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Zvyšování efektivnosti systému knihoven
Národní knihovna ČR plní důležitou úlohu při formování národního systému knihoven a při zvyšování jeho efektivnosti. Podporuje
rozvoj činnosti knihoven analytickou, metodickou a poradenskou činností, zpracovává výkonové a kvalitativní parametry činnosti
knihoven a poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Podílí se na koordinací rozvojových programů pro oblasti knihoven.

Dopad na uživatele
Nepředpokládá se přímý dopad na uživatele Národní knihovny.

Dopad na partnery
Národní knihovna jako centrum systému knihoven vytváří svými aktivitami prostor pro efektivní spolupráci knihoven. Odpovídající
legislativní zajištění činnosti knihoven umožní stabilní rozvoj knihovnických služeb konečným uživatelům.

Nároky na rozpočet
Financování činností je zajištěno v rámci běžného rozpočtu Národní knihovny. V dílčích případech bude usilováno o získání dotací
z dotačních programů Ministerstva kultury.

Plánovaný rok dokončení
Jedná se o soustavný proces, který se člení na řadu dílčích úkolů vymezených zejména Koncepcí rozvoje knihoven v ČR na léta 2005-2010.

Pokrok dosažený do roku 2004
•

Některá ustanovení knihovního zákona č. 257/2001 Sb. nevyhovují potřebám současného stavu rozvoje knihoven. V roce 2004 byla
v rámci Ústřední knihovnické rady a Svazu knihovníků a informačních pracovníků zahájena diskuse k přípravě novely knihovního zákona.

• V průběhu roku 2004 se uskutečnila jednání s kolektivními správci autorských práv o uzavření licenční smlouvy na půjčování nosičů
zvuku v knihovnách. Stávající podoba autorského zákona nevytváří dostatečný prostor pro poskytování některých služeb knihoven.
• Byl zpracován návrh Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb
poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky.
•

Program podpory výkonu regionálních funkcí knihoven byl novelou zákona o rozpočtovém určení daní převeden do kompetence
krajů. Novelou knihovního zákona č. 257/2001 byl Národní knihovně od 1.1.2005 stanoven úkol zabezpečit celostátní koordinaci
regionálních funkcí a vyhodnocovat jejich plnění.

• Usnesením vlády č. 877 ze dne 15. září 2004 byl schválen Projekt internetizace knihoven. Národní knihovna je zastoupena
v projektovém týmu a zajišťuje informovanost o programu a jeho koordinaci v rámci knihoven.

Skutečné náklady do roku 2004
Financování činností bylo zajištěno v rámci běžného rozpočtu Národní knihovny.

Cíle roku a jejich plnìní 2005
•

Ve spolupráci s knihovnickými sdruženími a poradními orgány připravit návrh témat pro novelu knihovního zákona pro Ministerstvo kultury. V roce 2005 proběhla široká diskuze k obsahu novely knihovního zákona. Ve spolupráci s Ústřední knihovnickou radou

byl zpracován návrh novely, který byl 30.11.2005 předán Ministerstvu kultury.
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•

Ve spolupráci s knihovnickými sdruženími a poradními orgány připravit návrh témat pro novelu autorského zákona pro Minister stvo kultury. V průběhu roku 2005 byly s Ministerstvem kultury projednány návrhy knihoven na novelu autorského zákona. Díky společ-

nému stanovisku knihoven se podařilo do návrhu novely prosadit většinu navrhovaných změn.
•

Zajistit informovanost knihoven o obsahu a cílech Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky.

Metodický pokyn byl publikován v knihovnickém tisku a v periodicích zaměřených na veřejnou správu. Práce s Metodickým pokynem
byla prezentována na odborných seminářích.
•

Zpracovat metody a nástroje pro hodnocení kritérií výkonu knihoven stanovených Metodickým pokynem. Ve spolupráci s NIPOS
navrhnout vytvoření databáze pro analýzu pro měření a analýzu výkonů zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji a optimalizovat sledování statistických údajů o výkonech. Proběhl test vyhodnocení standardu na celostátní úrovni se statistickým daty rok

2004. Bylo zpracováno zadání pro analýzu statistických dat veřejných knihoven v databázi statistických dat NIPOS. Po dohodě s NIPOS
došlo k optimalizaci statistického formuláře KULT pro rok 2005.
•

Zabezpečit celostátní koordinaci regionálních funkcí a vyhodnocování jejich plnění. Zpracovat analytickou zprávu a výkonu regionálních funkcí v roce 2004. Koordinace regionálních funkcí byla zajišťěna v rámci činnosti komise SDRUK pro regionální funkce. Prů-

běžně byla aktualizována webová stránka s tématem regionálních funkcí. V listopadu se uskutečnil celostátní seminář "Regionální
funkce knihoven 2005" v Pardubicích. Byla zpracována analytická zpráva o výkonu regionálních funkcí v roce 2004. Zpráva byla předána
Ministerstvu kultury a krajům.
•

V rámci realizace Projektu internetizace knihoven zajistit informovanost o projektu mezi knihovnami a jejich provozovateli. Popu larizovat PIK a poskytovat knihovnám a jejím provozovatelům podporu poradenskou a konzultační činností. Informace o projektu PIK

byly rozšířeny v odborném tisku a v elektronických konferencích. PIK byl prezentován na konferencích a seminářích. Byl poskytován poradenský servis k problematice PIK.

Plánované náklady na rok 2005
Financování činností je zajištěno v rámci běžného rozpočtu Národní knihovny.

Související veřejné zakázky (př. jiné soutěže) roku 2005

Cíle roku 2006
•

Zahájit jednání s držiteli autorských práv o podmínkách půjčování zvukově obrazových dokumentů v knihovnách.
• Po schválení novely autorského zákona dohodnout s Dilia pravidla pro vyhodnocování statistických údajů o výpůjčkách a dohodnout
podmínky služby elektronického dodávání dokumentů.
• Vyhodnotit plnění standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo
provozovanými obcemi a kraji za rok 2005 na celostátní úrovni a zveřejnit výsledky.
• Zahájit projekt měření výkonu a kvality veřejných knihoven metodou benchmarkingu. Spolupracovat na projektu s vybranými
knihovnami a s NIPOS.
• Zabezpečit celostátní koordinaci regionálních funkcí a vyhodnocování jejich plnění. Zpracovat analytickou zprávu o výkonu regionálních funkcí v roce 2005.
• V rámci realizace Projektu internetizace knihoven zajistit informovanost o projektu mezi knihovnami a jejich provozovateli. Popularizovat PIK a poskytovat knihovnám a jejím provozovatelům podporu poradenskou a konzultační činností. Zpracovat podklady pro aktualizaci Projektu internetizace knihoven po roce 2006.
• Zjistit informovanost knihoven o možnostech využívání strukturálních fondů EU v období 2007 - 2013.
• Plánované náklady roku 2006
Financování činností je zajištěno v rámci běžného rozpočtu Národní knihovny.

Garant priority: ředitel KI (ředitelka NFS, ředitel ZVV)
Komentáře a názory k této strategické prioritě
Chcete připojit svůj názor? Klikněte zde.
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