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Zápis z porady profesionálních pracovníků knihoven regionu Benešov 
konané 17. června 2015 v audiovizuálním oddělení Městské knihovny 

Benešov 
 
Přítomní: Dle přiložené prezenční listiny 
 
1) SKIPOVÁNÍ  

Prezentovala Naděžda Heřmánková, knihovnice Městské knihovny Benešov 
 
Městská knihovna Čáslav 
Funguje dohromady s městským muzeem. Celkem mají 14 zaměstnanců z toho jich 
v knihovně pracuje 5. Paní ředitelka Soňa Dedíková je ředitelkou celé organizace. 
Knihovna je rozdělena na tři oddělení – dětské, dospělé a studovnu s internetem, kde se 
půjčují také CD. Knihovna má asi 2 000 čtenářů. V knihovně je velmi domácké prostředí. 
 

Více informací na: http://www.cmuz.cz/Knihovna/index.htm 
 
Městská knihovna Zruč nad Sázavou 
Knihovna sídlí ve Spolkovém domě, kde dříve byla Baťova obuvnická škola. V těchto 
prostorách  je knihovna umístěna asi od roku 2012. Velmi dobrá je spolupráce s místním 
městským úřadem, který jim zakoupil nové vybavení do knihovny. V knihovně jsou 
zaměstnáni dva lidé. 
V této knihovně byli účastníci seznámeni se zkušenostmi z kurzu tréninku paměti od paní 
Strbíkové. 
 

Více informací na: http://www.mesto-zruc.knihovna.cz/ 
 
Zámek a park Zruč nad Sázavou 
Na závěr proběhla prohlídka zámku a zámeckého parku ve Zruči nad Sázavou. 
 
Informace na: http://www.mesto-zruc.cz/turista-1/zamek-a-park/  

 
2) Webinář – „Komunitní knihovna v digitálním světě“  

Prezentovala Bc. Jindra Pánková, pracovnice Regionálního centra Městské knihovny 
Benešov 
 
Webinář proběhl 4.6.2015. Snažil se odpovědět na otázku: jaká je role knihoven 
v historické paměti lidí a měst v dnešní době. Byl zaměřen na digitalizaci dokumentů. 
Celý záznam je dostupný z: ltp.knihovna.cz – webináře 
 
Projekt Memoria Polička 
Představil Jan Jukl z Městské knihovny Polička. Účel: dokumentační a digitalizace 
(historický a plní se archiv knihovny). Digitalizují fotografie, pohlednice, dopisy, noviny, 
vzpomínky a audiovizuální nahrávky (vzpomínky pamětníků). 
Velmi důležitá je záloha. Digitalizují na obyčejné kopírce se scannerem. 
Více informací na: memoria.policka.org 
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Metadata 
Přednášela Lenka Damborská z MZK v Brně 
Metadata jsou data o datech. Slouží k popisu, vyhledávání, využití a správě dat 
Druhy: 
• Popisná – věcný jmenný popis 
• Technická – technické aspekty (formát, velikost) 
• Administrativní – vznik objektu, proces digitalizace, software 
• Strukturální – uspořádání digitálního dokumentu 
 
Digitalizace a dlouhodobá ochrana digitálních dat 
Přednášel Zdeněk Hruška 
• Registr.digitalizace.cz (knihy a noviny) 
• UUID – 32 místný alfanumerický kód „globálně unikátní“ 
• Scan Tailor – volně dostupný software pro úpravu scanů (scantailor.org) 
• Digitální knihovna – Kramerius (kramerius.mzk.cz) 
• Důležitá je ochrana – „zálohování“ 
• „logická ochrana“ – významné vlastnosti a ochrana uložené informace 
• Cesnet – www.cesnet.cz/sluzby/datova-uloziste/ (pro instituce prý zdarma) 
 

3) Akvizice 

Prezentovala Bc. Jindra Pánková, pracovnice Regionálního centra Městské knihovny 
Benešov 
 
Příspěvek na semináři „Knihovna prakticky“ – 19. května 2015 od 9:00 hod. 
Přednášela pí. Lenka Hendrychová vedoucí oddělení akvizice Krajské vědecké knihovny 
Liberec. Něco málo bylo doplněno. 
 
Nakladatelé 
Většina poskytuje rabaty, liší se dle délky spolupráce a množství odběru. Možnost 
objednávat přes weby – e-shopy. U stálých partnerů, či nákupu nad určitou finanční 
částku se neplatí poštovné. 
 
• Grada – objednávání přes e-shop, možnost zasílání tištěného katalogu, týdenní e-

maily o novinkách, rychlé dodání, rabat 
o Literatura z oborů ekonomie, podnikání, účetnictví, právo, pedagogika, auto-

moto, stavebnictví, zahrada, hobby, počítače, zdravotnictví, dětská literatura, 
beletrie 

• Pragma – platí nabídka pro knihovny 40% rabat 
o Literatura z oblasti duchovna, léčitelství a osobního rozvoje 

• Čas – platí nabídka pro knihovny – 40% rabat 
o Beletrie, poezie, populárně-naučná česká literatura 

• Kniha  Zlín  – platí nabídka pro knihovny – 35% rabat 
o Aktuální literární trendy, např. Nesbo, prvotiny českých autorů 

• Anag – nabídka pro knihovny 30% 
o Ekonomická literatura, zákony 
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Distributo ři 
• Euromedia group – dle odběru rabat cca 30%, novinky denně e-mailem, možnost 

objednávat přes e-shop 
o Beletrie a populárně naučná literatura 

• Kosmas – dle odběru rabat cca 30%, novinky jednou za týden e-mailem, objednávky 
přes e-shop, rychlé dodání PPL, osobní přístup, výprodejové akce 
o Různé nekomerční tituly malých nakladatelů ze všech oblastí literatury 

• Distri  Albatros – objednávky dle měsíčního edičního plánu Distri.cz přímo přes 
distribuční sklad, rabat cca 30%, rychlé dodání 
o Původně jen Albatros, nyní také Motto, XYZ, Computer Press, Fragment, 

Management Press 
• OPA – zaměřená pouze na dodávky knihovnám, rabat se postupně zvyšuje, nabídky 

zasílány e-mailem, objednávky přes e-shop 
o V nabídce mnoho nakladatelství 

• Beta-Dobrovský – rabat asi 30%, novinky e-mailem, objednávky přes portál Knihy.cz 
o Vlastní nakladatelská značka Beta-Dobrovský, např. značka Omega – klasická 

literatura, školní četba … 
• Pemic – novinky denně e-mailem, objednávky přes sklad, nejednotný rabat 

o Dodání pouze s dodacím listem, faktury později 
o Různí nakladatelé 

 
Další dodavatelé 
• Aleš Čeněk – občasné e-maily s novinkami, objednávky přes e-shop, nižší rabat 

o Vlastní značka, obory právo, ekonomie, finance, zákony a výběrově i skripta VŠ 
• Wolters Kluwer  – nabídky e-mailem + tištěné EP, rabaty různé, ale velmi slušné 

o Nakladatelství Wolters Kluwer, Leges, C.H.Beck, Linde 
• Vysoké školy – výběrově 

o Muzea, galerie, archivy – výběrově dle nabídek 
• Jednorázové nabídky – přímo od autorů, většinou e-mailem 
• Knihkupectví  – Neoluxor, Daniela (Benešov, rabat pro knihovny) 
• Dodavatelé zlevněných titulů – David Šenkeřík, Levné knihy Beránek (nabídky e-

mailem) atd. 
• Antikvariáty  – kamenné prodejny i přes internet (např. povinná četba, náhrady 

ztracených knih apod.) 
o Pražští antikváři mají společný portál www.antikvariaty.cz 

• Další e-shopy s nabídkou knih např. levneucebnice.cz (velmi levný), knihkupectví 
papyrus, dobre-knihy.cz apod. 

 

4) Výroční schůze SKAT 

Prezentovala Mgr. Dana Vykouková, ředitelka Městské knihovny Benešov 

28.4.2015 se konala 19. výroční členská schůze ve Velkém sále budovy Ústavu 
zemědělských a potravinářských informací v Praze. 
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Program: 
1. Zahájení, volba komisí 
2. Výroční zpráva za rok 2014 – zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření 
3. Zpráva kontrolní skupiny 
4. Návrhy na konání odborných seminářů – diskuse 
5. Návrh rozpočtu sdružení na rok 2015 
6. Diskuse 
7. Přestávka  
8. Odborný program výroční schůze: 

- Přechod na formát MARC21 a pravidla RDA– Vaše dotazy 
- Nový modul webový dispečink Internetu 
- Knihovní systém Tritius – nová generace knihovních systémů 

9. Závěr  
 
Důležité informace: 
- zúčastnilo se asi 42 z cca 200 členů 
- jednalo se o zavedení možnosti elektronického hlasování, SKAT vyčlení 10 000,- Kč 

z příspěvků na právní poradu, zda je vůbec možné zavést elektronické hlasování a jak 
následně postupovat, aby nebylo nutné na schůze dojíždět 

- došlo k odsouhlasení výroční zprávy o hospodaření 
o příjmy za rok 2014: 355 000,- Kč 
o dotace: 99 000,- Kč na server 
o 270 000,- částka na úpravu záznamů 
o čistý zisk 35 000,- Kč, který se převádí na další rok 

- příspěvky od knihoven 
o do 20 000 svazků 1 000,- Kč 
o nad 20 000 svazků 2 000,- Kč 

- v Claviu i Carmen lze vyhledávat v článkové databázi 
- Ing. Šilha se snaží navázat spolupráci se slovenskými knihovnami, které by měly 

zájem zviditelnit se, ale nechtějí platit poplatky 
- špatná zpětná odezva – malá účast na výročních schůzích a knihovny nereagují na e-

maily 
- návrh na vytvoření databáze nakladatelů 
- předmětová hesla – budou upraveny k větší přehlednosti 
- zástupci firmy Lanius jsou ochotni přijet na jakékoli školení, ale podmínkou je účast 

patnácti knihoven, školení by pak bylo zdarma 
- webový dispečink internetu – nástupce původního 

o funguje pouze v SQL vezi Clavia 
 

Webový dispečink internetu 
Základní charakteristika: 
• Jedná se o nový modul - webovou aplikaci 
• Nástupce původního modulu Dispečink studovny 
• Lze používat jen s SQL verzí Clavia (zatím s MySQL) 
• Nový webový dispečink internetu je napsaný v jazyku PHP 
• Instalace je možná na server s IIS nebo Apache 

Při zachování většiny původních funkcí obsahuje webový dispečink tyto novinky: 
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Lepší propojení s databází systému Clavius : 
• Návštěvy viditelné v informacích o čtenáři (výpůjční protokol) 
• Využívá nastavení z oddělení, jejich vztahů a dalších vybíraných poplatků 
• Poplatky vygenerované v dispečinku možno zaplatit i přes výpůjční protokol 

 
Vylepšení v ovládání a designu 
• Individuální nastavení rozložení ikonek stanic podle oddělení 
• Přesednutí čtenáře na jinou stanici během pobytu na internetu 
• Možnost využití externího blokovacího programu pro zablokování konkrétních stanic 
 

- moderní sestavy vygenerované v PDF a připravené k okamžitému tisku 
o viditelné informace o čtenářích na internetu, možnost nastavení poplatků, 

možnost rezervací konkrétního PC, propojení výpůjčního protokolu atd. 
- přechod na RDA je možný pouze pokud má knihovna zaplacený update (knihovna 

v Benešově bude přecházet v září, či říjnu tohoto roku) 
 

5) Aktuality z knihovnictví a další důležité informace  

Prezentovala Bc. Jindra Pánková, pracovnice Regionálního centra Městské knihovny 
Benešov  
 
PORUCHA 

• Opakující se porucha e-mailové pošty (od července již funkční) 
• Odesílat lze, ale nejde přijímat 
• Náhradní e-mail: regionbenesov@gmail.cz 

 
SOUTĚŽ MARK 2015 
� Vyhlašuje SKIP šestý ročník 
� Pro pracovníky a studenty oboru knihovnictví ve věku do 35 let 
� Za mimořádný knihovnicko-informační projekt, počin, publikaci, stavbu či jiné dílo 

nebo mimořádný přínos oboru v období od 1.9.2014 do 30.6.2015 
� Nominace do 30.6.2015 v tištěné, či elektronické podobě 
� Bližší informace na www.skipcr.cz  

 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROKU 2015 

• Vyhlašuje SKIP ČR šestý ročník 
• Cílem je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány, či zřizovány městy 

a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních 
služeb 

• Cena bude předána v Týdnu knihoven 
• Přihlášku je nutné podat do 30.6.2015 
• Více informací na http://goo.gl/mEJz4N  

 
NEJLEPŠÍ DĚTSKÉ KNIHOVNY – CENA KAMARÁDKA KNIHOVNA 2015 

• Od září do prosince 2014 děti hodnotily své knihovny 
• Vyhlášení proběhlo 2.6.2015 v pobočce Lužiny Městské knihovny v Praze 
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• Absolutním vítězem se stala Městská knihovna Havířov – http://www.knih-
havirov.cz/ 

 
Vítězové velikostních kategorií podle počtu obyvatel 
1. kategorie – obce do 3 000 obyvatel 

• Městská knihovna Rychonov u Jablonce nad Nisou – http://knihovna.rychnovjbc.cz 
• Městská knihovna Nová Včelnice – http://www.knihovnanovavcelnice.estranky.cz 
• Obecní knihovna Žihle – http://knihovna.zihle.cz 

 
2. kategorie – města s 3001 – 5 000 obyvatel 

• Městská knihovna Klímkovice – http://www.klimkovice.knihovna.cz 
• Městská knihovna Kamenice nad Lipou – http://knihovnaknl.cz 
• Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší – http://mkrtyne.cz 

 
3. kategorie – města s 5 001 – 10 000 obyvatel 

• Městská knihovna Nové město nad Metují – http://www.knihovnanm.cz 
• Městská knihovna Dobříš – http://www.knihovnadbris.cz 
• Městská knihovna Litomyšl – http://www.litomysl.cz/knihovna/deti 
• Městská knihovna Nová Paka – http://knihovna.munovapaka.cz/detske.html 

 
4. kategorie – města s 10 001 – 20 000 obyvatel 

• Městská knihovna Louny – http://www.mkl.cz 
• Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně – http://knihovna.jicin.cz 
• Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm – http://knir.cz 
• Městská knihovna Rokycany – http://www.rokycany.cz/knihovna.asp 

 
5. kategorie – města s 20 001 – 40 000 obyvatel 

• Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou – 
http://www.knihzdar.cz/detport/detport.php 

• Knihovna Kroměřížska – http://www.knihkm.cz 
• Masarykova veřejná knihovna Vsetín – http://www.mvk.cz 
• Městská knihovna Hodonín – http://www.knihovnahod.cz 

 
6. kategorie – města nad 40 000 obyvatel 

• Městská knihovna Havířov – http://www.knih-havirov.cz 
• Knihovna města Plzně – http://www.knihovna.plzen.eu 
• Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně – http://www.kfbz.cz 

 
NABÍDKA KNIH 

• Eva Frantinová – evafrantinova@seznam.cz 
 

• K přímému prodeji 50,-/ks 
• Básnická sbírka Z hvězdy pod okap 
• Básnická sbírka Sešívaný cherubín 
• Básnická próza Srolované syn 
• Básnická próza Vteřinové romány 
• Básnická sbírka Časovaná růže 
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• Setkání u Vás v knihovně 
• Autorské čtení kdykoliv kromě čtvrtků a pátků 

 
VZDĚLÁVÁNÍ BENEŠOV 

• 9.9.2015 od 9:30 – Současná literatura pro děti a mládež 
• 23.9.2015 od 9:00 hod. – Výjezdní porada Sedlec Prčice 
• 6.10.2015 od 9:00 hod. – Prezentační program MS Power Point 1. část (PC kurz) 
• 20.10.2015 od 9:00 hod. – Prezentační program MS Power Point 2. část (PC kurz) 
• 2.12.2015 od 9:00 hod. – Trénink Paměti 
• 16.12.2015 od 9:00 hod. – Předvánoční porada profesionálních knihovníků 
 
• 10.11.2015 od 13:00 hod. – Porada neprofesionálních knihovníků 
• Dále: Školení na katalogizaci v systému Clavius v MARC 21 

 
VZDĚLÁVÁNÍ KLADNO 

• 18.6.2015 od 9:00 hod. – Právní odpovědnost za bezpečnost dětí při akcích knihovny 
• 10.11.2015 od 9:00 hod. – Koučování v manažerské praxi 

 
AUDIO KNIHY 

• Zjistit zájem o nákup do výměnného fondu 
• popř. o jaké tituly 

 
 
 
V Benešově dne 18.6.2015 Zapsala: Bc. Jindra Pánková 


