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Současný stav přípravy Koncepce: 
 

 

• ÚKR připravila základní návrh – předán na MK ČR 

 

• Mezirezortní připomínkové řízení 

 

• Vláda – listopad 2016? 

 

• Příprava dotačních programů pro rok 2017:  VISK 60 mil. Kč 
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Centrální portál knihoven 

Long Term Preservation 
Long Term Preservation 
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Centrum pro výstavbu a komunitní aktivity knihoven 
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Vzdělávání 
pracovníků 
knihoven 

40 % pracovníků knihoven je starší 50 let 

 

88 % pracovníků knihoven jsou ženy 

 

Více než 50 % pracovníků pracuje  

     v knihovny déle než 10 let 

 

49 % pracovníků knihoven nemá  

    knihovnickou kvalifikaci 

 

Mzdy pracovníků knihoven jsou  

    hluboko pod státním průměrem 
 

Koncepce celoživotního 
vzdělávání 

 

• Vybudování systému CŽV 

• Rekvalifikace, inovace, 
rozšiřování vzdělávání 

• Pravidla pro personální 
práci v knihovnách  

• Odměňování pracovníků 
knihoven, benefity 



Knihovny jako 
vědecko-

výzkumné 
instituce 

Priority 

 

• Analýza současného stavu 
výzkumných aktivit knihoven 

• Spolupráce s vysokými školami a s 
akademickými pracovišti 

• Propagace výsledků projektů 

• Vydávání odborných periodik 

 

 

 



http://ukr.knihovna.cz/ 



Knihovny ve 
virtuálním 
prostředí 

Knihovny jako 
otevřená 

vzdělávací, 
kulturní, 

komunitní a 
kreativní centra 

Budování 
knihovních 

fondů a 
informačních 

zdrojů 

Trvalé uchování 
tradičních 
knihovních 
dokumentů 

Výstavba 
knihoven, 
podpora 

infrastruktury 
ICT v knihovnách 

Systém 
hodnocení a 
marketing 
veřejných 

knihovnických a 
informačních 

služeb 

Vzdělávání 
pracovníků 
knihoven 

Knihovny jako 
vědecko-

výzkumné 
instituce 

Spolupráce je nejobtížnější knihovnická disciplína 



Novela knihovního zákona 



Pracovní skupina 

Rösslerová Klára FFUK AKVŠ Dilhofová Adéla MZK 

Hájková Zuzana JVK Kratochvílová Monika MZK 

Nivnická Libuše KJM Pavelková, Jindra MZK 

Sekera Martin KNM Giebisch Roman NK ČR 

Kašpárková, Šárka KKroměřížska Hemola Hanuš NK ČR 

Skučková Blanka MK ČR Jansová Linda NK ČR 

Danielisova Tereza MKP Lichtenbergová Edita NK ČR 

Lachnit, Ondřej MKP Matušík Zdeněk  NK ČR 

Řehák, Tomáš MKP Pillerová Vladana NK ČR 

Šterbová, Jaroslava MKP Richter Vít NK ČR 

Šedá Marie MSVK Smetanová Vladana NK ČR 

Bartáková Martina MÚ Židlochovice Bouzková, Helena NLK 

Běhalová, Štěpánka Muzeum JH Římanová, Radka UISK ČIS 



Novela knihovního zákona – hlavní témata 

 

• Poslání knihoven – 
vzdělávací funkce 

• Definice, vymezení pojmů 

• Princip rovného přístupu 

• Zpracování osobních údajů 

• Odborný zaměstnanec 
knihovny 

• Systém knihoven 
• NK ČR, MZK, KK 

• Regionální funkce 

• Specializované knihovny: 
Muzejní, VŠ… 

 

 

• MVS, kdo platí: 
• Uživatel 

• Knihovny mezi sebou 

• Sazby poplatků 

• Nakládání s knihovním 
fondem 
• Evidence, vyřazování, 

ochrana  

• Historický fond 1900 



Postup přípravy novely KZ 

 

• Vytvoření pracovní skupiny 

• Shromáždění námětů 

• Zpracování návrhu – září 2016 

• Diskuze – do konce roku 2016 

• Předání návrhu na MK ČR – leden 2017 

• Červen 2017 do vlády 

 



Děkuji za pozornost 
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