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Dobré podmínky pro dobré knihovny 

Eva Semrádová

Metodický pokyn Ministerstva kultury s názvem Standardy veřejných knihovnických a informačních služeb vznikl v roce 

20051) a knihovnické veřejnosti je známo, že se jedná o definice a doporučení, které by měla brát vážně každá knihovna, která 

se chce označovat přívlastkem „dobrá“. Standardy hovoří zejména o materiálních podmínkách pro činnost knihoven, jako jsou 

např. otevírací doba, vybavení internetem, přírůstky knihovního fondu, dostupnost webové stránky. Za šest let od vzniku 

standardů už jsme si zvykli na kategorizaci knihoven na 8 skupin podle velikosti obce, ve které knihovna pracuje. Standard 

nám ukládá pravidelně porovnávat výkony knihoven s hodnotami uvedenými ve standardech 2). A v současné době můžeme 

ocenit, že tvůrci dokumentu dobře odhadli tempo vývoje našeho oboru a v závěrečných ustanoveních pamatovali na 

pravidelnou aktualizaci.

Odborná debata o inovaci standardů byla vyhlášena s předstihem, už na celostátní konferenci k regionálním funkcím 

v roce 2009. V současné době je novela standardů schválena a s novými standardy se setkáme v praxi v roce 2012.
Ředitel Knihovnického institutu pan Vít Richter popsal některé výhledy v rozvoji knihoven a chystané novinky ve standardech 

na celostátním setkání k regionálním funkcím v říjnu 2011 v Plzni.

Při přípravě standardů byly plně zohledněny zásady mezinárodních doporučení IFLA3) a záměry právě připravované 

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2014.

Rychlost změn:

§ Knihtisk 550 let

§ Rozhlas 89 let

§ Televize 74 let

§ Počítače 50 let

§ PC 30 let

§ Internet s webem 20 let

§ Mobilní telefony 19 let

§ Využití internetu se zdvojnásobuje každých 6 až 12 měsíců

Převzato z prezentace4)

Z prezentace o nové koncepci jsme se dozvěděli, že:

… koncepce bere v úvahu rozvoj internetu a mobilní komunikace, nástup masové digitalizace knihovních fondů, e-knihy a e-

learning, sociální sítě a všechny další společenské a technologické změny, které v současnosti ovlivňují knihovny;

… ve výhledu do roku 2020 vítězí myšlenka silných centrálních knihovnických služeb, čili vytvoření celostátního portálu, jehož 

součástí by byla každá knihovna; toto jednotné rozhraní by obsahovalo vyhledávání dokumentů, přístup k digitalizovaným 

dokumentům, identifikaci uživatelů, online platby, meziknihovní služby, informace o všech knihovnách;

… knihovna by i v dalších letech měla být poskytovatelem veřejného internetu, komunitním centrem místa, měla by se účastnit 

projektů na podporu čtenářství a nabízet programy celoživotního vzdělávání, důležitým principem je bezbariérovost všech 

knihovnických služeb;

… i do budoucna by měla fungovat podpora knihoven v malých obcích formou finanční dotace na výkon regionálních funkcí;



… koncepce ukládá knihovnám zvýšit efektivitu práce, měřit své výkony, sledovat spokojenost uživatelů a obsahuje zásady 

profesního vzdělávání a dalšího rozvoje lidských zdrojů;

… koncepce počítá též s aktualizací standardů veřejných knihovnických služeb a se zpracováním nových pravidel 

prostorového vybavení knihoven.

Novela standardů veřejných knihovnických služeb obsahuje principy převzaté z mezinárodních norem, je zachováno dělení 

knihoven na 8 kategorií podle velikosti obce.

Převzato z prezentace 5)

Indikátory (kritéria) standardu charakterizují optimální čili „standardní“ podmínky pro fungování knihoven, ne popisovat 

nedosažitelný „nadstandard“. Většina indikátorů z původního standardu se osvědčila, pouze jsou aktualizovány jejich hodnoty, 

ovšem ve standardech nyní najdeme i řadu zcela nových kritérií, takže sledujeme celkem 10 oblastí:

Převzato z prezentace 5)

1) Provozní doba knihovny pro veřejnost – indikátor: počet provozních hodin pro veřejnost týdně.

2) Tvorba knihovního fondu a informačních zdrojů – indikátor: Výdaj na nákup knihovního fondu (v Kč na 1 obyvatele 

obsluhované populace za 1 rok) a % roční obnovy knihovního fondu ve volném výběru.

3) Umístění knihovny v obci – indikátor: docházková vzdálenost do budovy knihovny.

4) Plocha knihovny určená pro uživatele - indikátor: počet m2 na 1 000 obyvatel spádové oblasti.

5) Studijní místa pro uživatele knihovny - indikátor: počet studijních míst.

6) Přístup k internetu a informačním technologiím - indikátor: počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu.

7) Webová prezentace knihovny – indikátor: souhrn minimálních informací, které musí webová stránka knihovny obsahovat.

8) Elektronický katalog knihovny na internetu – indikátor: elektronický katalog v knihovnách se spádovou oblastí nad 500 

obyvatel.

9) Pracovníci knihovny a jejich vzdělávání – indikátor: počet hodin odborného vzdělávání na každého pracovníka knihovny 

ročně.

10) Měření spokojenosti uživatelů knihovny – indikátor: pravidelná měření spokojenosti, nejlépe každých pět let, a sleduje se 

% uživatelů hodnotících služby knihovny jako dobré.

Dva příklady aplikace nových standardů:

Pro městskou knihovnu v obci se 7 000 obyvatel jsou doporučené “dobré“ podmínky charakterizovány takto:

1) Tato knihovna má otevřeno 28 až 40 hodin pro veřejnost týdně.

2) Na nákup knihovního fondu má rozpočet 30–45 Kč na 1 obyvatele města za 1 rok, tj.

210 000 – 315 000 Kč.

Přírůstek je tak velký, že zajišťuje 10 % roční obnovy knihovního fondu ve volném výběru 

    (při předpokladu, že má nejméně 75 % knihovních jednotek ve volném výběru). Například 

    když bude mít naše knihovna ve volném výběru 20 000 k. j., měl by přírůstek nových 

    dokumentů být 2 000 k. j.

3) Docházková vzdálenost do budovy knihovny je nejvíce 15 minut pěší chůze nebo jízdy 

     prostředkem hromadné dopravy ze všech částí města.

4) Pro uživatele je k dispozici plocha 60 m2 na 1 000 obyvatel, tj. v tomto případě 420 m2.

5) Knihovna v sedmitisícovém městě by měla mít 20 až 28 studijních míst.

6) Internet by měl být pro uživatele k dispozici na 5–10 stanicích. 

7) Webová prezentace knihovny by měla obsahovat samozřejmě základní údaje (kontakty, 

     název zřizovatele, charakteristiku knihovny, výčet oddělení, provozní dobu, knihovní řád 

     atd.) a dále elektronické služby (elektronický katalog, licencované i vlastní databáze, 



     elektronické výpůjční služby, odkazy na souborný katalog a další knihovny).

8) Elektronický katalog je hlavní součástí elektronických služeb této knihovny.

9) Každý pracovník této knihovny absolvuje během roku minimálně 48 pracovních hodin 

odborného vzdělávání. 

10) Měření spokojenosti uživatelů bude knihovna organizovat každých pět let a dosáhne od 

      více než 90 % dospělých uživatelů a od více než 75 % dětí a mládeže hodnocení služeb 

      na úrovni velmi dobré.

Vesnická knihovna v obci s 300 obyvateli by měla mít podle nových standardů tyto podmínky: 

1) Tato knihovna má otevřeno 5 až 10 hodin pro veřejnost týdně.

2) Na nákup knihovního fondu má od svého zřizovatele rozpočet 30–45 Kč na 1 obyvatele 

    obce za 1 rok, tj. 9 000 – 13 500 Kč.

A když bude mít naše obecní knihovna ve volném výběru 800 k. j., měl by přírůstek   

   nových dokumentů být 80 k. j., aby bylo zajištěno 10 % obnovy knihovního fondu ve volném 

   výběru.

3) Docházková vzdálenost do budovy knihovny je nejvíce 15 minut pěší chůze nebo jízdy 

     prostředkem hromadné dopravy ze všech spádových částí obce.

4) Pro malou knihovnu není určen přesný indikátor celkové plochy knihovny pro 

     uživatele, vychází se z formulace „přiměřený rozsah plochy k zajištění všech funkcí 

     knihovny“.

5) Knihovna v obci s 300 obyvateli by měla mít 4 až 5 studijních míst.

6) Internet by měla nabízet na 1–2 stanicích. 

 7) Webová prezentace knihovny patří k výbavě i této malé knihovny a měla by obsahovat 

      alespoň základní údaje (kontakty, název zřizovatele, charakteristiku knihovny, provozní 

      dobu, knihovní řád) a odkazy (adresy na další knihovny, souborný katalog, Ptejte se 

      knihovny).

8) Elektronický katalog na internetu není v této knihovně nutný.

9) Pracovník této knihovny absolvuje během roku minimálně 8 pracovních hodin odborného 

     vzdělávání. 

10) Měření spokojenosti uživatelů v přiměřeném rozsahu bude knihovna organizovat 

      každých pět let a dosáhne od více než 90 % dospělých uživatelů a od více než 75 % dětí 

      a mládeže hodnocení služeb na úrovni velmi dobré.

Standardy obsahují v některých oblastech náročná kritéria. I s ohledem na to, že současné standardy se dařilo v úplnosti plnit 

jen dvěma desítkám knihoven z celého našeho kraje, že řada malých knihoven se vzdala vlastní akvizice a řeší doplňování 

fondů pouze přes výměnné soubory v rámci regionálních služeb a třeba i z toho důvodu, že vesnické knihovny mají personální 

obsazení zčásti na úrovni dobrovolné práce. Standardy představují cíl, který by měl motivovat zřizovatele knihoven ke 

zlepšování podmínek v knihovnách a inspirovat knihovníky při plánování dalšího rozvoje knihovnických služeb, ne kopírovat 

současný stav.

Text nových standardů VKIS Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a 

informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými anebo provozovanými obcemi a kraji na území české republiky je 

zveřejněn v elektronické podobě na webu Knihovnického institutu Národní knihovny ČR. V tištěné podobě bude součástí 

publikace Služby veřejných knihoven – směrnice IFLA, kterou připravuje Národní knihovna k vydání na první čtvrtletí roku 

2012. Bude se jednat o základní příručku pro pracovníky a provozovatele veřejných knihoven obcí a měst, která bude 

obsahovat doporučení IFLA a také úplné znění českých knihovnických zákonů, doporučení a standardů.

______________________________________________________________________

1) Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných 

knihovnami zřizovanými nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky.

2) Výsledky plnění standardů za Královéhradecký kraj jsou pravidelnou součástí statistické ročenky Knihovny 

Královéhradeckého kraje v roce…

(dostupné na WWW: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Dokumenty/Dokumenty-ke-stazeni.aspx

a celostátní přehledy plnění standardů jsou dostupné na WWW: http://old.nipos-mk.cz/vkis/ )

3) Zejména se jedná o tyto mezinárodní dokumenty:



· The IFLA/UNESCO Public Library Manifesto. IFLA. 1994. [Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách.]

http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/Manifest_UNESCO.htm Český překlad:

· The Public Library Service: IFLA/UNESCO guidelines for development. [Služby veřejné knihovny: Směrnice 

IFLA/UNESCO  pro další rozvoj.]ünchen (Germany) : Saur, 2001. ISBN 3-598-21827-3. Český 

překlad: http://www.ifla.org/VII/s8/proj/publ97.pdf IFLA Publications 97. M

· The IFLA Internet Manifesto. IFLA. 2002 and updated with the Internet Manifesto. Guidelines 2006. [Manifest IFLA o 

přístupu k internetu ( IFLA, 2002) aktualizovaný Směrnicemi k Manifestu o přístupu k internetu  z roku 2006.]

http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/Bull02_23.htm Český překlad:

4) Prezentace: Richter, V. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011–2014. Knihovnická dílna 2011, Praha 28.–29. 4. 2011, 

dostupné na WWW:

http://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-verejnych-knihoven/akce-sekce-verejnych-knihoven/knihovnicka-dilna-2011

5) Prezentace: Richter, V. Novela Standardu VKIS. Celostátní seminář Regionální funkce 2011, Plzeň 12.–13. 10. 2011, 

dostupné na WWW: http://www.svkos.cz/data/xinha/sdruk/2011/2011_Richter_Standardy.pdf
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