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Charakteristika muzejních knihoven

• Jedny z nejstarších veřejných odborných 
knihoven, zakládány v už v 19. století

• Podporovaly vzdělávání
• V pol.20. století (1959) se stávají pouhými 

ústavními knihovnami 
• S novým knihovním zákonem (2001) se 

stávají opět veřejnými a ukazuje se 
bohatství jejich fondů



Rozdíly

• Nemají právní subjektivitu (různí zřizovatelé)

• Jsou specializované nebo se specializovanými 
fondy

• Fondy sbírkové povahy
• Půjčují presenčně
• Uživatelé jsou odborníci (chybějí dětští čtenáři)

• Zpravidla hůře vybavené (personálně i 
technicky)



Společné

• Většina je registrovaná na MK

• Jsou veřejné
• Poskytují všechny služby, které jim ukládá

knihovní zákon (internet, MVS atd.)
• Přejímají záznamy z NK
• Odevzdávají záznamy do Souborného katalogu

• Spolupracují při zpracování – tvorba autorit 
• Využívají možností, které poskytuje program 

VISK 



Co by měly muzejní knihovny
a jejich knihovníci dělat, aby 
koncepce byla naplňována

• Především se s koncepcí dobře seznámit, 
pochopit její cíle a vložit je do koncepce 
rozvoje vlastní knihovny

• Seznámit se všeobecnou koncepcí vedení
muzea, snažit se, aby koncepce rozvoje 
muzejní knihovny byla zapracována do 
koncepce rozvoje muzea



Co by měly muzejní knihovny
a jejich knihovníci dělat, aby 
koncepce byla naplňována

Účastnit se a spolupracovat
• Zajímat se o dění v oboru – KOMIG!
• Vyplňovat různé dotazníky, ankety, aby 

bylo dost údajů pro správná rozhodnutí
• Vyjadřovat názory a postoje



Koncepce či strategie rozvoje 
muzeí zatím není zveřejněna

• Muzea naplňují program státní kulturní
politiky na roky 2009-2014

• Společné cíle, pro knihovny formulované
především v části třetí



Státní kulturní politika 2009-2014

• CÍL 3 Poskytovat přímou i nepřímou 
podporu uchování existujících kulturních 
hodnot a nakládání s nimi, stejně jako 
tvorbě hodnot nových
•3.3. Podpora akvizi ční činnosti muzeí, galerií, knihoven a 
Národního filmového archivu

•3.4. Podpora lepšího materiálního, prostorového a 
technického zázemí muzeí, galerií a knihoven

•3.7. Vytvá ření podmínek pro trvalé uchování a zp řístupn ění digitálních 
dokument ů jako d ůležité složky kulturního d ědictví



Vize koncepce

„V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně
rychle obsloužen příjemným, 
kvalifikovaným, očividně spokojeným a 
motivovaným personálem nebo z pohodlí
domova bez ohledu na národnost či 
handicap, v kteroukoliv denní či noční
dobu získám bezplatně požadovanou 
kvalitní službu.“



Hlavní cíle a projekty koncepce

Koncepce má 27 bodů

• Některé obsahují úkoly pro MK, NK, Krajské
knihovny, SKIP atd.

• Jiné vyžadují zapojení různých typů knihoven a 
knihovnických sdružení

• Mezi nimi vybrat ty, kde mohou muzejní
knihovny spolupracovat a kde se počítá se 
spoluprácí knihovnických sdružení, tedy s 
Komisí knihovníků AMG



Oblasti spolupráce

1. Aktualizovat , dopracovat a zavést do praxe 
standardy kvality knihovnických služeb

Počítá se se spoluprácí všech knihoven, rizikem 
je nedohoda nad standardy – různá kritéria
Dříve než se začnou formovat standardy 
knihovnických služeb, měly by si muzejní
knihovny  ujasnit své odlišnosti (hodnotící
kritéria, presenční výpůjčka, půjčování
sbírkových fondů) a domluvit na společných 
standardech.



Oblasti spolupráce

2. Zlepšit dostupnost knihoven a jejich služeb, 
prosadit kritérium bezbariérovosti služeb 
knihoven jako kritérium hodnocení kvality služeb

Výpůjční doba v muzejních knihovnách
Faktický bezbariérový přístup budují sama 
muzea

Obrazný bezbariérový přístup záleží na nás a na 
technickém vybavení



Oblasti spolupráce

8. Vytvořit jednotné rozhraní systému knihoven s cílem 
zprostředkování všech nabízených služeb z každé
knihovny

Řada dílčích cílů:
• Vytvořit silný  portál pro přístup do celého systému 

knihoven
• Sdílení uživatelských identit
• Vytvořit systém on-line plateb za poskytované služby
• Zajistit koordinovaný přístup k informačním zdrojům
• Optimalizovat systém MVS a dodávání dokumentů
• Vytvořit podmínky k tomu, aby každá knihovna působila 

jako rozhraní pro vstup do celého systému knihoven



Oblasti spolupráce

10. Zpracovat a realizovat koncepci trvalého 
uchovávání a zpřístupnění tradičních textových 
dokumentů-knihy, periodika, rukopisy, historické
fondy

Muzejní knihovny nemají PV (kromě NM), zato 
mají rozsáhlé historické, vlastivědné a sbírkové
fondy(periodika i další materiály) - konzervace, 
restaurování a uchovávání



Oblasti spolupráce

11. Zvýšit objem financování nákupu 
knihovních fondů v knihovnách ČR a 
vytvořit tak základní předpoklad pro 
zlepšení obsahu a kvality VKIS

Počítá se součinností knihoven ze všech 
resortů a se součinností krajů a krajských 
knihoven (regionální literatura)



Oblasti spolupráce

12. Digitalizace textových dokumentů, 
shromažďování, trvalé uchovávání a 
zpřístupnění digitálních dokumentů jako složky 
kulturního a vědeckého dědictví

Pro muzejní knihovny důležité, zvláště proto, že 
je zajištěno financování (velké knihovny podpora 
ze strukturálních fondů, menší z programu VISK 
(do r. 2014 – 100 milionů Kč, 2014-2020 150 
milionů Kč.)



Oblasti spolupráce

rozdílné chápání pojmu digitalizace 
• Muzea začínají digitalizovat své sbírky

(mnohdy se digitalizací sbírek rozumí pouhé vyfotografování
sbírkového předmětu digitálním aparátem a uložení snímku do 
evidence v počítači)

• Muzejní knihovny digitalizují
Manuskriptorium
Kramerius



Oblasti spolupráce

• 18. Pokračovat v realizaci regionálních funkcí knihoven a 
formovat krajské systémy knihoven na principu 
spolupráce …

• 19. Zlepšit odměňování pracovníků knihoven
• 20. + 21. Zpracovat koncepci celoživotního vzdělávání

pro oblast knihovnictví … + akreditace
• 22. doplnit kartotéku typových pozic profese knihovník
• 24.optimalizovat strukturu grantových programů
• 25. zpracovat metodiku ekonomických výzkumů ROI 

(Return-on-investment) v knihovnách
• 27. Intenzivněji využívat dobrovolníky a systém veřejně

prospěšných prací



Oblasti spolupráce

• Čeká nás hodně práce, jednotlivce i KK 
AMG

• Co můžeme udělat hned, aby se začala 
naplňovat jedna část vize koncepce:
„…rychle obsloužen příjemným, 
kvalifikovaným, očividně spokojeným a 
motivovaným personálem …“
Být milí, příjemní, ochotní, …



Děkuji za pozornost.


