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Knihovní řád obecní knihovny

Jana Benešová

Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně zpracovala nový vzorový knihovní řád (KŘ) pro obecní 
knihovny poté, co vstoupil v platnost knihovní zákon 257/2001 Sb. Zároveň svým knihovnám 
nabídla i vzorovou zřizovací listinu a dbala, aby tyto dokumenty vešly co nejdříve v platnost. 
Oba jsou vystaveny na webu knihovny v oddíle Informace pro knihovny 
(http://knihovna.jicin.cz/informace_pro_knihovny.htm).

Já se budu nadále zabývat pouze knihovním řádem. Při jeho zpracování jsme 
čerpali ze zpravodaje U nás, a sice z jeho 2. čísla v roce 2002 (lze najít na webu Studijní a 
vědecké knihovny v Hradci Králové: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-
nas/Archiv-od-roku-1999/Cislo.aspx?id=2). Mimochodem, toto číslo přináší i další dodnes 
potřebné rady, jak sestavit základní dokumenty knihovny. Vzorový knihovní řád lze nalézt i na 
stránkách Národní knihovny v Praze, kde je obdobně vystavený i knihovní řád pro 

profesionální knihovny.

Náš knihovní řád byl zpracován co možná nejjednodušeji a nejpochopitelněji. V úvodním ustanovení stručně charakterizuje 

poslání knihovny a vyjmenovává v souladu s výše uvedeným zákonem veřejné knihovnické a informační služby se 

zdůrazněním, které jsou zdarma a které jsou placené (dle přiloženého ceníku). Dále se zabývá uživateli, stanoví, za jakých 

podmínek dochází k registraci, a osvětluje, jakým způsobem bude knihovna zpracovávat a uchovávat osobní údaje. Tento bod 

dále rozvádí příloha č. 2 knihovního řádu „Poučení o ochraně osobních údajů čtenářů“. Knihovní řád pokračuje vysvětlením 

základních povinností a práv uživatelů.

Navazují pokyny pro využívání výpočetní techniky. Zde jsem právě při zpracování tohoto článku zjistila, že nám, ve světle 

zkušeností z větších knihoven, chybí vysvětlení, které stránky je zakázáno navštěvovat. Proto si myslím, že by bylo vhodné 

knihovní řády našich obecních knihoven doplnit o zákaz návštěv stránek s pornografickým, fašistickým či k násilí vyzývajícím 

obsahem. Jaká je vaše zkušenost? Budu za reakci na tuto oblast mimořádně vděčná. Je třeba toto ustanovení v malých 

knihovnách? Pokud ano, jak jej konkrétně vymezit?

Další součástí je výpůjční řád, který stanoví, jaké dokumenty jakým způsobem knihovna půjčuje, jak má, či spíše nemá 

vypadat vrácený dokument, jaká jsou práva a povinnosti uživatelů a případně, pokud je knihovna nabízí, věnuje se i 

reprografickým a jiným kopírovacím službám. Následující oddíl hovoří o postizích za nedodržení knihovního řádu a náhradách 

všeobecných škod. Závěr tvoří závěrečná ustanovení.

     Důležitou součástí knihovního řádu jsou přílohy, a to ceník placených služeb a poplatky v dané knihovně a směrnice o 

nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny.

Tento vzorový řád je k dispozici na webu naší knihovny. Je k dispozici nejen k využití, ale nyní zejména k okomentování a 

návrhům k vylepšení.

Domnívám se a opět jsem si právě ověřila, že knihovní řád je třeba občas prohlédnout a porovnat s praxí. I když se nemění 

legislativa ani jiné zásadní záležitosti, je jej třeba upravovat, což dokazuje i výše zmíněný vývoj v oblasti využívání výpočetní 

techniky a internetu. Jaká je vaše praxe? S čím se potýkáte a myslíte, že je v KŘ nedostatečně ošetřeno?
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