
Zpráva o činnosti  
komise knihovníků  
v uplynulém roce  

Štěpánka Běhalová 



ZASEDÁNÍ KOMISE 

 6. 9. 2011, členové oborové komise, Český Těšín: valná 
hromada komise, schválení zprávy o činnosti komise 

 21. 11. 2011, Praha, Uměleckoprůmyslové museum: 
hodnocení 35. semináře v Českém Těšíně, příprava 36. 
semináře v Uherském Hradišti 

 2. 4. 2012, Praha, Uměleckoprůmyslové museum: příprava 
semináře v Uherském Hradišti: příprava odborného programu 
36. semináře v Uherském Hradišti, spolupráce s ÚKR – 
pracovní skupiny v rámci Koncepce rozvoje knihoven 

 18. 6. 2012, Praha, Národní muzeum: závěrečná revize 
přípravy 36. semináře, problematika kopírování za úhradu                  
v knihovnách a autorských poplatků, exkurze po nové budově 
Národního muzea s důrazem na knihovnu 



NOVÍ ČLENOVÉ KOMISE 

 Jaroslava Čapková – Muzeum Podkrkonoší 
v Trutnově 

 Helena Holická – Muzeum Kroměřížska 

 Helena Houfková, Muzeum města Ústí nad Labem 

 Julia Lahová, Masarykovo muzeum v Hodoníně 

 Ludmila Netušilová, Muzeum města Ústí nad Labem 

 Dis. Magda Petrášová – Muzeum města Brna 

 PhDr. Eva Popovic, Náprstkovo muzeum 

 Lucie Šilhánková, Muzeum města Ústí nad Labem 



AMG ČR 

 Komise knihovníků AMG (jedna z největších komisí AMG ČR) 

 Informace ze Senátu AMG ČR – práce komise knihovníků je 
vysoce hodnocena, o čemž svědčí i výše příspěvku na seminář 
(20 000 Kč, většina dalších komisí o 5000 Kč méně) 

 K tématu DEMUS bylo poukázáno na nutnost modernizace 
CES a jeho rozšíření o další služby pro správce sbírek muzejní 
povahy. Prioritní a zásadní je v současné době prodloužení 
životnosti systému DEMUS na cca 5–8 let. Bližší informace ve 
Věstníku AMG č. 2/2012 

 X. sněm AMG se uskuteční v Minoritském klášteře v Opavě 
v termínu 31. října – 1. listopadu 2012 

 Nejnověji téma novely vyhlášky k zákonu o sbírkách muzejní 
povahy 

 



36. SEMINÁŘ KNIHOVNÍKŮ 
UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

 

 Program seminářů byl pečlivě připravován         

v průběhu celého roku na základě odezvy          

od členů komise, zástupců regionů ve výboru 

komise a aktuálních témat knihovnictví  



ZMĚNY VE VÝBORU NAŠÍ KOMISE 

 Odchod Mgr. Chromcové z Muzea Těšínska 
(členové komise knihovníků v Moravskoslezském 
kraji navrhují Vladimíru Lichovníkovou z Knihovny 
Galerie výtvarného umění v Ostravě) 

 Odchod dr. Karkanové z Moravské galerie                   
(do výboru je za instituci navržena její nástupkyně  
na pozici vedoucí knihovny Moravské galerie dr. 
Matějová) 

 Odchod dr. Okrouhlíkové z postu ředitelky UPM            
(do výboru je za instituci navržena její nástupkyně  
na pozici vedoucí knihovny UPM Bc. Šárka Bláhová) 



INTERNETOVÉ STRÁNKY KOMISE 

 Příspěvky ze seminářů včetně Adresáře 
muzejních knihoven přístupné na 
http://www.cz-museums.cz včetně odkazů  
na původní stránky na adrese Knihovny UPM 

 Dík patří kolegyním Mgr. Čerešňové z NTM  
a Mgr. Pelikánové z UPM 

 Další aktualizace budou následovat, komise 
se bude soustředit především na aktualizaci 
stránek na www.cz-museums.cz 

http://www.cz-museums.cz/
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KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN 

 Zastoupení muzejních knihovníků                  

v pracovních skupinách 

–  5. skupina – trvalé uchování a zpřístupnění 

textových dokumentů (dr. Okrouhlíková, dr. 

Sekera) 

– 1. skupina – digitalizace textových dokumentů  

(dr. Běhalová) 

– 21. skupina - využívání práce dobrovolníků 

v činnosti knihoven (dr. Okrouhlíková)  



 
 
 

 roste podíl muzejních knihoven, které přispívají do Souborného 
katalogu 

 rozšiřuje se počet muzejních knihoven, které zpřístupňují svoje 
fondy v on-line katalozích (celkem 20%) 

 v roce 2011 to byla např. knihovna Východočeského muzea 
v Hradci Králové, knihovna Regionálního muzea v Teplicích         
a Vlastivědného muzea v České Lípě  

 INFORMACE O VAŠICH NOVÝCH ON-LINE KATALOZÍCH 
ZASÍLEJTE PROSÍM MGR. ČEREŠŇOVÉ 

SOUBORNÝ KATALOG 

A ON-LINE KATALOGY 
 

 



DIGITALIZACE FONDŮ 
OBOROVÉ BRÁNY 

 

 V oblasti digitalizace je pozornost věnována 
především oblasti periodik, rukopisů a 
sbírkových fondů knih. Několik muzejních            
a galerijních knihoven iniciovalo a úspěšně 
rozvíjí společný projekt Jednotné oborové 
brány ART. Digitalizace fondů probíhá 
především prostřednictvím grantových 
projektů VISK 6 a 7 



GRANTOVÉ PROJEKTY VISK 

 Muzejní a galerijní knihovny 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 

 Novinkou je spolupráce s oddělením autorit Národní 

knihovny ČR, které se v poslední době soustředí na 

spolupráci s muzei a muzejními knihovnami  



AKTUÁLNÍ OTÁZKY 
DOTAZNÍKY, DOTAZNÍKY, 
DOTAZNÍKY… 

 Novela autorského zákona  

 Využití grantů – VISK, Knihovna 21. století, 
granty krajů a měst a obcí 

 5. pracovní skupina - trvalé uchování                  
a zpřístupnění tradičních textových 
dokumentů, projekt Virtuální depozitní 
knihovny – výbor komise knihovníků  rozhodl 
o spolupráci na dotazníkové akci hlasováním  



DALŠÍ DOTAZNÍKY 2012 

 dotazník „Analýza mzdové, věkové                    

a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven 

v České republice 2012“  

 pro usnadnění jednání s vedením 

jednotlivých muzeí dr. Běhalová                   

ve spolupráci s AMG obeslala ředitelství 

našich institucí s informací o významu            

a smyslu této akce 



POPLATKY ZA KOPÍROVÁNÍ 

 

 předsedovi Ústřední knihovnické rady dr. Richterovi  
připravila dr. Běhalová informace o počtech uživatelů 
v muzejních knihovnách a další podklady pro jednání 
s Dilií ohledně paušálních poplatků za kopírovací 
přístroje (původní záměr účtovat poplatky dle počtu 
obyvatel by jednoznačně znevýhodnil právě muzejní 
knihovny)  

 nový návrh počítá s paušální platbou podle počtu 
registrovaných uživatelů knihovny  



SPOLUPRÁCE S ÚKR 

 Spolupráce komise prostřednictvím                 

dr. Richtera,  dr. Sekery 

 Příprava podkladů a konzultace při řešení 

aktuálních problémů, aby bylo přihlíženo           

i ke stanoviskům a potřebám muzejních 

knihoven 



PROPAGACE KOMISE A KNIHOVEN 

 Přednášky (např. ÚISK Praha, Západočeská 
univerzita)  

 Propagace činnosti v jednotlivých krajích  

 Ocenění práce členů komise, založení 
adresáře zasloužilých členů, sestavení 
poradního orgánu výboru formou čestných 
hostů  

 



NEJNOVĚJI V AMG 

 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 

Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., 

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb.,  

o ochraně sbírek muzejní povahy a o 

změně některých dalších zákonů 



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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V NADCHÁZEJÍCÍM ROCE 

 Uspořádejte ve svých regionech schůzky 

 V zápisech ze schůzek uvádějte prosím 

kandidáty na zástupce regionů ve výkonném 

výboru 



A NYNÍ 

 

 PŘÍJEMNÝ POBYT NA SEMINÁŘI 


