Zápis z porady neprofesionálních knihoven konané 21. května
2018
Přítomni: viz prezenční listina
Program:
1. GDPR
Knihovny byly seznámeny s příručkou pro knihovny Ochrana osobních dat vycházející z
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
Porada se dále týkala vzorových dokumentů, které by knihovny měly mít nachystány:
·
Vzorový knihovní řád pro malé knihovny bez právní subjektivity
http://ipk.nkp.cz/docs/gdpr/KNIHOVNI_RAD_POUCENI_VZOR.docx
·
Přihláška pro děti do 15 let
http://ipk.nkp.cz/docs/gdpr/prihlaska_ctenare_deti_VZOR_DEF.docx
·
Přihláška pro dospělé nad 15 let
http://ipk.nkp.cz/docs/gdpr/prihlaska_ctenare_starsiho_15_let_vzor_def.docx
Stránka Ministerstva vnitra s tématem ochrany osobních údajů:
http://www.mvcr.cz/gdpr/
Systémová analýza působnosti obcí z hlediska obecného nařízení o ochraně osobních
údajů
http://www.mvcr.cz/gdpr/soubor/systemova-analyza-pusobnosti-obci-z-hlediska-obecnehonarizeni-o-ochrane-osobnich-udaju.aspx
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.

2. Ostatní
Představeny byly materiály k projektu Bookstart – S knížkou do života, který byl
odstartován v rámci Března, měsíce čtenářů. Jedná se o projekt pod záštitou SKIP.
Cílem je podchycení čtenářství již od útlého věku. Důležitá je spolupráce s obecním
úřadem či matrikou a rodiči. Zapojená knihovna musí být institucionálním členem
SKIP.
Více informací na: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/bookstart/projekts-knizkou-do-zivota-bookstart
Dětští čtenáři mohou na projekt přispět 50 Kč prostřednictvím charity Čtení pomáhá.
http://www.ctenipomaha.cz/cs/Charity/s-knizkou-do-zivota.
Výsledky činnosti budou předány při metodických návštěvách jako podklad pro
jednání.
Předán byl Standard pro dobrý knihovní fond.
3. Prezentace obalovacího systému CoLibri
Jedná se o automatický obalovací stroj, který je schopen obalit všechny typy knih.
4. Prezentace Akvizičního portálu – Teamlibrary
Hlavními funkcemi, které usnadňují akvizitérskou činnost, jsou:
1) agregovaný katalog většiny distribucí v ČR do jediného katalogu = široký přehled
novinek
2) porovnání nákupních cen
3) přímé napojení na hodnocení knih + možnost filtrace dle hodnocení čtenářů
4) platforma pro předávání informací v kolektivu
5) přehledná správa financí (rozpočtů)
6) kontrola již zakoupených knih
6) mnoho dalšího
Portál vznikl ve spolupráci s Městkou knihovnou Antonína Marka v Turnově za
podpory VISK.
Zapsala:
Jana Sikorová
Regionální oddělení

