
Jednací řád Literární rady pro projekt Česká knihovna 

 

I. 

Literární rada (dále jen LR) je odborným poradním orgánem ředitele Moravské zemské knihovny 
v Brně (dále jen MZK) pro projekt Česká knihovna. Hodnotí knižní tituly přihlášené nakladateli do 
projektu Česká knihovna a odpovídá za objektivní a kvalitní výběr nekomerčních titulů uměleckých 
děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd 
příbuzných pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny. 

 

II. 

Literární radu jmenuje ředitel MZK, má šest členů a tvoří ji zástupci Ministerstva kultury ČR, 
literárněvědných ústavů, vysokých škol, knihoven a dalších kulturních institucí. Členy jmenuje a 
odvolává ředitel MZK. Členové LR se osobně účastní jednání LR a aktivně se podílí na její činnosti. 
Člen LR má právo na finanční odměnu za práci v LR. 

Na zahájení jednání LR zvolí členové mezi sebou předsedu a místopředsedu. Předseda řídí činnost LR 
při zasedání a je zodpovědný MZK za její činnost. Při hlasování u výběru titulů má rozhodující slovo a 
svým podpisem také schvaluje zápis LR. 

Za organizační a administrativní záležitosti související s činností LR odpovídá tajemník LR, pracovník 
MZK úseku Česká knihovna. Tajemník není členem LR a ze zasedání zpracovává zprávu o průběhu a 
výsledcích. Zprávu ze zasedání postupuje řediteli MZK a Ministerstvu kultury ČR. 

 

III. 

Úkolem členů LR je prostudovat nabídky titulů nakladatelů, kteří se v daném roce do projektu Česká 
knihovna přihlásili. Jednotlivým titulům, které splňují podmínky pro přijetí, jsou podle stanovených 
kritérií přidělovány hodnotící body od 0 do 4: 

0 – titul je nevhodný, nedoporučit 

1 – spíše nedoporučit 

2 – spíše doporučit 

3 – doporučit s výhradami 

4 – rozhodně doporučit 

N – uvede člen, který je zainteresovaný na některém titulu, neboduje, aby nebyl jeho titul poškozen 
či znevýhodněn, na tento případ upozorní tajemník LR při jednání komise. 

 



Vyplněný seznam s hodnotícími body zašlou členové LR do MZK na oddělení Česká knihovna.  
Následuje jednání komise na půdě MZK. 

Kritéria pro výběr titulů (v souladu se zadáním) 

1. program je určen k podpoře nákupu uměleckých děl české literatury, děl literární vědy, 
kritiky a věd příbuzných a původní české ilustrované tvorby pro děti a mládež 

2. produkce z daného roku a roku předešlého 
3. program je určen na pomoc odbytu publikací komerčně problematických 
4. přednost by měla mít současná tvorba 
5. neměla by být doporučována nově vydaná díla dostupná z nedávných vydání, či knihy 

pravděpodobně doplňované průběžnou akvizicí knihoven apod. 

 

Členové LR jsou povinni se zúčastnit celodenního zasedání LR v MZK a hlasovat o výběru titulů do 
projektu České knihovny. Člen nemůže být při jednání LR zastoupen jinou osobou. 

O konečné nabídce titulů pro veřejné profesionální a vybrané vysokoškolské knihovny rozhoduje 
ředitel MZK. 

 

 

 

Způsob jednání Literární rady upravuje tento jednací řád, který schválil ředitel MZK. 

 

 

 

V Brně……….       

       ………………………………………… 

        ředitel MZK 


