
Zápis z porady dobrovolných knihovníků konané 

1. 10. 2020 v Městské knihovně v Chrudimi 
 

1. Nové personální obsazení výkonu Regionálních funkcí 

- poděkování za vykonanou práci odcházející paní ředitelce PhDr. Haně Mazurové 

- od 10. 10. 2020 se funkce ředitelky ujme Jana Hamplová, která bude poskytovat 

podporu knihovnám používajícím knihovní systém Koha. Kontakt je 

hamplova@knihovna-cr.cz, telefon 736 656 456 

- o knihovny a výkon regionálních funkcí se od ledna 2020 bude starat Andrea 

Veselá – vesela@knihovna-cr.cz, tel. 734 767 129 

  

2. Zhodnocení Regionálních funkcí 2020 

- Výše krajské dotace se nemění. Částka na nákup knih a služby související zůstala 

stejná. 

- V letošním roce jsme pomohli otevřít nové knihovny v Otradově a Vrbatově 

Kostelci. 

 

3. Sdružování finančních prostředků na nákup knihovního fondu 

- Děkujeme obcím, které se zapojily a v příštím roce budeme ve sdružování 

pokračovat. Bez těchto prostředků by nabídka výměnných souborů byla výrazně 

omezena. 

 

4. Opatření související s COVID 19 

- momentálně v knihovnách platí roušky, desinfekce a rozestupy. Vzdělávací akce 

mohou být max. pro 10 lidí včetně lektora. 

 

5. KOHA 

- Koha je knihovní systém, který provozujeme od podzimu 2017. Pokračujeme 

v připojování dalších knihoven. Správa systému je hrazená z Regionálních funkcí, 

tudíž je připojení pro knihovny zdarma. Jediné, co knihovna potřebuje, je PC 

připojené k internetu a čtečka čárových kódů. Bližší informace vám podá Jana 

Hamplová. 

- Opět upozorňujeme na nabídky Kohy od pana Liperta (firma Team Library). Jeho 

nabídku, prosím, nepřijímejte, máme servisní smlouvu s jinou firmou. 

- momentálně máme připojeno 15 knihoven a připravujeme další 

- Koha splňuje požadavky GDPR 
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6. Granty 

- Ministerstvo kultury vyhlásilo grantová řízení na rok 2021. Termín podání žádosti 

je do 10. 12. 2020, žádost musí být podána písemně i elektronicky! 

- VISK3 – vhodný na obnovu technického vybavení knihoven. Formulář a zadávací 

podmínky najdete zde https://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-

knihoven-icekni 

- Knihovna 21. století – podpora práce knihoven s občany se zdravotním 

postižením, integrace cizinců, kulturně výchovná a vzdělávací činnost. Podmínky 

grantu najdete na webové stránce https://ipk.nkp.cz/programy-

podpory/knihovna-21.-stoleti-k21/02_Knihovna21.htm 

-  Pokud budete potřebovat pomoc s podáním grantů, kontaktujte nás. 

 

7. Exkurze 

- vzhledem k současné situaci nikam vyjet nemůžeme. Až se situace zlepší, rádi 

bychom vám ukázali nově zrekonstruovaný Příhrádek, který spravuje Krajská 

knihovna v Pardubicích 

-  

8. Různé 

- Bookstart – S knížkou do života – projekt na podporu čtenářství. Podařilo se nám  

vyjednat možnost nákupu dárkových setů z Regionálních funkcí. Od letošního 

podzimu budou k dispozici sety i pro děti 3 – 6 let. Informace najdete na 

stránkách www.sknizkoudozivota.cz . Pokud se budete chtít zapojit, kontaktujte 

nás. 

 

- dalším projektem na podporu čtenářství je Knížka pro prvňáčka. Bližší info 

najdete na https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-

ctenar-knizka-pro-prvnacka 

Do tohoto projektu byste se mohli zapojit, jakmile bude vyhlášen pro tento školní 

rok. 

 

- V průběhu celostátní akce Týden knihoven (5.-11. 10. 2020) získají všechny 

knihovny možnost rozdávat svým čtenářům vybrané e-knihy zdarma. Stačí si na 

své webové stránky, nástěnku či sociální sítě umístit plakát obsahující voucher 

(TYDENKNIHOVEN20) a jednoduchý postup uplatnění. Čtenáři si prostřednictvím 

voucheru stáhnou balíček e-knih přímo ze stránek www.palmknihy.cz, proto se do 

akce mohou zapojit i knihovny, které nemají knihovní systém podporující 

eVýpůjčky. E-knihy se při stažení automaticky zaopatří social DRM ochranou, 

která nijak neomezuje čtení. Nejedná se o běžnou eVýpůjčku a tyto e-knihy 

zůstanou čtenářům natrvalo. Palmknihy společně s nakladateli (Motto, Vyšehrad 

a Kniha Zlín) do projektu na podporu čtení a knihoven poskytly oblíbené tituly z 

různých žánrů, tudíž se jedná o ideální příležitost přečíst si kvalitní příběhy novým 

způsobem. 

- Vybrané tituly: 

- • Psychologické sci-fi: Žít navěky (Dara Hornová, nakladatelství Kniha Zlín) 
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- • Světová literatura: Ženy, které mi nedají spát (Mia Kankimäki, nakladatelství 

Motto) 

- • Historický román: Klikaté cesty (Elin Olofsson, nakladatelství Motto) 

- • Thriller: Město ztracených (Kelley Armstrongová, nakladatelství Vyšehrad) 

- • Román pro ženy: Cesty srdce (Susan Wiggs, nakladatelství Motto) 

- Odkaz ke stáhnutí materiálů k akci: 

https://www.dropbox.com/.../AABlHoDxw9GZ_Ww0BM7bV7_2a...  

- Postup uplatnění voucheru: 

- 1. Přihlaste se / registrujte se na www.palmknihy.cz  

- 2. Klikněte na „Knihovnička“ a poté na „Uplatnit voucher darované e-knihy“ 

- 3. Napište kód TYDENKNIHOVEN20 do políčka „kód kupónu“ a potvrďte 

- 4. E-knihy se objeví v „Knihovničce“ na webu i v aplikaci Palmknihy (Android, iOS) 

-  

 

 

 

 

V Chrudimi 2. 10. 2020        Zapsala: Jana Hamplová 

hamplova@knihovna-cr.cz 

telefon: 734 767 129 
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