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4 DŮLEŽITÉ  
PROSTORY 
KNIHOVEN 



NEUTRÁLNÍ A DŮVĚRYHODNÝ PROSTOR PRO VEŘEJNOST 

ŠIROKÝ ZÁBĚR SLUŽEB PRO VŠECHNY VĚKOVÉ SKUPINY, ODBORNÉ ZÁZEMÍ PRO PROFESIONÁLY, 
PROSTORY PRO MLÁDEŽ, RODINNÝ PROSTOR, KOMUNITNÍ PROSTOR 

TVŮRČÍ PROSTOR PRO INOVACE 

VOLNÝ PŘÍSTUP K TECHNOLOGIÍM, PRÁCE NA PROJEKTECH AJ. 

TICHÝ PROSTOR 

TRADIČNÍ SLUŽBY, STUDOVNY, MÍSTO PRO SOUSTŘEDĚNÍ MYŠLENEK, STUDIUM BEZ ROZPTYLOVÁNÍ 

SPOLEČENSKÝ PROSTOR 

VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ, ZNALOSTÍ, SETKÁVÁNÍ VE SKUPINÁCH, MOŽNOST DISKUZÍ A SDÍLENÍ 
MYŠLENEK 
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4 DŮLEŽITÉ  

VĚCI,  
KTERÉ UŽIVATELÉ  

CHTĚJÍ  
OD KNIHOVNY 
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DOBRÝ KNIHOVNÍ FOND 

VHODNÁ PROVOZNÍ DOBA 

ZÁKLADNÍ KNIHOVNÍ SLUŽBY 
ZDARMA 

POMOC KNIHOVNÍKŮ – 
REFERENČNÍ SLUŽBY 

Brno 2018 



A CO  
UŽIVATELÉ   
ČTENÁŘI  

NÁVŠTĚVNÍCI 
KNIHOVEN? 



Češi jako čtenáři - Výzkum 2018  
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Co preferují … mladí lidé 
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• občerstvení, kavárna 

• přístup ke službám knihovny prostřednictvím webové 
stránky 

• zasílání dokumentů a kopií elektronicky, přes internet 

Co by přitáhlo nečtenáře? 

• nabídka atraktivních knih 

• vyhledávání v databázích elektronických informačních 
zdrojů 

• půjčování elektronických knih přes internet 

 



Co preferují… muži? 
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• regionální informace, tisk, knihy o regionu 

• vyhledávání v databázích elektronických informačních zdrojů 

• zasílání dokumentů a kopií elektronicky, přes internet 

• jiné služby 

Co muže netáhne? 

• besedy o knihách 

• kulturní pořady 

• občerstvení, kavárna 

• informace o nových knihách 

• prodej knih … 



Co preferuje… starší generace 
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• besedy o knihách 

• kulturní pořady 

• vzdělávací pořady, počítačová gramotnost 

• informace o nových knihách 

• regionální informace, tisk, knihy o regionu 

O co příliš nestojí? 

• občerstvení, kavárnu 

• prodej knih 

• přístup ke službám knihovny prostřednictvím webové stránky 

• vyhledávání v databázích elektronických informačních zdrojů 

• zasílání dokumentů a kopií elektronicky, přes internet 



PTEJME SE 



Víme, proč chceme vytvořit nové 
prostory? 

A pro koho – kdo je naší cílovou skupinou? 
Jaká je role knihovny v rámci jejího okolí? 

Máme koncepci rozvoje knihovny? 
Známe potřeby našich klientů? 

Jak a na jaké úrovni by měli knihovníci, 
zřizovatelé a architekti spolupracovat? 
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HLAVNÍ  
ROZCESTNÍK 



Informace pro knihovny 
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https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/vystavba-a-rekonstrukce-knihoven


Norma ISO/TR 11219 - Kvalitativní 
podmínky a základní statistiky pro budovy 
knihoven – Plocha, funkčnost a design 
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Co tam 
najdeme? 

Plánování budov knihoven 

Prostory pro speciální služby 

Prostor pro uživatelská místa 

Prostory pro akce a výstavy 

Výpůjční prostory 

Prostory pro referenční a informační služby 

Prostory pro sbírky 

Prostory pro zaměstnance knihovny 

Technické náležitosti budovy 

Skladovací podmínky 

Systémy dopravníků 

Bezpečnostní a ochranné systémy 

Světlo a osvětlení 

Akustické podmínky 

Konstrukce podlahy a krytiny 

Volný výběr 

Bezbariérová budova 
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Doporučení pro výstavbu, rekonstrukci  
a zařizování knihoven zřizovaných a/nebo 
provozovaných obcemi ČR - 2012 
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https://ipk.nkp.cz/docs/Doporuceni_Vystavba_07_05_2012DEF.pdf


Obsah 
Urbanistické zásady 

Architektonické a stavební řešení 

Technická zařízení budov a hygienické podmínky 

Typologie prostor, funkční a provozní uspořádání 

Typy pracovišť, nábytkové a přístrojové vybavení a jeho 
technické podmínky 

Informační technologie v knihovně 

Orientační systém 

Příklady architektonických řešení 

Postup při přípravě stavby 
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Klíčové otázky při navrhování budov 
knihoven - IFLA 
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https://ipk.nkp.cz/docs/keyissuesinbuildingdesignsk.pdf


Co tam 
najdeme? 

Přípravné práce  
a výzkum 

Průzkum literárních pramenů 

Prohlídky, návštěvy knihoven 

Průzkumy potřeb uživatelů 

Spolupráce 

Vize 
Teoretická východiska 

Funkčnost a flexibilita 

Specifikace budovy a projektový záměr 

Prostorové potřeby 
Způsob odhadu prostorových potřeb 

Výpočty 

Komunikace 
Komunikace s architektem 

Interdisciplinární komunikace 
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literatura 

prohlídky 
knihoven 

průzkumy 
potřeb 

spolupráce 
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Dotazník - budova knihovny 
(charakteristika – provoz – hodnocení) 
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VŠEOBECNĚ 

• Základní údaje  
o knihovně, statistika 

• Poloha, umístění 

• Dostupnost 

• Udržitelnost 

• Bezpečnost  
a ochrana 

• Flexibilita 

BUDOVA 

• Vstupní prostor  

• Materiály 

• Podlahy 

• Stropy 

• Akustika 

• Okna 

• Osvětlení 

• Nábytek 

• Vytápění, větrání, 
klimatizace 

• Elektroinstalace a datová 
síť 

• Data 

• Zdravotní instalace 

SLUŽBY 

• Oblast služeb 

• Skladování 

• Prostory pro uživatele 

• Dětská zóna 

• Mladí dospělí 

• Prostor pro zaměstnance 

• Automatizace 

• Údržba  
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Ladislav Kurka – Architektura knihoven 

• Vývoj architektury knihoven 

• Budova 

• Interiér 

• Stavby českých knihoven 

• Knihovnu stavět 
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STANDARDY 

(METODICKÉ  
POKYNY) 



Metodické pokyny Ministerstva kultury 

• Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení 
standardu veřejných knihovnických a informačních služeb 
poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo 
provozovanými obcemi a kraji na území České republiky 

• Č.j. MK 59158/2011 

• Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu 
regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci 

• Č.j. MK 674102014 
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https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/metodicky_pokyn_mk_k_vymezeni_standardu_vkis_poskytovanych_knihovnami_1-1085.doc
https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/metodicky_pokyn_mk_k_vymezeni_standardu_vkis_poskytovanych_knihovnami_1-1085.doc
http://ipk.nkp.cz/docs/RF/Metodicky_pokyn_RF_2014.pdf
http://ipk.nkp.cz/docs/RF/Metodicky_pokyn_RF_2014.pdf


Metodické pokyny Ministerstva kultury 

• Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení 
standardu doplňování a aktualizace knihovního fondu pro 
knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na 
území České republiky  

• Č.j. 53667/2017 

 

 

• Podněty knihovnická veřejnost, pracovní komise, 
konzultace s odbornou veřejností, právní úpravy MK, 
vyjádření AK, SMO, SPOV. 
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http://ipk.nkp.cz/docs/2017_Metodicky_pokyn_MK_akvizice.pdf
http://ipk.nkp.cz/docs/2017_Metodicky_pokyn_MK_akvizice.pdf
http://ipk.nkp.cz/docs/2017_Metodicky_pokyn_MK_akvizice.pdf
http://ipk.nkp.cz/docs/2017_Metodicky_pokyn_MK_akvizice.pdf
http://ipk.nkp.cz/docs/2017_Metodicky_pokyn_MK_akvizice.pdf


STANDARD  
PRO DOBROU  

KNIHOVNU 
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SLUŽBY 
KNIHOVEN 
KNIHOVNÁM 
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STANDARD  
PRO DOBRÝ 

KNIHOVNÍ 

FOND  
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CO ŘÍKAJÍ  
STANDARDY? 
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Standard pro dobrou knihovnu 

• 2005 
• základní standardy 

• provozní doba, knihovní fond – financování, knihovní fond - přírůstek, 
dostupnost knihovny, studijní místa, internetová místa 

• 2011 
• rozšíření 

• plocha knihovny, webové stránky, OPAC, vzdělávání knihovníků, měření 
spokojenosti uživatelů 

• 2018 
• návrh 

• Kvalifikace a vzdělávání pracovníků knihovny, personální zajištění, kulturní, 
vzdělávací a komunitní aktivity knihoven 
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Kulturní, vzdělávací a komunitní 
aktivity knihoven 

• Kulturní, vzdělávací a komunitní aktivity  knihovny jsou 
ovlivněny místem, ve kterém knihovna působí.   

• Provést analýzu potřeb místní komunity a knihovnu 
proměnit v místo vzdělávání, setkávání, poznávání  
a spolupráce komunit.  

• Využívat celostátních aktivit podporovaných profesními 
organizacemi. 
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Služby knihoven knihovnám 

• 2005 
• 7 základních standardů 

• 2014 
• Úprava obsahu standardů (např. v poradenství metodická 

pomoc při zajištění komunitních aktivit) 

• 2018 
• Zásadní změny: 

• Úloha knihovny pověřené výkonem RF, úloha zřizovatele knihovny, úloha 
obsluhované knihovny 

• Nový standard 
• Podpora kulturních, vzdělávacích a komunitních aktivit 
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Úloha zřizovatele obsluhované 
knihovny 
• Zajišťuje vhodné prostory a interiérové vybavení 

odpovídající hygienickým a provozním normám pro 
činnost knihovny v obci, případně provádí drobné 
stavební úpravy a rekonstrukce prostor knihovny . 

• Zabezpečuje moderní technické vybavení a podmínky k 
zavádění nových technologií a knihovnicko-informačních 
služeb. 

• Podporuje komunitní aktivity knihovny a spolupráci s jinými 
organizacemi v místě. 
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Standard pro dobrý fond 

• Cílem je zlepšení rozsahu, obsahu a kvality KF. 

• Standard vymezuje základní parametry pro budování KF  
z hlediska objemu, obsahu i finančního zajištění. 

• Obecně ve veřejných knihovnách zřizovaných a/nebo 
provozovaných obcemi (do 40 tis. obyvatel, ostatní 
knihovny jej uplatní přiměřeně). 

• Navazuje je na předchozí metodická doporučení. 

• Klade si za cíl harmonizaci českého prostředí  
s mezinárodními doporučeními IFLA. 
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Zásady tvorby KF 

• vycházejí z potřeb obyvatel dané obce 

• knihovna by měla mít dokument zabývající se obsahem   
a rozsahem KF (interní směrnice) a zohlednit tyto aspekty: 

• složení obyvatel, věkovou a vzdělanostní struktury 

• podmínky v místě (školy, firmy, spádovost obce, národnostní 
složení) 

• kvalitu, aktuálnost a rozsah stávajícího KF 

• zapojení knihovny do RF 

• služby a fondy knihoven v blízkém okolí 

• … 

6.11.2018 
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• Knihovny mají investovat do svých fondů 

• Poskytovat pravdivé informace z různých zdrojů 

• Nekupovat „za každou cenu“ levné publikace bez 
kvalitního obsahu 

• Nepřijímat „za každou cenu“ dary bez ohledu na 
zaměření knihovny 

• Pravidelně aktualizovat své fondy 
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Dobrý knihovní fond 

• kvalitní fond jako základ poskytování relevantních  
a ověřitelných informací 

• v případě, že knihovny nenabídnou tištěné zdroje nebo 
kvalitní elektronické zdroje, uživatelé hledají náhodně  
na internetu – googlují  

• nabízet MVS, odborné databáze a pomáhat při 
vyhledávání informací 

• knihovník jako osobní asistent 
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Zlatý fond literatury pro knihovny 

• součástí Standardu pro dobý fond je doporučený seznam 
literatury, tzv. Zlatý fond české a světové literatury pro 
fondy veřejných knihoven 

• jde o díla, která doporučují odborníci na literaturu pro děti 
i dospělé 

• fond reprezentuje tradice domácí a světové kultury, díla, 
která by měla být zastoupena v základním knihovním 
fondu každé veřejné knihovny 

• seznam 1 303 klasických děl 
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https://ipk.nkp.cz/docs/zlaty-fond-2018
https://ipk.nkp.cz/docs/zlaty-fond-2018


Zlatý fond české literatury – 353 titulů 

Zlatý fond světové literatury – 450 titulů 

Zlatý fond literatury pro děti a mládež – 500 titulů 
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PROPOJENÍ  
STANDARDŮ 



KOMUNITNÍ 
AKTIVITY 

DOBRÁ 
KNIHOVNA 

KOMUNITNÍ  
AKTIVITY 

REGIONÁLNÍ 

FUNKCE 

OBNOVA  
KF 

DOBRÝ 
FOND 
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7 % 

Brno 2018 



NEZAPOMÍNEJME 
NA DALŠÍ  

STANDARDY 



Handicap Friendly a Rovný přístup 
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Standard Handicap Friendly  
• Metodická příručka pro práci s uživateli s postižením 

Rovný přístup. Knihovna přátelská k seniorům.  
• Metodická příručka pro práci knihoven se seniory  

 

Brno 2018 

http://ipk.nkp.cz/docs/Rovny_pristup.pdf
http://ipk.nkp.cz/docs/Rovny_pristup.pdf
http://ipk.nkp.cz/docs/Rovny_pristup.pdf
http://ipk.nkp.cz/docs/rovny-pristup-knihovna-pratelska-k-seniorum
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NOVINKY  
ROKU 
2018 



Na co se můžeme těšit? 

• Novelizace standardů  
• Služby knihoven knihovnám 

• Standard pro dobrou knihovnu 

 

• Připravuje se 
• Metodická příručka pro práci knihoven se sociálně vyloučenými 

a sociálním vyloučením ohroženými skupinami uživatelů 
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KNIHOVNY MĚNÍ SVĚT 

• <iframe width="477" height="269" 
src="https://www.youtube.com/embed/OgkUZylvsP0" 
frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" 
allowfullscreen></iframe>  
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https://youtu.be/OgkUZylvsP0
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