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35. seminář knihovníků
ČESKÝ TĚŠÍN

� Pořádání seminářů – od roku 1973 
� Účel a cíl seminářů

- vzdělávání muzejních knihovníků, nové
trendy v oblasti knihovnictví
- propojení činnosti muzejních knihoven                      
- podpora osobních kontaktů knihovníků

� Program seminářů je vytvářen na základě
odezvy zástupců regionů ve výboru komise



AMG ČR

� 274 řádných členů (přibližně 55 % muzejních 
institucí v České republice a zároveň 85 % 
těch největších z nich), 62 členů čestných           
a individuálních

� Komise knihovníků AMG -celkem 94 členů
z 58 institucí (jedna z největších komisí AMG 
ČR)



Zasedání v roce 2010

� 7. 9. 2010, Česká Lípa, valná hromada komise, volby 
do výkonného výboru KK AMG ČR

� 22.11. 2010, Praha, Uměleckoprůmyslové museum, 
příprava 35. semináře v Českém Těšíně, aktualizace 
adresáře muzejních knihoven, aktualizace členské
základny, schválení nových členů

� 7. 3. 2011, Brno, Technické muzeum, příprava 35. 
semináře v Českém Těšíně, aktualizace adresáře 
muzejních knihoven

� 29. 6. 2011, Praha, Uměleckoprůmyslové museum, 
příprava 35. semináře v Českém Těšíně, aktualizace 
adresáře, dotazníky muzejním knihovnám, převod 
informací o komisi na stránky AMG ČR



Adresářmuzejních knihoven

� HARTMANOVÁ, Květa [sest.], Adresář knihoven 
muzeí a galerií ČR. Praha 2007, 239 s. Aktuální
podoba adresáře je k nahlédnutí na stránkách 
Asociace muzeí a galerií ČR pod záložkou oborové
komise knihovníků (www.cz-museums.cz) a na 
stránkách Uměleckoprůmyslového musea pod 
záložkou knihovna (www.upm.cz).

� Nové podklady pro adresář získány z muzeí
v Čechách, na Moravě probíhá dotazníková akce          
v současné době

� Celkový stav adresáře knihoven muzeí a galerií –
informace o celkem 197 muzejních knihovnách



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, které se v oblasti muzeí
teprve řeší



AKTU ÁLN Í OT ÁZKY

� Novela autorského zákona – připomínkové řízení do konce 
dubna, zároveň seminář AMG ČR v Národním muzeu v Praze

� Dotazník ke stavu MVS – pozornost zvýšila otázka k možnosti 
poskytování MVS soukromým osobám, diskuse

� Dotazník ke stavu PIK – internet v knihovnách
� Slučování kulturních institucí zřizovaných obcemi, městy či kraji
� Využití grantů – VISK, Knihovna 21. století, granty krajů a měst 

a obcí



Propagace muzejních knihoven

� Přednášky (např. ÚISK Praha, konference          
k výročí narození K. J. Erbena K. J. Erben        
a úloha paměťových institucí v historických 
proměnách, zde zazněl příspěvek dr. Luďka 
Beneše Literární historie v českých muzeích
a dr. Štěpánky Běhalové Muzejní knihovny 
současnosti a budoucnosti a uchování
významných odkazů osobností) 

� Propagace činnosti v jednotlivých krajích –
např. Mgr. Kafková – Jihomoravský kraj, kol. 
Iva Nývltová – Královéhradecký kraj



Co je nutné vylepšit?

� Elektronické katalogy - cca 80% muzejních knihoven
� Online katalogy – cca 20% muzejních knihoven
� Zpřístupnění fondů prostřednictvím on-line katalogů

(20% muzejních knihoven)
� Digitalizace dokumentů
� Pokrytí WIFI (pouze 15%)
� Využívání knihovnických pravidel (pravidla pro 

katalogizaci AACR2 pouze 50% knihoven)
� Z toho vyplývající možnost aktivní účasti                        

v souborném katalogu (20 % muzejních knihoven 
přispívá)



Nač je nutné se soustředit?

� Upevnění pozice muzejních knihoven uvnitř i vně
muzeí (spolupráce s organizacemi i institucemi, 
zvýšení prestiže práce prostřednictvím použití nových 
technologií a postupů, spolupráce s ostatními 
knihovnami, paměťovými institucemi,  AMG, SKIP, 
SDRUK, ICOM)


