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ZASEDÁNÍ KOMISE  

4. 9. 2012, členové oborové komise, Uherské Hradiště:  

valná hromada komise, schválení zprávy o činnosti komise, zprávy členů 

výkonného výboru o činnosti v jednotlivých regionech, schválení změn 

členů výboru 

19. 11. 2012, Praha, Uměleckoprůmyslové museum: 

hodnocení 36. semináře v Uherském Hradišti, příprava 37. semináře 

v Ústí nad Labem, aktualizace členské základny a www stránek komise  

25. 2. 2013, Praha, NTM:  

příprava odborného programu 37. semináře v Ústí nad Labem, školení 

AACR2 ve spolupráci se SK ČR a NTM Praha a na valnou hromadu 

SKIP, příspěvky do časopisu Biblio, exkurze do expozice polygrafie 

10. 6. 2013, Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum: závěrečná revize 

přípravy 37. semináře, aktuální povodňová situace – NM Praha, Ústí nad 

Labem, aktuální situace v muzejních knihovnách – potíže na jižní Moravě, 

v Pardubickém kraji, příprava voleb, hlavních programových linií komise        

a jednacího řádu   



ZMĚNY VE VÝBORU KOMISE 

 Místo tajemnice Mgr. Čerešňové přijala Mgr. Iveta Mátlová  

 Novou zástupkyní za Uměleckoprůmyslové muzeum je Bc. 
Šárka Bláhová 

 Novou zástupkyní za Moravskou galerii je PhDr. Judita 
Matějová 

 Novou zástupkyní pro Moravskoslezský kraj je Vladimíra 
Lichovníková z Galerie výtvarného umění v Ostravě 

 Novou zástupkyní za NTM Praha je Mgr. Lucie Chrástová 

 Novým zástupcem pro Jihomoravský kraj je Mgr. Jiří David       
z Muzea Brněnska 

 Nově založený region Praha zastupuje po schůzce  knihovníků 
z oblasti PhDr. Jarmila Okrouhlíková z UPM 



ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

 120 zástupců - knihovníků muzeí a galerií                 

z celkem  65 institucí 

 

 3 individuální členové 

 

 ZVÝŠENÍ POČTU ČLENŮ KOMISE (ke konci roku 

2011- 89 zástupců z 56 institucí, ke konci roku 2012 

- 99 zástupců ze 62 institucí) 

 



NOVÍ ČLENOVÉ KOMISE 2012 

 Dne 19. 11. 2012 byli na schůzce výboru kooptováni tito 

noví členové: 

 Mgr. Daniela Kolářová-Jasenská, Muzeum Těšínska                  

Bc. Monika Matušková, Dis  a Mgr. Jiří David, Muzeum 

Brněnska                                                                                

Mgr. Petr Souček a Jana Petrovská, NTM Praha                   

PhDr. Judita Matějová, Moravská galerie v Brně                      

Mgr. Hana Kašparová a Mgr. Petra Šťovíčková, Severočeské 

muzeum v Liberci                                                                     

Eliška Frýželková, Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod 

Magdalena Pujmanová, Vlastivědné muzeum v České Lípě 

Ludmila Vilánková, Muzeum středního Pootaví Strakonice  



NOVÍ ČLENOVÉ KOMISE 2013 

 Na schůzkách výboru a internetovým hlasováním výboru v roce 2013 byli přijati  

 tito noví členové: 

MgA. Brodiová Sylvie, Národní muzeum 

Bc. Brůha Petr, Národní muzeum 

Mgr. Bušek Michal, Židovské muzeum 

Mgr. Bydžovská Iva, Národní muzeum 

Halabrínová Marcela, Národní muzeum 

Mgr. Ichová Lenka, Židovské muzeum 

Jelínková Alena, Židovské muzeum  

Mgr. Kalina Stanislav, Národní muzeum 

Mgr. Konečná Jana, Národní muzeum 

Mgr. Kotyzová Markéta, Židovské muzeum 

Mgr. Kubošová Pavla, Národní muzeum 

Mgr. Kulíšková Alžběta, Muzeum českého ráje v Turnově 

PhDr. Mašek Petr, Národní muzeum 

Mgr. Nývltová Pavlína, Regionální muzeum v Náchodě 

Podroužková Daniela, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích 

Růžičková Zuzana, Židovské muzeum 

PhDr. Sekera Martin, Ph.D., Národní muzeum 

PhDr. Šípek Richard, Národní muzeum 



36. SEMINÁŘ KNIHOVNÍKŮ 
UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

 

 Seminář se celkově vydařil, téměř 100 
účastníků vyslechlo odborné příspěvky 
týkající se činnosti muzejních knihoven              
a zúčastnilo se doprovodného odborného 
programu. Seminář byl kladně hodnocen 
nejen účastníky, ale též výborem komise       
a odbornou knihovnickou a muzejní 
veřejností. 



37. SEMINÁŘ KNIHOVNÍKŮ  
ÚSTÍ NAD LABEM 

 Příprava semináře probíhala na všech 

schůzkách výboru KK AMG, poděkování 

patří všem, kteří se do práce aktivně zapojili 

 Odborný program byl připraven na základě 

požadavků z muzejních knihoven a aktuálně 

řešených otázek, hlavní programový odborný 

blok je věnován periodikům v muzejních 

knihovnách 



ŠKOLENÍ 
SK ČR, NTM Praha a Knihovnická komise AMG  

 

 Katalogizace podle pravidel AACR2 se zvláštním 

přihlédnutím ke katalogizaci starých tisků             

a k minimálnímu záznamu pro SK ČR  

 Školení proběhlo ve dnech 9. – 10. 4. a 25. – 26. 4. 

2013 

 Souborný katalog přizval i knihovníky z památkových 

ústavů 

 



INTERNETOVÉ STRÁNKY KOMISE 

 Informace knihovnické komise přístupné na 
http://www.cz-museums.cz  

 Aktualizace dat Mgr. Petr Souček z NTM, 
informace zasílejte předsedovi a tajemníkovi 
komise 

 

http://www.cz-museums.cz/
http://www.cz-museums.cz/
http://www.cz-museums.cz/


ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ 

 Komise knihovníků AMG stále jedna z největších komisí AMG, 
aktivně pracující 

 Informace ze Senátu AMG ČR – práce komise knihovníků je 
stále dobře  hodnocena, příspěvek na letošní seminář činil 15 
000 Kč, informace předávané členům Senátu se dostávají            
do regionů ředitelům muzeí 

 X. sněm AMG se uskutečnil v Minoritském klášteře v Opavě 
v termínu 31. října – 1. listopadu 2012 (předseda AMG - PhDr. 
Luděk Beneš, Muzeum Mladoboleslavska, I. místopředsedkyně 
AMG - Mgr. Irena Chovančíková, Masarykovo muzeum v 
Hodoníně, II. místopředseda AMG - Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., 
Masarykova univerzita – Mendelovo muzeum), více informací 
na http://www.cz-museums.cz/web/amg/organy-
amg/exekutiva/clenove-exekutivy 

 téma novely vyhlášky k zákonu o sbírkách muzejní povahy – 
stále aktuální 

 



MEDAILE Z. TOBOLKY  
 

 Emeritní předsedkyni knihovnické komise 

PhDr. Jarmile Okrouhlíkové byla v září 2012 

udělena medaile Z. Tobolky, která ocenila její 

přínos muzejnímu a odbornému knihovnictví 

 Srdečně blahopřejeme! 



SMUTNÁ ZPRÁVA 

 V úterý 20. srpna 2013 zemřel ve věku 86 let 

emeritní ředitel Knihovny Národního muzea  

a předseda komise muzejních knihovníků 

PhDr. Jaroslav Vrchotka 



SPOLUPRÁCE SE SKIP 
 

 výborná spolupráce s profesní organizací SKIP           

se upevnila 

 do aktivit SKIPu, jako jsou  například Týden 

knihoven, pravidelná každoroční konference 

Knihovny, archivy, muzea a další školení a akce         

se zapojují jednotlivé muzejní knihovny 

 Aktivně muzejní knihovníci spolupracují se SKIPem 

např. v regionu Praha a v Jihomoravském kraji 



8. valná hromada SKIP 2013  
 20. června 2013 Brno 

 Spolupráce knihovnické komise s organizací SKIP je 

podporována i vedením AMG – předsedou a 

výkonnou ředitelkou, v mnoha případech 

spolupracuje s vedením SKIP zároveň předsedkyně 

komise, výkonná ředitelka i předseda AMG 
 Zpráva o činnosti SKIP v letech 2010-2013 a programové prohlášení 

této valné hromady v bodě 9 a 10 – SPOLUPRÁCE uvádí AMG a naši 

komisi. Na základě ústní domluvy s AMG naši komisi zároveň 

považuje za svoji odbornou sekci 

 V hlavním programovém bloku Knihovna jako veřejná služba byl 

přednesen referát o muzejních knihovnách, časopis DUHA č. 1-2/2013 

věnoval pozornost knihovnám paměťových institucí 



 
 
 

 do souborného katalogu přispívá celkem 340 
knihoven, z toho 42 muzejních knihoven a 10 
knihoven účast testuje 

 celkem dodaly muzejní knihovny do SK 564 486 
záznamů, z toho je vysoké procento naprosto 
unikátních záznamů (tj. záznamů knih, které se 
v jiných knihovnách nenacházejí) 

 v adresáři knihoven a informačních institucí           
(báze ADR) je 132 knihoven muzeí a galerií 

SOUBORNÝ KATALOG 
 

 



Grantové projekty VISK  
a Knihovna 21. století 

 

 Muzejní a galerijní knihovny nadále využívají 
grantové programy MK ČR – především VISK 
(Veřejné informační služby knihoven) – podprogram 
č. 3, 5,6, 7, 8, 9 a Knihovna 21. století 

 Muzejní knihovníci pracují též jako členové 
hodnotících komisí programů VISK 

 Započala aktivní spolupráce s oddělením autorit 
Národní knihovny ČR 

 Nedostatečné personální obsazení některých 
knihoven snižuje možnost vytvářet grantové projekty 



Evidence knihoven MK ČR 

 V současné době evidováno podle zákona 257 Sb. 
140 knihoven muzeí a galerií ČR (cca kolem 70%) 

 Komise značně podpořila znalost zákona a jeho 
výhod u ředitelů muzeí i knihovníků 

 Hlavní výhody - zakotvení postavení knihoven              
v muzeích, rozšíření možností pro muzejní knihovny 
– čerpání grantů, využití zákona při evidenci, uložení 
a vyřazování z fondu 

 Význam zápisu knihovny do evidence opět aktuální 
– např. umožňuje využívat různé dohody knihoven       
v oblasti autorského zákona 



SPOLUPRÁCE S ÚKR 

 Spolupráce komise prostřednictvím jejích 

členů - dr. Richtera,  dr. Sekery 

 Umožňuje přípravu podkladů při řešení 

aktuálních problémů, aby bylo přihlíženo i ke 

stanoviskům a potřebám muzejních knihoven 



PROPAGACE KOMISE A KNIHOVEN 

 Propagace činnosti komise v jednotlivých 
krajích  

 Věstník AMG 

 Čtenář 

 Ikaros 

 Duha 

 Valná hromada SKIP 



NAŠE 
ELEKTRONICKÁ  
KONFERENCE 

KOMIG 



KOMUNIKUJME SPOLU!!! 

 PŘIHLÁŠENÍ 

 Pro přihlášení do komise odešlete mail na adresu: 

 To: komig-request@cvut.cz 

 Sub: subscribe 

 

 ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ: 

 Příspěvek zašlete na adresu: komig@cvut.cz 

 

 ODHLÁŠENÍ 

 Pro odhlášení z konference odešlete mail na adresu: 

 To: komig-request@cvut.cz 

 Sub: unsubscribe 
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VAROVNÉ SIGNÁLY 

 Z MNOHA INSTITUCÍ 

 Databáze problémů muzejních knihoven 

 Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi – tlaky z kraje na 
slučování fondů a prací v rámci krajských institucí, připomínky 
k digitalizaci a duplicitám 

 Brno – Moravské zemské muzeum 

 NTM – snižování stavu pracovníků knihovny 

 běžné slučování 2 pracovních míst – knihovna + např. historik 
(Beroun, Pardubice) 

 Výbor připravuje materiály pro případné využití dalším 
knihovnám pod názvem PRVNÍ POMOC, budou vystaveny na 
stránkách komise 

 O SVÝCH PROBLÉMECH NÁS INFORMUJTE!!! 



A NYNÍ 

 

 PŘÍJEMNÝ POBYT NA SEMINÁŘI 


