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Standardy v praxi           
Eva Semrádová           

 
     Rovný přístup k VKIS 
Veřejné knihovnické a informační služby (VKIS) zajišťuje v naší zemi rozsáhlá síť 
veřejných knihoven. Mají bohaté fondy i elektronické informační zdroje, základní knihovny 
často vykonávají funkci kulturního centra obce, ale úroveň rozsahu a kvality 
poskytovaných VKIS je nevyrovnaná. Limitující bývají nevyhovující prostory, nedostatek 
finančních prostředků na informační vybavenost, nedostatečné finanční ohodnocení 
kvalifikovaných pracovníků.  
V polovině roku 2004 schválila vláda ČR dokument „Koncepce rozvoje knihoven v České 
republice na léta 2004 – 2010  
(dostupný na www: http://www.mkcr.cz/article.php?id=1150 ), který bude ovlivňovat v 
daných letech sestavování příslušných rozpočtových kapitol Ministerstva kultury ČR. Tato 
koncepce vyzvedla rovný přístup k VKIS jako jeden ze stěžejních cílů budoucích let. K 
dosažení tohoto cíle koncepce předpokládá 

stanovit výkonové a kvalitativní parametry,  
využívat regionálních funkcí knihoven,  
formovat krajské systémy knihoven na principu spolupráce všech knihoven regionu,  
napojit všechny knihovny provozované veřejnou správou včetně malých obcí na 
internet,  
zvýšit úlohu knihoven v celoživotním vzdělávání občanů,  
vytvářet v knihovnách prostorové podmínky pro kulturní aktivity atd.  

 
 
      Nové celostátně platné standardy 
Celostátně vytyčený cíl „rovného přístupu k VKIS“ formuluje pro knihovny nové příležitosti, 
ale i rizika, že nebudou schopny dostatečně pružně reagovat na potřeby uživatelů. První 
pomůckou pro porovnávání knihoven, která by měla motivovat vedoucí pracovníky i 
zřizovatele k pojmenování problémů a navržení účinných řešení, jsou nové celostátně 
platné standardy popsané v Metodickém pokynu Min. kultury k vymezení standardu 
veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými 
a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky (viz příloha tohoto 
časopisu). 
 
      Standardy mají charakter doporučení a popisují optimální stav, kterého by postupně 
měla dosáhnout většina obecních a městských knihoven. Předmětem standardizace jsou 
kritéria směřující k dostupnosti a vybavení knihoven.  
Indikátory standardu jsou zadány kvantitativním ukazatelem v závislosti na velikosti obce. 
Pro potřeby výpočtu zvolíme počet obyvatel v oblasti, kterou knihovna obsluhuje 
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knihovnickými službami (což nemusí být vždy jen obyvatelé jedné obce). Většinu dalších 
údajů pro hodnocení konkrétní knihovny získáme z Ročního výkazu o knihovně Kult (MK)
12-01.  
 
      Přehled indikátorů: 

Počet provozních hodin pro veřejnost týdně 
týdenní provozní doba nejdéle otevřeného provozu pro veřejnost; není totožné s 
pracovní dobou knihovníka.  
Výdaj na nákup knihovního fondu  
částka v Kč vydaná v daném roce z vlastních finančních zdrojů knihovny (ne z 
dotací na výměnné fondy) na nákup knihovního fondu a informačních zdrojů v 
přepočtu na 1 obyvatele.  
Počet knihovních jednotek doplněných do knihovního fondu během daného roku  
indikátor se týká pouze přírůstku monografií a nezahrnuje nákup periodik a jiných 
informačních zdrojů.  
Počet studijních míst  
místa sloužící ke čtení nebo studiu nejen v samostatných studovnách, ale i v dalších 
odděleních knihovny, pracovní místa u internetu pro veřejnost.  
Počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu 
počítáme i stanice, které v době mimo otevírací dobu využívá ke své práci 
knihovník.  

Kromě výše uvedených kritérií obsahuje standard VKIS ještě kapitolu Obecné principy 
dostupnosti VKIS, která vybízí k slovnímu hodnocení sledované knihovny a definuje 
„dostupnost“ z hlediska docházkové vzdálenosti, dálkového přístupu ke službám knihovny 
přes vlastní webovou stránku, z hlediska dostupnosti pro menšiny a zdravotně postižené 
občany. 
 
      Možná patříte mezi nejlepší, ani o tom nevíte 
Každého bude jistě zajímat, jakých hodnot dosahuje jeho vlastní knihovna v porovnání s 
celostátním doporučením. Možná bude i překvapen výsledkem výpočtu, možná patří jeho 
pracoviště mezi „dobré“ knihovny, a ani o tom neví.  
Porovnáním kritérií standardu s výsledky pověřených a profesionálních knihoven našeho 
kraje za rok 2004 jsme již dospěli k prvním zajímavým výsledkům. Optimální stav 
vybavení a dostupnosti dle celostátních parametrů dosahuje v Královéhradeckém kraji 18 
% profesionálních knihoven a jsou to knihovny v těchto městech:  
Dobruška (oblast Rychnov nad Kněžnou)  
Jičín (pověřená knihovna)  
Libáň (oblast Jičín)  
Meziměstí (oblast Náchod)  
Opočno (oblast Rychnov nad Kněžnou)  
Police nad Metují (oblast Náchod)  
Sobotka (oblast Jičín)  
Špindlerův Mlýn (oblast Trutnov)  
Trutnov (pověřená knihovna)  
Všechny další profesionální knihovny splňují alespoň některé předepsané parametry, 
pouze jedna knihovna nedosahuje na optimální hodnotu ani v jednom indikátoru. Nejlépe 
jsou naše knihovny vybaveny v oblasti tvorby knihovních fondů, i výdaje na nákup 
knihovního fondu splnilo 80 % profesionálních knihoven. Provozní doba je „dobrá“ v 65 % 
knihoven. Největší úsilí knihovny čeká v oblasti studijních prostor a studijních míst 
(splněno má 55 % knihoven) a v doplnění informační vybavenosti knihoven. Dostatek 
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internetových stanic měla v roce 2004 méně než polovina profesionálních knihoven, i když 
u tohoto parametru můžeme očekávat zásadní meziroční nárůst.  
Neprofesionální knihovníky seznámí v nejbližší době s výsledky a využitím standardů 
metodici zajišťující regionální funkce. V našem kraji se již tradičně sleduje úroveň 
knihoven pomocí přepočtených ukazatelů získaných automatizovaným zpracováním 
krajských statistických dat a v aktualizované verzi budou k dispozici i vypočítané 
indikátory ke standardům. Pro vedoucí pracovníky knihoven a všechny metodiky budou 
standardy základní pracovní pomůckou a bude právě na nich, aby uvedli nové parametry 
do praxe. 
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