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Standard pro dobrou
knihovnu

Poradí, jak by měla být knihovna otevřena,
kolik peněz by měla mít na nákup knihovního fondu,

kde by knihovna měla být (v centru obce),
kolik m2 plochy potřebuje,

kolik studijních míst by ideálně měla mít,
říká, že v knihovně musí být připojení k internetu,
že knihovna má mít své webové stránky a katalog

knihovny na internetu,
doporučuje, aby se knihovníci celoživotně vzdělávali

a zjišťovali, jestli jsou občané s prací knihovny
spokojeni.

 

https://ipk.nkp.cz/docs/bench/Standard_pro_dobrou.pdf
https://ipk.nkp.cz/docs/bench/Standard_pro_dobrou.pdf


Služby knihoven knihovnám

Zabývá se celostátní dotačním programem 
Regionální funkce knihoven.

Určuje povinnosti i práva malé (obsluhované) knihovny, knihovny
pověřené a knihovny krajské. Nezapomíná na 

povinnosti zřizovatele.
 

Specifikuje, jaké služby může malá knihovna dostávat:
poradenství, konzultace, metodiku,

pomoc při statistice,
vzdělávání knihovníků, semináře a porady,
výměnné fondy, a to i z prostředků obce,

pomoc při přípravě kulturních, komunitních a vzdělávacích programů,
servis automatizovaného knihovního systému. 

 

https://ipk.nkp.cz/docs/RF/sluzby-knihoven-knihovnam-2020
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Standard pro dobrý knihovní fond

Zabývá se budováním knihovního fondu - výběrem a nákupem knih,
časopisů a dalších dokumentů.

Radí, jak vybírat vhodné knihy tak, aby knihovna sloužila všem
rovnoměrně.

Pomůže nastavit a naplánovat optimální výši financí na nákup
dokumentů.

Připomíná, jaké funkce knihovna má plnit.
Doporučuje, jak spolupracovat s knihovnami v okolí. 

Dává přehled o tom, jaké typy dokumentů je dobré mít v knihovně.
Nezapomíná na vyřazování knih zastaralých, opotřebovaných 

a nevyužívaných.
Naučí, jak provádět pravidelnou revizi knihovního fondu.

Navazuje na předchozí standardy.
 

https://ipk.nkp.cz/docs/standard-pro-dobry-knihovni-fond


Standard pro postupy
rekonstrukce knihoven

Vychází z dotazníkového šetření o stavu knihoven v České republice.
Připomíná soudobé funkce veřejné knihovny, upozorňuje na aktuální změny 

a na potřeby obyvatel v místě.
Seznamuje nás s pojmem komunitní knihovna a jejími úkoly.

Připomíná, že knihovny jsou místy celoživotního vzdělávání a jako takové jsou
podporovány dotacemi Ministerstva kultury ČR, VISK, Knihovna 21. století,

Česká knihovna
Říká, jaké jsou stavební a architektonické zásady dobrého prostoru, který

respektuje poskytované služby.
Nezapomíná na bezbariérovost jak prostoru, tak i služeb.

Nabízí řadu příkladů dobré praxe, a to podle velikosti knihovny.
Věnuje se také kapitole rekonstrukce knihoven a úloze expertů.

Představuje Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven.

https://ipk.nkp.cz/docs/standard-pro-postupy-rekonstrukce-knihoven
https://mcvrk.mzk.cz/


Knihovna v obci
Jde o jedinečnou příručku věnovanou práci obce v oblasti služeb

knihovny.
Je věnována starostům a zastupitelům knihoven.

Vysvětluje místo veřejné knihovny v životě obce, proměny knihoven –
jejich tradičního (zastaralého) chápání v moderní prostory.

Upozorňuje na potřeby obyvatel, dětí i všech dalších věkových skupin.
Seznamuje s celostátními i lokálními aktivitami knihoven.

Věnuje se osobnosti knihovníka, vysvětluje pracovní činnosti, které
musí zvládat.

Připomíná architektonické a obecné stavební zásady a také práci
designéra knihovny.

Seznamuje starosty s dotačními programy pro knihovny.
Upozorňuje na zapojení knihoven do celostátních soutěží a na

spolupráci s partnery knihoven a obcí.
Poradí, kde hledat další informace.

 

https://ipk.nkp.cz/docs/knihovna-v-obci_prirucka-pro-starosty.pdf


Jak řídit knihovnu
Komplexní publikace pro začínající vedoucí/ředitele knihoven.

Říká, co by měl znát a umět nastupující vedoucí/ředitel knihovny.
Znát legislativu, činnost a organizaci knihovny.

Vědět, co přinášejí nové dokumenty, např. Koncepce rozvoje knihoven
v České republice.

Umět řídit lidi a hospodařit s majetkem.
Zvládnout výběrová řízení. 

Orientovat se ve spisové službě.
Vědět, jak na veřejné zakázky.

Spolupracovat s knihovnickými organizacemi 
a dalšími institucemi v místě.
Znát pravidla pro statistiku.

... a mnoho dalšího
Brzy ji najdete na https://prirucky.ipk.nkp.cz/. 
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Příruček je
mnohem více...



Nebojte se ptát...
metodika pověřené knihovny

metodika krajské knihovny
kolegů z obcí

pracovníků knihoven
sdílejte dobrou praxi

zajímejte se o práci knihoven
hledejte inspiraci

jezděte do knihoven
učte se, studujte...

 





Lidé mají větší šanci uspět na základě vzájemné
spolupráce.

 
 

 
Děkuji za pozornost.

Marie Šedá
marie.seda@nkp.cz


