Zápis z porady profesionálních knihoven konané 16. dubna 2018
Přítomni: viz prezenční listina
Program:
1. GDPR, zabezpečení webu, Clavius
Přítomným byly sděleny informace ohledně Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), které bude účinné od 25. května 2018.
Byly probrány základní informace týkající se ochrany osobních údajů ve vztahu ke
knihovnám (povinné x nepovinné osobní údaje, přihlášky čtenáře, účel a právní důvody
zpracování osobních dat, souhlas se zpracováním osobních údajů a jeho odvolatelnost,
historie výpůjček, právo na přístup k osobním údajům a jejich přenosnost apod.)
Příručka
pro
knihovny
http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/ochrana-osobnichudaju/ochrana-osobnich-udaju-prirucka-pro-knihovny#_Toc504730187
Prezentace http://ipk.nkp.cz/docs/gdpr/gdpr-prezentace-t.-danielisove
Vzorové dokumenty http://ipk.nkp.cz/docs/gdpr/GDPR_Vzor_smluvni_dolozky.docx,
http://ipk.nkp.cz/docs/gdpr/GDPR_vnitrni_predpis.docx

Ochrana dat v systému Clavius bude řešena prostřednictvím jeho aktualizace. Je tedy nutné
zkontrolovat, zda mají všechny knihovny již zaplacen upgrade na rok 2018.
Doporučení k zálohám dat: promazat (anonymizovat) starší zálohy na lokálních discích
všech PC v síti, promazat starší zálohy na úložištích. Při vyřazování PC nezapomenout trvale
smazat všechny zálohy včetně informací v koši ve Windows. K vytváření záloh by měla být
pověřena konkrétní osoba a vedena stručná evidence o manipulaci s nimi. K zálohám by měl
být omezený přístup, který by měli mít jen pověření pracovníci.
Doporučení k webovým katalogům http://www.clavius.cz/https.htm
2. CADR
Byly podány informace k Centrálnímu adresáři knihoven (CADR) a vznesen požadavek na
průběžnou aktualizaci při případných změnách v průběhu roku. Jinak vždy počátkem nového
kalendářního roku. V případě ztráty hesla ke vstupu do CADR kontaktovat p. Sikorovou.
3. Výsledky činnosti 2017
V tomto bodě porady byla vyhodnocena činnost knihoven regionu a předán materiál Výsledky
činnosti veřejných knihoven znojemského regionu za rok 2017.
4. Dotace SKIP
Regionální sekce SKIP – Velká Morava vypsala dotační řízení „Malé regionální projekty
SKIP“ – na podporu komunitních aktivit a propagaci čtení. Projekty lze poslat do 30. 4. 2018.
Výše přidělené dotace je 3000 Kč. Určeno pro knihovny do úvazku 1,0.

5. Ostatní
 Poskytnuty byly informace o vznikajícím metodickém centru pro výstavbu
a rekonstrukci knihoven (VRK MZK).
 Rodina offline – projekt na podporu rodinného života bez nadbytečných technologií
www.rodinaoffline.cz
 Čtenářské kostky – pomůcka ke zpestření čtení (např. při besedách, čtenářských
kroužcích apod.) www.ctenarskestranky.cz
 CPK – pozvání na školení a workshop portálu knihovny.cz na 23. dubna 2018 v 9.00
v konferenčním sále MěK Znojmo
 Akviziční portál - portál, který usnadňuje akvizitérskou činnost (přehled novinek,
porovnání cen, hodnocení knih atd. Přednáška proběhne 21. května 2018 v 10.00 v
v konferenčním sále MěK Znojmo a bude jí předcházet prezentace systému na balení
knih CoLibri.
 Dáno ke zvážení kde proběhne porada v závěru roku (Mor. Krumlov, Jevišovice)

