knihy zdarma a na 3 týdny, poté se kniha z média smaže. 
Většinou půjčují 2-3 knihy (nejdříve povolí menší počet výpůjček, pak navyšují). 
Zpoplatnění zvažuje pouze knihovna v Žilině (čtenář by platil 1 euro). 
Většina knihoven kupuje e-knihy z rozpočtu na tištěné dokumenty. Další možností je 
čerpat z VISK  3 (ukončeno 10.12.).  
Počet výpůjček e-knih není příliš vysoký (např. JVK České Budějovice evidovaly 
od 25.4. do 22.11 1461 výpůjček a SVK Kladno od 23.5. do listopadu 151 výpůjček) 
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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. 
Vzhledem k rozsahu informací, které RC Benešov zveřejňuje na webových stránkách, se 
začaly projevovat jejich nedostatky, především nepřehlednost. Uživatele 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 naopak byly 
doplněny dalšími novými. 
Oddíl „PRO KNIHOVNY “ zahrnuje  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) Posázaví o.p.s. 

Prezentoval Mgr. Václav Šmerák, předseda společnosti „Mezi řekami“ 

Mgr. Šmerák představil posluchačům ediční činnost a plány společnosti „Mezi řekami“ 
Mimo jiné představil časopis Teletín 635, kde jsou informace o odkrytí původního tržiště 
a jeho historii, na kterém spolupracovalo Posázaví s Regionálním muzeem v Jílovém 
u Prahy. 
Sdružení Mezi řekami ve spolupráci s o.p.s. Posázaví hodlá uspořádat  seminář 
o regionální literatuře věnovaný spisovateli Janu Morávkovi.,  a to 30.4.2015. 
Do budoucna by rádo, aby se v měsících duben-červen knihovny zaměřily na regionální 
literaturu a regionální autory.   
 
Více informací na: http://tourist.posazavi.com/cz/aktualne.asp 

 
 
 
 



MĚSTSKÁ KNIHOVNA BENEŠOV – REGIONÁLNÍ CENTRUM 
Malé náměstí 1700, 256 01 Benešov, tel.: 317 721 731 linka 23, mobil: 605 550 370 

e-mail: region@knihovna-benesov.cz 
 

3 
 

4) Knihobudky v Byt řici 

Prezentovala Jana Krameprová, knihovnice Městské knihovny Bystřice 

 
V červnu 2014 byl předložen nápad na výrobu a montáž knihobudek v Bystřici. 
V červenci byl zajištěn truhlář, pan Martin Dvořák z Nesvačil, který knihobudky vyrobil. 
Instalace proběhla 28. srpna . Celková částka na výrobu a montáž byla cca 14 000,-. 
Celkem byly instalovány tři knihobudky – před základní školou, u dětského hřiště a 
ve spodní části náměstí. Každá „budka“ byla opatřena informační tabulí, která veřejnost 
seznamuje, jaký je jejich účel a na jakém principu fungují. 
 

Paní knihovnice říká, že knihobudky se v Bystřici osvědčily a může je doporučit i 
případným dalším zájemcům.  
 

Více informací o knihovně na www: http://www.mestobystrice.cz/knihovna 

 
5) Zajímavosti z knihoven 

Prezentovaly Bc. Jindra Pánková a Kateřina Bohatová, pracovnice Regionálního centra 
Městské knihovny Benešov 

 
V příspěvku byly prezentovány zajímavosti z knihoven regionu, které zaujaly pracovnice 
Regionálního centra Městské knihovny Benešov a mohly by se stát inspirací pro jiné 
knihovny. 
 
Uvedeny byly: 

• Popisky na regály – Regionální centrum Městské knihovny Benešov 
• Dětský koutek – Středisková knihovna Divišov 
• Pojízdné regály – Obecní knihovna v Choceradech 
• Skládací sedátka z kartonu – Místní knihovna Mukařov 
• Tapeta na vstupní dveře – Místní knihovna Mukařov 
• Dekorace na zeď – Městská knihovna Neveklov 
• Sedátka pro děti – Městská knihovna Neveklov 
• Renovace starých regálů pro dětské oddělení – Obecní knihovna Stříbrná Skalice 
• Sedátka / úložné boxy na knihy – Městská knihovna Týnec nad Sázavou 
• Sedací vaky – Městská knihovna Týnec nad Sázavou 
• Formuláře pro děti na zapisování přečtených knih – Celé Česko čte dětem 

 
6) 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  
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NABÍDKA KNIHKUPECTVÍ DANIELA 
• 20% sleva všem knihovnám při nákupu knih v kamenném obchodě v Benešově 
• internetový obchod: 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 AKCENT 
• www.vydavatelstviakcent.cz  
• Rabat 32% pro všechny knihovny 
• Tel.: 568 844 553 
• Email: rybnickova@vydavatelstviakcent.cz 

 
NABÍDKA KNIHY 
• Cestopisná kniha „Světem na kole“ 
• Martin Stiller 

Tel. CZ: 00420/604/618400 
E-mail: ms.broumovak@seznam.cz  
www.cyklocestovani.cz  
Facebook: Cyklocestovani  

 
PODPROGRAM MINIISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ – PODPOR A 
OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2015  
• podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí  
• možné požádat i o finance na rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro 

volnočasové aktivity  
• Více informací: http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-

ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-
roce-2015 

•  Termín ukončení příjmu žádostí je  16. února 2015  
 
PŘECHOD NA RDA 
• Od 1.4.2015 NK ČR přejde na nová katalogizační pravidla RDA 
• Pokud přejde také Městské knihovny 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 
• 5. listopadu bylo jednání pracovní skupiny pro jmenné zpracování 
• https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-

politika/katalogizacni-politika/zap  
• 1. prosince se uskutečnil Seminář účastníků SK ČR, jehož hlavní náplní letos byla 

také nadcházející změna katalogizační praxe  
• http://www.caslin.cz/pro-uzivatele/folder.2006-09-19.5764354832/rok-2014/  
• Školení školitelů je domluveno na druhou polovinu ledna  
• Po tomto termínu budou krajské knihovny (knihovny s regionální funkcí) pořádat 

školení pro své regiony 
• stále platí, že datem přechodu na katalogizaci podle RDA je 1. duben 2015  
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VÝSTAVA JOSEFA ČAPKA 
• Nabídka výstavy Josef Čapek – malíř, básník, spisovatel 
• 13 panelů (lze je umístit na stojany nebo na zeď) 
• Zdarma 
• Více informací: 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 

 
SUK – ČTEME VŠICHNI 2014 
• Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského vyhlašuje již 22. ročník 
• anketa o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v uplynulém roce 
• Vyplněné anketní lístky můžete posílat do 30. března 2015 
• Více informací: http://npmk.cz/knihovna   

 
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 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. 

 
ZÁJEM O 
Knihovnám byla nabídnuta pomoc ze strany pracovnic regionálního centra, konkrétně: 
• Metodická pomoc  při revizi knihovního fondu 
• Vytvoření popisek, či rozřaďovačů do knihovny 
• Cokoli dalšího 
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ŽÁDÁME 
Pracovnice regionálního centra poprosily knihovnice a knihovníky o: 
• Aktuální adresu knihovny 
• Datum poslední revize 
• Nelepit knihy izolepou – knihovníci ani čtenáři  
• V rámci výměnných souborů vracet knihy půjčené do roku 2011 včetně 

  
VZDĚLÁVÁNÍ 2015 – PC KURZY 
V roce 2015 proběhnou v Městské knihovny 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 knihovny Benešov následujíc přednášky a semináře 
pro pracovníky obsluhovaných knihoven regionu Benešov. 

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

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

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

 
STATISTICKÉ VÝKAZY 
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. 

 
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  
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7) Možnost výběru vyřazených knih z výměnného fondu Regionálního 

centra Benešov 

 
V Benešově dne 21.1.2014 Zapsala: Bc. Jindra Pánková 


