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• 21. 11. 2014 Pardubice, Východočeské muzeum - hodnocení 38. semináře v Muzeu 
Beskyd ve Frýdku Místku, příprava 39. semináře v Moravské galerii v Brně, aktualizace 
členské základny a www stránek komise, návštěva a podpora veletrhu Zámek plný knih 

• 09. 03. 2015 Praha, Národní technické muzeum – příprava 39. semináře v Moravské 
galerii v Brně, příprava a odsouhlasení dokumentu PODKLADY PRO KONÁNÍ 
SEMINÁŘE,  který je závazný pro každého pořadatele semináře, doplnění dlouhodobého 
plánu seminářů  (2016 – Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2017 – České 
Budějovice nebo Plzeň, 2018 – Slezské zemské muzeum), příprava koncepce knihoven 
2016-2020, informace o založení metodického centra knižní kultury při PNP 

• 1. 6. 2015 Praha, oddělení časopisů Knihovny Národního muzea , informace                
o přípravě Koncepce knihoven 2016-2020 a Koncepce rozvoje muzeí 2015 -2020, 
příprava podkladů k vytvoření žádosti o grant na AMG pro pořádání semináře v roce 
2016 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové 
 

 

 

 

 

•                                                                                           

 



VÝBOR KOMISE 

• Předsedkyně:  

• PhDr. Štěpánka Běhalová , Ph.D., Muzeum Jindřichohradecka 

• Místopředsedkyně:  

• Mgr. Alena Petruželková, Památník národního písemnictví  

• Tajemnice:  

• Mgr. Iveta Mátlová, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 



ČLENOVÉ VÝBORU 

 

• Bc. Šárka Bláhová , Uměleckoprůmyslové museum v Praze 

• Mgr. Jiří David, Muzeum Brněnska, Památník písemnictví na Moravě 

• Eva Entlerová, Bbus (Hons.), České muzeum stříbra 

• Bc. Jana Fridrichová, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 

• PhDr. Martina Horáková, Národní galerie 

• Mgr. Dana Hradilová, Muzeum Českého krasu Beroun 

• Mgr. Lucie Chrástová, Národní technické muzeum 

• PhDr. Božena Kabelíková, Muzeum Vysočiny v Třebíči 

• PhDr. Jarmila Kučerová, Národní muzeum 



ČLENOVÉ VÝBORU 

• Vladimíra Lichovníková (individuální člen AMG Dr. Malého 31, 

Ostrava) 

• PhDr. Judita Matějová, Moravská galerie v Brně  

• PhDr. Jana Michlová, Regionální muzeum Teplice 

• Iva Nývltová, Muzeum východních Čech, Hradec Králové 

• Jarmila Okrouhlíková, Uměleckoprůmyslové muzeum Praha 

• Mgr. Helena Stejskalová, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 

• Mgr. Renáta Tetřevová, Východočeské muzeum v Pardubicích 

• Hana Tupá, Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici 

• Yvetta Viktoříková, Muzeum Karlovy Vary 

 



ZMĚNY VE VÝBORU KOMISE 

• Olomoucký kraj – po odchodu kolegyně Habustové  se ujala 

zprostředkování informací Mgr. Hana Bartošová z Muzea umění            

v Olomouci 

• Národní technické muzeum – vedoucí knihovny Mgr. Lucie Chrástová 

odešla na mateřskou dovolenou, instituci zastupuje Mgr. Petr Souček 

• Jihomoravský kraj – po odchodu Mgr. Jiřího Davida se ujala role 

zprostředkovatele Mgr. Renata Pilátová z knihovny Moravského 

zemského muzea 

 



ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

• 122 zástupců - knihovníků muzeí a galerií                 

z celkem  68 institucí 

• 3 individuální členové 

• POČET ČLENŮ KOMISE se stále ZVYŠUJE 



NOVÍ ČLENOVÉ KOMISE   

2014 - 2015 

• Do komise byli kooptování od minulé valné hromady tito noví 

členové: 

• Bc. Dana Humlová - Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem           

• Mgr. Barbora Horáková - Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě 

• Ing. Hana Zákostelná – Muzeum umění a designu Benešov 

 

SRDEČNĚ VÍTÁME 





38. SEMINÁŘ KNIHOVNÍKŮ 

MUZEUM BESKYD 

FRÝDEK-MÍSTEK 

 

• Termín:  2. – 4. září 2014 

• Počet účastníků: 93 knihovníků muzeí a galerií 

• Seminář zahájil ředitel Muzea Beskyd Mgr. Stanislav Hrabovský, dále vystoupili: 

vedoucí samostatného oddělení knihoven Ministerstva kultury ČR Mgr. Blanka 

Skučková, předseda Asociace muzeí a galerií ČR PhDr. Luděk Beneš a předseda 

Sdružení knihovníků a informačních pracovníků Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.  

 

 

 

 

 

 





38. SEMINÁŘ KNIHOVNÍKŮ 

MUZEUM BESKYD 

FRÝDEK-MÍSTEK 

• 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 

• Odborný program semináře byl rozdělen do třech základních bloků – 

Katalogizace a předmětové zpracování, Historické knižní fondy            

a Marketing a služby v muzejních knihovnách  



38. SEMINÁŘ KNIHOVNÍKŮ 

MUZEUM BESKYD 

FRÝDEK-MÍSTEK 

 

• V úvodu semináře proběhla valná hromada knihovnické komise, která 

schválila zprávu předsedkyně o činnosti komise za uplynulé období               

• Účastníci semináře si prohlédli město Frýdek-Místek, navštívili 

Městskou knihovnu, odborná exkurze směřovala do Hukvald, kde 

účastníci absolvovali komentovanou prohlídku Památníku Leoše 

Janáčka a hradního areálu 

 









18. Týden knihoven věnován 

knihovnám muzeí a galerií 

• Jedním z cílů loňského 18. Týdne knihoven, které vytkl Svaz 

knihovníků a informačních pracovníků bylo představit činnost 

knihoven muzeí a galerií 

• V rámci přípravy Týdne knihoven proběhla jednání 

představitelů SKIP a AMG 

• Komise připravila  akci „Knihovny muzeí a galerií ČR               

k 18. Týdnu knihoven“ 

• Téma akce bylo sjednoceno s celomuzejní kampaní AMG 

VELKÁ VÁLKA 



18. Týden knihoven věnován 

knihovnám muzeí a galerií 

• Komise připravila seriál o knihovnách muzeí a galerií do měsíčníku 

Čtenář 

• Do celorepublikové akce knihoven muzeí a galerií k 18. Týdnu 

knihoven se zapojilo 30 knihoven muzeí a galerií (polovina 

institucionálních členů komise) 

• Knihovny muzeí a galerií připravily nabídku workshopů a dílen                  

pro školy, besed pro veřejnost s pamětníky či sběrateli památek                

na 1. světovou válku, výstavy a další akce 

• www stránky s akcemi Týdne knihoven 

http://www.cz-museums.cz/prihlasky/muzea_a_20_stoleti/?typAkce=akce_tyden


VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA 

CO SE VYDÁVALO A ČETLO 

NA BOJIŠTÍCH 1. SVĚTOVÉ 

VÁLKY 
• Místopředsedkyně Mgr. Alena Petruželková připravila 

společnou prezentaci knižních dokladů k publikační činnosti 

našich legionářů, kteří působili na zahraničních frontách                

a dalších speciálních dokumentů – map, pohlednic, fotografií              

a plakátů, která byla v rámci Týdne knihoven prezentována             

na hlavní stránce E-sbírek 

 

 

 



INTERNETOVÉ STRÁNKY KOMISE 

• Informace knihovnické komise přístupné na www stránkách AMG         
pod záložkou Knihovnická komise 

• Aktualizace dat Mgr. Petr Souček z NTM a Mgr. Iveta Mátlová ze 
Slováckého muzea v Uherském Hradišti 

• Informace o změnách a opravy zasílejte předsedkyni a tajemnici 

http://www.cz-museums.cz/web/amg/organy-amg/komise/knihovnicka-komise
http://www.cz-museums.cz/web/amg/organy-amg/komise/knihovnicka-komise


ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ 

• Komise knihovníků AMG stále jedna z největších komisí AMG, aktivně 
pracující, pro letošní seminář jsme obdrželi příspěvek 20 000 Kč, který svou 
výší odráží velkou členskou základnu i aktivity Knihovnické komise 

• Informace ze Senátu AMG ČR – práce komise knihovníků je stále dobře  
hodnocena, informace o činnosti komise jsou pravidelně tlumočeny na Senátu 
AMG 

• připomínky Knihovnické komise k nové Koncepci rozvoje muzeí byly 
tlumočeny prostřednictvím Exekutivy AMG 

• komise ve spolupráci s členem Ústřední knihovnické rady Mgr. Martinem 
Sekerou, Ph.D. sleduje tvorbu Koncepce rozvoje knihoven 

• www stránky AMG 

 

 

 

http://www.cz-museums.cz/web/amg/titulni


SPOLUPRÁCE SE SKIP 

 

• výborná spolupráce s profesní organizací SKIP           

se upevnila při přípravě 18. ročníku Týdne knihoven 

• www stránky SKIP 

http://www.skipcr.cz/


 

 

 

• spolupráce se Souborným katalogem nadále pokračuje 

• řada muzejních knihoven v loňském a letošním roce přechází z formátu 
UNIMARC na MARC 21 (bude zapotřebí trpělivost právě při zasílání 
záznamů do Souborného katalogu) 

• vedoucí Souborného katalogu PhDr. Eva Svobodová bude průběžně 
během semináře informovat a předá nejnovější informace ze Souborného 
katalogu 

• odkaz na Souborný katalog 

 

 

 

SOUBORNÝ KATALOG 
 

 

http://www.caslin.cz/


NOVINKY V OBORU 

• Příprava Koncepce rozvoje muzeí 2015 - 2020 

• Příprava Koncepce rozvoje knihoven 2016 – 2020 

• Založení Metodického centra knižní kultury při PNP 

• Vědecké projekty probíhající převážně v Knihovně Národního muzea 

• Centrální portál knihoven (změny, které proběhly v průběhu 

uplynulého roku předá při svém vystoupení ing. Žabička z Moravské 

zemské knihovny) 

• Knihovna Národního muzea se opět účastní prací na CPK 

 



NOVINKY V OBORU 

 

• Přechod na nová pravidla RDA 

• Úvodní školení připravila komise pro tento seminář – středa 
dopoledne! 

• Předpokládáme, že knihovníci muzeí a galerií využijí sítě školení 
prostřednictvím vědeckých knihoven ve svých regionech 

• V případě potřeby připraví komise školení pro knihovníky muzeí          
a galerií nebo zařadí na příští seminář další příspěvek 

• VEŠKERÉ INFORMACE BUDOU PŘEDÁNY ÚČASTNÍKŮM 

SEMINÁŘE BĚHEM PROGRAMU 

 



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, muzejní knihovníci pracují dále jako 
členové hodnotících komisí programů VISK 

• Pozor - při podávání grantů je nutné sledovat nejnovější trendy, 
informovat se o uskutečněných úspěšných grantech nejlépe u členů 
hodnotících komisí, dodržovat základní pravidla, dbát na spolupráci se 
Souborným katalogem 

• Uzávěrky podání žádostí – 10. prosince 2015 

• Nedostatečné personální obsazení některých knihoven snižuje možnost 
vytvářet grantové projekty 

http://visk.nkp.cz/
http://visk.nkp.cz/


EVIDENCE KNIHOVEN MK ČR 

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

• Nedochází k výrazným změnám a posunům 

• Spolupráce se Samostatným oddělením knihoven 
MK ČR – Mgr. Blanka Skučková 

 



SPOLUPRÁCE S ÚKR 

• Spolupráce komise prostřednictvím jejích členů  

• Získáváme cenné informace 

• Umožňuje vysvětlit stanoviska, specifika a potřeby muzejních 

knihoven, tak aby se muzejní knihovny mohly smysluplně zapojit            

do činnosti všech veřejných knihoven 

• www stránky Ústřední knihovnické rady 

 

http://ukr.knihovna.cz/


PROPAGACE PRÁCE KOMISE                            

A KNIHOVEN 

• komise knihovníků věnovala v roce 2014 a 2015 maximum propagaci 
činnosti, fondů a služeb knihoven muzeí a galerií 

• připravila seriál o knihovnách muzeí a galerií do měsíčníku Čtenář                
(úvodní díl 9/2014), sbírkové fondy knihoven muzeí a galerií 10/2014, 
speciální sbírky knihoven muzeí a galerií 11/2014, vědecko-výzkumné 
úkoly v Knihovně Národního muzea 12/2014, moderní technologie v 
knihovnách muzeí a galerií 1/2015 

• pravidelné informace ve Věstníku AMG 

• pravidelné informace v Bulletinu SKIP 

• odkazy na publikační činnost komise 

http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2014-roc-66/09-2014/tyden-knihoven-2014-a-knihovny-muzei-a-galerii-cr-129-1769.htm
http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2014-roc-66/10-2014/sbirkove-fondy-v-knihovnach-muzei-a-galerii-132-1793.htm
http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2014-roc-66/11-2014/specialni-sbirky-v-muzejnich-knihovnach-134-1815.htm
http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2014-roc-66/12-2014/knihovna-narodniho-muzea-a-vedecko-vyzkumne-projekty-136-1834.htm
http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2014-roc-66/12-2014/knihovna-narodniho-muzea-a-vedecko-vyzkumne-projekty-136-1834.htm
http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2014-roc-66/12-2014/knihovna-narodniho-muzea-a-vedecko-vyzkumne-projekty-136-1834.htm
http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2014-roc-66/12-2014/knihovna-narodniho-muzea-a-vedecko-vyzkumne-projekty-136-1834.htm
http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2015-roc-67/1-2015/moderni-technologie-v-knihovnach-muzei-a-galerii-140-1851.htm
http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2015-roc-67/1-2015/moderni-technologie-v-knihovnach-muzei-a-galerii-140-1851.htm
http://www.cz-museums.cz/web/amg/organy-amg/komise/knihovnicka-komise


Publikační činnost komise          

v roce 2014 

BĚHALOVÁ, Štěpánka, Knihovny muzeí a galerií ČR pro 18. Týden knihoven. Bulletin SKIP, 23, 2014, č. 3, s. 

14-15.  

BĚHALOVÁ, Štěpánka, Knihovny muzeí a galerií v České republice. Čtenář, 66, 2014, č. 9, s. 312-315.  

BĚHALOVÁ, Štěpánka, Pozvánka na seminář knihovníků muzeí a galerií do Frýdku-Místku. Čtenář, 66, 

2014, č. 6, s. 217.  

BĚHALOVÁ, Štěpánka, Pozvánky na seminář knihovníků muzeí a galerií do Frýdku-Místku. Věstník Asociace 

muzeí a galerií ČR, 14, 2014, č. 3, s. 13.  

BĚHALOVÁ, Štěpánka, Týden knihoven 2014. Věstník Asociace muzeí a galerií ČR, 14, 2014, č. 2, s. 13.  

BĚHALOVÁ, Štěpánka, Týden knihoven 2014 a knihovny muzeí a galerií ČR. Čtenář, 66, 2014, č. 9, s. 312.  

BĚHALOVÁ, Štěpánka, Týden knihoven 2014 bude zaměřen na muzejní knihovny, Věstník Asociace muzeí a 

galerií ČR, 14, 2014, č. 1, s. 8.  

BĚHALOVÁ, Štěpánka - JANÁSOVÁ, Kateřina, Seminář knihovníků muzeí a galerií v Muzeu Beskyd. Věstník 

Asociace muzeí a galerií ČR, 14, 2014, č. 5, s. 15.  

BĚHALOVÁ, Štěpánka - PETRUŽELKOVÁ, Alena, Knihovny muzeí a galerií ČR k 18. Týdnu knihoven, Věstník 

Asociace muzeí a galerií ČR, 14, 2014, č. 5, s. 28 

KUČEROVÁ, Jarmila, Knihovna Národního muzea a vědecko-výzkumné projekty. Čtenář, 66, 2014, č. 12, s. 

438-440, 3. str. obálky.  

OKROUHLÍKOVÁ, Jarmila, Speciální sbírky v muzejních knihovnách. Čtenář, 66, 2014, č. 11, s. 401-402, 3. 

str. obálky.  

PETRUŽELKOVÁ, Alena, Co se vydávalo a četlo na bojištích 1. světové války : Příspěvek muzejních knihoven 

k Velké válce na E-sbírkách a Europeaně. Bulletin SKIP, 23, 2014, č. 3, s. 15-16.  

PETRUŽELKOVÁ, Alena, Sbírkové fondy v knihovnách muzeí a galerií. Čtenář, 66, 2014, č. 10, s. 361-362, 

3. str. obálky.  



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 

 

mailto:komig-request@cvut.cz
mailto:komig-request@cvut.cz
mailto:komig-request@cvut.cz
mailto:komig@cvut.cz
mailto:komig-request@cvut.cz
mailto:komig-request@cvut.cz
mailto:komig-request@cvut.cz


NOVÁ GENERACE 

MUZEJNÍCH KNIHOVNÍKŮ 

 



• UŽIJTE SI SEMINÁŘ 

• NASHLEDANOU! 


