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Znojmo, 4. prosince 2009 
 
Zápis z pracovního semináře zřizovatelů a zástupců knihoven znojemského 

regionu konaného dne 30. listopadu 2009 v MěK Znojmo 

 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
 
Program: 

1. Grantové programy 
Přítomní byli informováni o projektech vyhlášených MK ČR – VISK 3 (ICEKNI) 
a Knihovna 21. století. Stručně byly vysvětleny všechny náležitosti, tzn. základní cíle, 
podmínky žádosti, procentuální spoluúčast žadatele, sestavení rozpočtu, datum uzávěrky, 
realizaci projektu a jeho vyúčtování. Regionální oddělení (p. Sikorová) bude nápomocné 
se psaním projektů. Vyplněné žádosti odešlete na regionální oddělení, kde budou 
zkontrolovány a odeslány na MK ČR.  
Žádosti lze stáhnout z webových stránek http://visk.nkp.cz, ceník systému Clavius je 
k dispozici na http://www.lanius.cz nebo na  http://www.clavius.cz .  
 
Zmíněno bylo pokračování projektu PIK. V nejbližší době by mělo docházet k 
internetizaci nepřipojených knihoven, které mají do projektu podanou žádost z posledních 
kol.  
 
Podány byly informace o vyhlášení krajského grantu na kulturu a památkovou péči. 
Informace by měly být vyvěšeny na webu kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz.   
Na tomto webu je také možné stáhnout publikaci Dotační programy pro obce 
Jihomoravského kraje:  
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=105840&TypeID=2.   

 
2. Statistické výkazy 2009 
Poskytnuty byly informace o distribuci výkazů činnosti za rok 2009, které budou 
doručeny prostřednictvím pošty. Detailně bylo popsáno, jak postupovat při jejich 
vyplňování. Zdůrazněno bylo, aby výkazy byly odeslány na adresu regionálního oddělení 
MěK Znojmo nikoliv na Ministerstvo kultury. 
Výkaz je také možné stáhnout na stránkách NIPOS – http://www.nipos-mk.cz/?cat=88. 
Na stejném odkazu je možné stáhnout stránky statistického deníku na léta 2009/2010.  
 
Společně se statistickými výkazy na rok 2009 budou rozesílány seznamy knih půjčených 
z výměnného fondu MěK Znojmo a formuláře na aktualizaci údajů o knihovnách a jejich 
zřizovatelích. Formulář je také možné vyplnit online na odkazu 
http://www.knihovnazn.cz/index.php?option=com_artforms&formid=5.  
 
3. Statistika 2008, plnění standardu VKIS 
Výsledky činnosti byly jako každoročně doručeny v tištěné podobě poštou. K nahlédnutí 
jsou také na webových stránkách Městské knihovny Znojmo. 
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4. Clavius REKS  
Podány byly informace o regionálním systému Clavius REKS, který podporuje spolupráci 
knihoven v daném regionu. Oproti základnímu balíčku obsahuje větší množství modulů. 
Funguje přes webové rozhraní, přičemž data jsou uložena na serveru pověřené regionální 
knihovny. Doporučená je zjednodušená varianta tohoto systému. Na jeho nákup je možné 
využít dotace VISK 3 (viz výše) Více informací o systému Clavius REKS na 
http://www.clavius.cz.  
 
5. Webové stránky knihoven 
Slouží jako propagace knihovny, potažmo jejího zřizovatele. Uživatelé by se tam měli 
dovědět aktuální informace o dění v knihovně.  
Šablonu zdarma lze pořídit na http://www.knihovnahk.cz/. Regionální oddělení je ochotné 
pomoci s jejím vyplňováním.  
Další možnost získání webu zdarma je na http://www.biblioset.cz/?menu=6.  
 
6. Služby regionálního oddělní – novinky, změny 
Připravena byla krátká prezentace, která se týkala služeb regionálního oddělení. Ty byly 
jednotlivě vyjmenovány a stručně charakterizovány. Všechny služby jsou poskytovány 
zdarma.  
Revize knihovního fondu by měly probíhat s větší součinností zřizovatele 
Výměnné fondy jsou půjčovány na dobu nejdéle 1 roku a každý rok by alespoň 1x měly 
být vyměněny.  

 
7. Informace z regionu, diskuze 
V rámci diskuze byly zodpovídány konkrétní dotazy, které se týkaly výše zmíněných 
témat, knihovních řádů, automatizovaných knihovních systémů atd.  
Přítomní byli informováni o zajímavých webových stránkách a projektech: 
http://www.ctesyrad.cz – ČTEnářův SYmpatický RÁDce  
http://www.kuinweb.cz – Kulturně-informační web 
http://www.bibliohelp.cz – léčba knihou 
http://www.mlp.cz/karelcapek - dílo Karla Čapka v online podobě 
http://www.mlp.cz/bozenanemcova - dílo Boženy Němcové v online podobě 
 
 
 
 

 
 

 
Zapsala:  
Mgr. Jana Sikorová 
vedoucí regionálního oddělení 
 

 


