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

Zápis z porady profesionálních pracovníků knihoven regionu Benešov
konané 17. září 2014 v Obecní knihovně ve Stříbrné Skalici
Přítomní: Dle přiložené prezenční listiny

1) Uvítání v knihovně
Všichni účastníci byli uvítáni Bc. Jindrou Pánkovou za Regionální centrum Městské
knihovny Benešov, paní Věrkou Drozdovou, knihovnicí Obecní knihovny ve Stříbrné
Skalici a panem Jiřím Procházkou, starostou obce Stříbrná Skalice.
Pan starosta měl několik slov k získání dotace spolufinancované Evropskou unií
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV Leader 2013.
Krátký příspěvek ohledně původního stavu a rekonstrukce budovy pronesl pan Ing.
Zbyšek Zelík, místostarosta obce.
V rámci uvítání pan starosta s panem místostarostou využili příležitosti k veřejnému
poděkování paní Věrce Drozdové za vedení knihovny a za iniciativu a odhodlanost při
jejím stěhování. Též poděkovali za spolupráci pracovnicím Regionálního centra Měk
Benešov.

2) Historie knihovny
Prezentovala Věrka Drozdová, knihovnice Obecní knihovny ve Stříbrné Skalici
Paní Drozdová se s manželem MUDr. Zdeňkem Šebkem přestěhovala do Stříbrné Skalice
v roce 1979, kdy pan Šebek získal místo obvodního lékaře v místním nově vybudovaném
zdravotním středisku. Zároveň zde jako obvodní lékař získal také byt. V této době v obci
byla knihovna již několik let zavřená, proto se manželé rozhodli, že by se knihovnu
pokusili znovu otevřít.
Místní lidová knihovna byla pro veřejnost znovu otevřena 6. března 1980. Knihovna
sídlila v jedné malé místnosti ve zdravotním středisku. V té době Stříbrná Skalice spadala
pod okres Kolín. Skalické knihovně pomáhala též knihovna v Kostelci nad Černými lesy.
V roce 1985 se knihovna opět stěhovala, tentokrát do místnosti v nové společenské
budově Místního národního výboru a JZD. Pro knihovnu byl pořízen nový nábytek a
regály. Dle tehdejších zákonů nemohly místní lidové knihovny nakupovat samy nové
knihy, proto paní knihovnice přišla s řešením. Domluvila se s vedením JZD, že v rámci
knihovny se bude starat také o jejich podnikovou knihovnu. Tím se stalo, že do knihovny
byly nakupovány novinky z peněz kulturního fondu JZD. Knihy JZD byly barevně
odlišeny a byl jim založen nový přírůstkový seznam. Obdobné smlouvy paní Drozdová
uzavřela s některými místními zájmovými organizacemi (myslivci, včelaři apod.), které
pro knihovnu platily svůj profesní časopis, který byl k dispozici všem čtenářům.
Knihovna pod vedením manželů vzkvétala. V roce 1988 v soutěži knihoven „Budujeme
vzornou lidovou knihovnu“ dostali uznání ONV a v květnu 1989 uznání Sč KNV a
KVOS za výsledky v aktivitě knihoven kraje.
Po listopadu 1989 došlo k velkým změnám. Místo pana MUDr. Zdeňka Šebka začala
v knihovně pracovat dcera paní Drozdové Irena Smolíková. V roce 1991 využila
knihovna možnosti osamostatnit se od okresních knihoven. Peníze na nákup knih a
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odměny pro knihovníky dostávaly do rozpočtu místní národní výbory. V době, kdy byly
národní výbory přeměněny v městské a obecní úřady, již bylo s knihovnou počítáno
v plánovaném rozpočtu obce. Knihovna byla přejmenována z Místní lidové knihovny na
Obecní knihovnu ve Stříbrné Skalici. Zrušeno bylo zapůjčování souborů z okresní
knihovny.
Vzhledem k rozvoji podnikatelské aktivity v obci, musela být knihovna v roce 1991
přestěhována z prostor na obecním úřadu do budovy hasičské zbrojnice, která je
v blízkosti náměstí.
V roce 2000 byl do knihovny koupen první počítač a první část programu Lanius.
Vkládání knih trvalo 3 roky. Od roku 2003 je tedy knihovna plně automatizovaná. Do
roku 2006 knihovna „spadala“ pod okresní knihovnu v Kolíně. Když docházelo
k reorganizaci fungování pověřených knihoven měla Knihovna ve Stříbrné Skalici spadat
pod Kutnou Horu, ale paní Drozdová si vyjednala, že by bylo pro ně výhodnější spadat
pod Městskou knihovnu Benešov. Od roku 2006 tedy knihovna spolupracuje
s Regionálním centrem Městské knihovny Benešov, odkud si pravidelně zapůjčuje
výměnné soubory a knihovnice se zúčastňují vzdělávacích akcí a porad.
V roce 2012 získala paní Věrka Drozdová od Regionálního výboru Středočeského svazu
knihovníků a informačních pracovníků ocenění „Papilio bibliothecalis“ (Knihovnický
motýlek).

3) Cesta k nové knihovně a její stěhování
Prezentovala Věrka Drozdová, knihovnice Obecní knihovny ve Stříbrné Skalici
Jelikož prostory v hasičské zbrojnici nebyly příliš vyhovující a začínaly být nedůstojné
kulturní úloze v obci, paní knihovnice začaly zjišťovat, zda by se v obci nenašly jiné
prostory. Po nesčetných rozhovorech se starostou a zastupiteli obce se začalo v roce 2011
uvažovat o zrekonstruování obecního domku na náměstí. Nakonec bylo rozhodnuto, že
v domku bude kromě knihovny též informační centrum a víceúčelová klubovna.
V roce 2012 požádala obec o dotaci z jednoho z operačních programů. Dotace byla
přislíbena a na podzim roku 2012 začala firma Tost.cz, s.r.o. Ledeč nad Sázavou se
stavebními pracemi. Na celou přestavbu dohlížel místostarosta obce Ing. Zbyšek Zelík.
Budova byla ve velmi špatném stavu. Celý dům se musel podřezat, odkopat a celkově
zateplit apod. Rekonstrukce budovy byla dokončena v květnu 2013.
30.6.2013 byl poslední výpůjční den v původních prostorách, poté se započalo se
stěhováním knihovny. Nejdříve byl přestěhován nábytek, následně knihy poskládané do
banánových krabic. Paní Košťálová sehnala do multikulturního centra starší nábytek
z Prahy. Do knihovny byla část regálů vyrobena na míru místním panem truhlářem.
Velká pomoc při stěhování přišla ze strany čtenářů. Knihovna byla slavnostně otevřena
5.9.2013, první výpůjční den byl 7.9.2013.

4) Nové informační centrum ve Stříbrné Skalici
Prezentoval Miroslav Košťál, pracovník Informačního centra
Pan Miroslav Košťál se k práci v informačním centru dostal při výběrovém řízení, které
obec pro obsazení Infocentra vyhlásila. V současné době je Infocentrum ve Stříbrné
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Skalici ve stádiu vzniku. Pan Košťál shání různé materiály a kontakty. Rád by získal pro
Skalici turistické vizitky, turistické známky a další předměty, které by do obce přilákaly
turisty. Informační centrum též vyrábí plakáty, které informují místní občany o
nejrůznějších událostech v obci. Dobrý tip dostal od knihovnic z Městské knihovny
Sázava na tamějšího kronikáře pana Štědru.
Součástí tohoto příspěvku bylo promítání fotografií z přestavby budovy.

5) Prohlídka knihovny
Prezentovala Věrka Drozdová, knihovnice Obecní knihovny ve Stříbrné Skalici
V rámci výjezdní porady byli účastníci provedeni po nové budově multifunkčního centra
volnočasových a kulturních aktivit, v němž knihovna sídlí. Dále účastníci pokračovali po
náměstí a nakonec se podívali do původních prostor v bývalé hasičské zbrojnici.
Fotografie jsou k nahlédnutí na www.knihovna-benesov.cz/pro-knihovny.html

6) Současnost knihovny
Prezentovala Věrka Drozdová, knihovnice Obecní knihovny ve Stříbrné Skalici
Paní Věrka Drozdová se oficiálně knihovny vzdala, přesto do ní i nadále chodí. Vedoucí
knihovny se stala paní Irena Smolíková a druhou knihovnicí je paní Hana Košťálová.
Za loňský rok (dva měsíce byla knihovna uzavřena) měla knihovna 146 registrovaných
čtenářů, 5988 výpůjček a 1084 návštěv (fyzických).
V knihovně i nadále přibývá nových registrací čtenářů. Knihovna je pro ně lépe
přístupná, je v hezké budově přímo na náměstí, dobře označena, navíc v přízemí. Do
knihovny si chodí půjčovat knihy rovněž místní chataři, z nichž někteří si přijedou půjčit
knihu i v zimě. Kromě možnosti výpůjček je pro uživatele k dispozici internet.
Knihovna spolupracuje s Regionálním centrem Městské knihovny Benešov, odkud si
pravidelně zapůjčuje výměnné soubory.
Od roku 2000 je v knihovně automatizovaný knihovní systém Lanius, do provozu byl
uveden v roce 2003. V říjnu letošního roku knihovna bude přecházet na novější Clavius.
Knihovna pravidelně pořádá akci pro děti „Malování v knihovně“, naposledy na téma
„Malování se Čtyřlístkem“. Obrázky dětí jsou vystaveny v knihovně. Dále se mohou děti
z místní základní školy zúčastnit celoroční soutěže. Na konci každého školního roku je
z každé třídy vyhodnocen jeden žák – uživatel knihovny, který v daném školním roce
navštívil knihovnu nejčastěji. Ocenění čtenáři dostanou diplom a věcnou cenu věnovanou
Obecním úřadem ve Stříbrné Skalici.
Každý rok již od svého nástupu do knihovny pí. Drozdová píše zprávu o činnosti
knihovny za celý uplynulý rok.
V knihovně jsou k dispozici oskenované a svázané kroniky Stříbrné Skalice a místního
fotbalového oddílu. Cena barevné kopie byla 10 000,- Kč, tisk a vazba pak u barevného
tisku stála 2 000,-Kč a u černobílého tisku 600,-.
Podkroví budovy je využíváno jako víceúčelová klubovna. Skupina žen i mužů ze
Skalice i Sázavy zde cvičí tai-chi, děvčata z místní ZŠ pod vedením paní učitelky
Zelenské trénují břišní tance, schází se tu šachisté z řad dětí i dospělých, pořádají
výstavy, proběhlo zde též divadelní představení, plánovány jsou koncerty a další akce.
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7) „Knihobudky“ v Týnci nad Sázavou
Prezentovala Ivana Nováková a Zdeňka Stašková, knihovnice Městské knihovny Týnec
nad Sázavou
Neziskový projekt vznikl v létě loňského roku. Samotná instalace knihobudek proběhla
před prázdninami letošního roku na šest míst po celém Týnci nad Sázavou. Výroba
knihobudek stála 20 000,- Kč včetně instalace.
Cílem je přiblížit čtení a knihu dětem i dospělým. Každý si může knihu z knihobudky
vzít a také tam nějakou dát. S naplněním knihami nemají podle slov knihovnic žádný
problém, spíše naopak. Knihy musí redukovat. Vždy jednou za týden všechny
knihobudky zkontrolují, knihy srovnají, případně doplní, či vymění. Užívání knihobudek
se velmi osvědčilo. Obdobný projekt zpracovaly rovněž v Bystřici u Benešova.

8) Aktuality z knihovnictví a další důležité informace
Prezentovala Bc. Jindra Pánková, pracovnice Regionálního oddělení Měk Benešov
PŘIJÍMANÍ DARŮ V KNIHOVNÁCH
S nabytím účinnosti nového občanského zákoníku byl k 1.1.2014 zrušen zákon
č.357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Tzn. obdržíli knihovna dar musí se danění takové daru řídit zákonem č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů.
Připravuje se novela zákona o dani z příjmu, v rámci které by měla být vyřešena
problematika osvobození darů knih pro knihovny. Novela, pokud se jí podaří prosadit a
schválit, bude platit až od 1.1.2015, tzn. knihovny musí během roku 2014 postupovat
podle stávajícího předpisu, tzn. dary danit.
Byl vznesen dotaz na katalogizaci knih v rámci projektu „Česká knihovna“. Knihovnice
knihy zpracovávají jako dotaci, ne jako dar, tzn. nevztahuje se na ně povinnost danění.
PŘEKONÁNÍ REKORDU
24.9.2014 v 8:00 hod. proběhne pokus o překonání rekordu „nejvíce čtoucích a
poslouchajících lidí“. Dosavadní rekord ze 4.10.2010 byl 41 institucí a 4889 lidí.
Ve všech zapojených institucích by v danou hodinu probíhalo desetiminutové čtení
kapitoly z nové knihy spisovatele Hynka Klimka a ilustrátorky Zdeňky Študlarové O víle
Majolence a profesorovi z Prachatic. Vybraný text zašlou na vyžádání z Měk Prachatice
(info@knih-pt.cz). Ze čtení by se udělala fotodokumentace. Poté by se sečetli všichni
účastníci. V případě překonání rekordu by všechny zúčastněné knihy obdržely diplom o
účasti od pelhřimovské agentury Dobrý den.
KNIHOVNICKÁ DÍLA 2014
Ve čtvrtek 2.10.2014 a v pátek 3.10.2014 se bude v Malém sále Městské knihovny
v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1 konat 12. ročník Knihovnické díly 2014. Poplatek
na jeden den je 150,- Kč, na oba dny 250,- Kč. Pro individuální členy SKIP je poplatek
nižší, tedy 100,- Kč na jeden den a 200,- Kč na oba dny.
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První den: „Co bychom měli vědět, znát a zkoušet…“ (témata aktuálních problémů,
např. placená/neplacená MVS, webové prezentace, regionální funkce, ekonomická
návratnost prostředků apod., představení vítězů „Knihoven roku“ z let 2011, 2012, 2013)
Druhý den: „České knihovny – umíme prorodinné aktivity?“ (příklady z praxe,
odborníci z mateřských center, příležitosti pro knihovny v rámci projektů MAS atd.)
Více informací: http://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-verejnych-knihoven/akcesekce-verejnach-knihoven/knihovnicka-dilna-2014
15. KONFERENCE ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ
Akci pořádá SKIP, Národní archiv a Národní knihovna ČR ve dnech 26. a 27.11.2014
v Konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec.
Tématem je problematika spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče
při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění
kulturního dědictví.
Zájemci o přednesení odborných příspěvků se mohou hlásit do 30.9.2014 na adresu:
vit.richter@nkp.cz. Program konference bude zveřejněn během října. Již nyní je ale
možné se registrovat na http://goo.gl/95TLyL
LIB NOC CZ 2014
Nová knihovnická konference zaměřující se na pohled na nové trendy, metody a nástroje
knihoven budoucnosti pořádaná Městskou knihovnou Hostivice v pátek 31.10.2014.
Tématem jsou nové perspektivy českého knihovnictví a informační společnosti, např.
knihovnictví v souvislostech s competitive inteligence, vědeckých informací 21. století,
využití dat z prostředí sociálních médií apod. Celá akce bude završena knihovnickým
happeningem a koncertem živé hudby.
TÝDEN KNIHOVEN
Již 18. ročník celostátní akce vyhlašované SKIP ČR proběhne v týdnu od 6.-12.10.2014.
Letos bude věnována pozornost především na knihovny českých muzeí – využití rozsáhlé
mediální kampaně. Hlavní téma pro muzejní knihovny je 100. výročí začátku 1. světové
války. Další akce mohou všechny knihovny registrovat do 20.9.2014 pomocí
registračního formuláře Týdne knihoven. Garanti této akce jsou Gabriela Jarkulišová
(sefova@knihovna-kh.cz) a Roman Giebish (roman.giebish@nkp.cz) .
Mezi další akce patří:
4. ročník Maratonu čtení, jehož cílem je, aby knihovny nabídly co největší kontakt
s autory a překladateli literárních děl a odborné literatury (besedy s autory, autorská čtení,
besedy o literatuře). SKIP a Čtení pomáhá poskytuje finanční podporu pro knihovny
(členství SKIP) na úhradu jízdného a honoráře vystupujícího autora či lektora (jedná se
především o podporu autorů nominovaných na prestižní ceny Magnesia Litera).
3. ročník soutěže Rozkvetlá knihovna, která si klade za cíl podnítit zájem o vytváření
kultivovaného prostředí ve veřejných knihovnách. Je možné se zúčastnit ve 3 kategoriích:
fotografická, výtvarná a literární. Soutěž je určena všem návštěvníkům knihoven a bude
vyhlášena zvlášť pro všechny uživatele knihoven. Soutěžící knihovny mohou zasílat díla
svých uživatelů. Vybrané soutěžní příspěvky budou vystaveny v rámci Týdne knihoven
na podzimní Floře Olomouc
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Tuto soutěž bude podporovat kampaň ČESKÁ KVĚTINA. Cílem kampaně je propagace
květin, které jsou produkovány českými květináři. Na stejné téma by měla být zaměřena
soutěž Rozkvetlá knihovna v termínu 1.7.2014 – 20.9.2014. 15 nejlépe hodnocených
příspěvků získá svým knihovnám odborné zahradnické a zahrádkářské časopisy a další
ceny.
VŘČR – Velké říjnové společné čtení letos doporučuje: Bohumil Hrabal (100. výročí),
Ondřej Sekora (110. výroční), Eduard Petiška (90. výročí), Jiří Wolker (90. výročí),
Antonín Sova (150. výročí), Josef Svatopluk Machar (150. výročí), Otakar Březina (85.
výročí), Jakub Arbes (100. výročí), Jiří Mahen (75. výročí), Franz Kafka (90. výročí),
Ivan Diviš (90. výročí) a mnoho dalších…
Ocenění Knihovna roku 2014 udělovaná ministerstvem kultury 2014. Jedná se o
ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného
přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.
Soutěž Městská knihovna roku 2014 vyhlašuje SKIP ČR a společnost SKANSKA a.s.
Cílem je ocenit nejlepší české knihovny a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných
knihovních a informačních služeb.
VZDĚLÁVÁNÍ KLADNO
• 14.10.2014 a 21.10.2014 od 9:00 hod. – MS Word pro mírně pokročilé
• 16.10.2014 od 9:00 hod. – Zpracování dokumentů ve formátu MARC 21
• 5.11.2014 od 10:00 hod. – Výrobky a nápady pro práci s dětmi
• 10.11.2014 od 9:00 hod. – Současná slovenská literatura
• 19.11.2014 od 10:00 hod. – Podzimní setkání knihovníků Středočeského kraje
VZDĚLÁVÁNÍ BENEŠOV
• 17.9.2014 od 10:00 hod. – Výjezdní porada profesionálních knihovníků ve Stříbrné
Skalici
• 8.10.2014 od 10:00 hod. – Zpracování dokumentů v MARC 21
• 22.10.2014 od 10:00 do cca 14:15 – Volně šiřitelné aplikace v knihovnách (1. část)
• 5.11.2014 od 9:00 do cca 12:00 (12:30) – Novinky v české literatuře
• 19.11.2014 od 10:00 do cca 14:15 – Volně šiřitelné aplikace v knihovnách (2. část)
• 3.12.2014 od 13:00 hod. – Porada neprofesionálních knihovníků
• 17.12.2014 od 9:00 hod. – Předvánoční porada profesionálních knihovníků

Pozor změna! V termínu 5.11.2014 proběhne přednáška na téma „Sci-fi a fantasy
literatura“. Přednáška „Novinky v české literatuře“ je odložena na příští rok.
AKTUÁLNÍ INFORMACE NA:
www.knihovna-benesov.cz/pro-knihovny.html

V Benešově dne 13.10.2014

Zapsala: Bc. Jindra Pánková
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