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 Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Gen. Klapálka 1641, Kladno 272 01

www.svkkl.cz, library@svkkl.cz, 312 813 111

MEZI  NÁMI 

M A L Ý  B U L L E T I N  
K N I H O V E N  S TŘE D OČE S K É H O  K R A J E  

únor 2010
ročník 2, číslo 2

Informujeme, chválíme:  
Výročí  Obecní knihovny v Záboří n/L. 

8. února 2010 oslaví knihovna v Záboří nad Labem (790 obyvatel, okres Kutná Hora) 90 let svého trvání. Vznikla 

sloučením spolkových knihoven a její umístění bylo v místní škole. Na začátku 70. let minulého století byla  

přestěhována do budovy, kde sídlil  NV a pošta. V roce 1985 se půdní vestavbou v hodnotě 360 tisíc vytvořil nad 

poštou nový prostor, kam byla knihovna přestěhována a kde je umístěna dosud .  

Od roku 1972 je knihovníkem pan Josef Verner (*1923), dlouholetý člen SKIPu a držitel mnoha knihovnických 

ocenění. Knihovna je vedena vzorně. Do jejího vybavení patří i dva PC k využití internetu pro veřejnost. 

Lenka Frankovicová, MěK Kutná Hora 

Vedení přírůstkového seznamu je součástí evidence 

knihovního fondu. Je dáno zákonem č. 257/2001 
Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 

veřejných knihovnických a informačních služeb. 

Podrobnosti o vedení přírůstkového seznamu uvádí 

závazná směrnice pro evidenci a revizi knihovního 

fondu - Vyhláška Ministerstva kultury ČR  
č. 88/2002 Sb. Vedení přírůstkového seznamu je 

tedy povinností každé knihovny. 

Přírůstkový seznam je systém evidence 
knihovního fondu (tiskopis nebo elektronický 

knihovní systém), do kterého jsou pod svým 

jedinečným přírůstkovým číslem zapisovány všechny 

nově získané knihovní jednotky v pořadí, v jakém 

byly do knihovny získány. Není podstatné jakým 

způsobem (koupí, darem nebo výměnou…). 

Přírůstkový seznam může být kniha svázaná z listů 

speciálního tiskopisu. Jednotlivé strany 

přírůstkového seznamu musí být průběžně 

číslovány. Na titulní stránce musí být ověřovací 
zápis: „Tento přírůstkový seznam obsahuje … 

číslovaných stran se zápisy pod přírůstkovými čísly 

od … do …“ Zápis končí uvedením data a podpisem 

odpovědného pracovníka a je potvrzený razítkem 

zřizovatele či provozovatele knihovny. 

 

Vedeme přírůstkový seznam 
aneb Máme přehled o všech knihách ve fondu 

Zápisy v přírůstkovém seznamu musí být čitelné, 

nesmí se přepisovat nebo mazat. Na jeden řádek se 

zapisuje jedna knihovní jednotka. Pokud je její název 

velmi dlouhý, je nutno jej smysluplně zkrátit tak, aby 

zápis nepřesahoval na další řádek. Opravy lze 

provádět jednoduchým přeškrtnutím tak, aby byl 

čitelný i původní zápis. Při opravě je nutné uvést 

signaturu (tedy podpis) pracovníka, provádějícího 

opravu a důvod opravy. 

Podle přírůstkového seznamu přiřazujeme novým 

dokumentům postupně přírůstkové číslo. To nejprve 

vyznačujeme na fakturu nebo dodací list, aby byla 

zaručena návaznost evidence dokumentů s účetními 

doklady. Poté knihovní jednotku zapisujeme do 
přírůstkového seznamu. 
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MEZI NÁMI - malý bulletin knihoven Středočeského kraje 

Dozvěděli jsme se: 

Rakovnická radnice ocenila osobnosti města Rakovník v oblasti kultury a sportu a na doporučení kulturní komise 

byla jednou z oceněných za úspěchy v roce 2009 také paní Milena Křikavová, ředitelka Městské knihovny 
Rakovník. Gratulujeme!         Zdroj: Rakovnický deník, č. 299 (28.12.2009), s. 3. 

O Vánocích se knihovnice Městské knihovny Český Brod (6930 obyvatel, okres Kutná Hora) rozhodly zavést 

novou tradici, která zároveň vyřeší problém, jak představit malým čtenářům knihy, které se do dětského oddělení 

nevejdou. Založily takzvanou knihovnickou truhlu, v níž dětem ukáží a přiblíží některé starší knížky. Dalším 

příkladem jak přitáhnout dětskou pozornost ke knihovně a knížkám, jsou akce zdobení své knihovny dětmi. Letos 

následovala výstava výtvarných prací čtenářů s názvem Zasněžená knihovna.   

Zdroj: Nymburský deník, č. 291 (15.12.2009), s. 1. 

1. přírůstkové číslo - každá knihovní jednotka se 

zapisuje na nový řádek, má své jedinečné 

přírůstkové číslo; ani po vyřazení dokumentu 

z fondu či jeho ztrátě se toto přírůstkové číslo 

nesmí znovu použít 

2. autor - řídíme se pravidly pro jmennou 

katalogizaci, píšeme v invertované podobě (tj. 

příjmení, jméno); pokud má kniha dva až tři 

autory, píšeme pouze jejich příjmení a 

oddělíme je pomlčkou; u knih s více než třemi 

autory necháváme tuto rubriku prázdnou 

3. název dokumentu  

4. nakladatel, místo a rok vydání 

5. vydání (pořadí vydání) - uvádí se, kolikáté je 

to vydání, např. 3. vydání 

6. datum zápisu 

7. způsob získání dokumentu - uvádí se jen 

svislou/šikmou čárou, jakým způsobem byla 

knihovní jednotka získána 

8. cena - uvádíme vždy; pokud není uvedena, 

cenu odhadneme (např. dotazem v jiné 

knihovně); dáme-li knihu převázat, uvedeme do 

přírůstkového seznamu i cenu vazby 

9. číslo účtu - číslo faktury, tedy odkaz na 

doklady o získání dokumentů 

10. poznámka - zde uvedeme opravy; odkaz na 

číslo v seznamu úbytku apod. 

Jak jsme již psali v minulém čísle našeho bulletinu, 

trvale se zvyšující počet zásilek a enormní ceny za 

poštovné (ročně téměř 350 000 Kč) jsou důvodem 

změny pravidel v poskytování meziknihovních 

služeb. SVK v Kladně byla jednou z posledních 

knihoven, která pro Vás meziknihovní služby 

zajišťovala zcela zdarma, tj. na svoje náklady. 

Od  11.1.2010 je zavedena úhrada nákladů na 

dopravu knihovního dokumentu takto: 

a) Registrovaným knihovnám se sídlem ve 

Středočeském kraji bude účtována polovina 

nákladů na poštovné.  Balné se neúčtuje.  

b) Registrovaným knihovnám se sídlem mimo 

Středočeský kraj budou účtovány skutečné 

náklady na poštovné. Balné se neúčtuje.  

c) Neregistrovaným knihovnám bude účtováno 

poštovné a balné na základě uzavřené smlouvy 

v plné výši. 

Náklady na dopravu, tj. poštovné, se bude účtovat 

knihovnám pololetně a všechny knihovny obdrží 

fakturu (faktura bude zpravidla vložena do zásilky 

knih). 

Knihy je možné vyzvedávat i vracet osobně. 

V tomto případě samozřejmě nebudou žádné 

poplatky účtovány. 

Kontakt: mvs@svkkl.cz 

MEZI NÁMI - malý bulletin knihoven Středočeského kraje 

 

Meziknihovní služby v SVK v Kladně 
novinky  

Co obsahuje zápis v přírůstkovém seznamu 
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Děkujeme za Vaše příspěvky a těšíme se na nové zprávy od Vás! 

Tento bulletin a jeho předchozí čísla najdete na http://www.svkkl.cz/; 

hanzakova@svkkl.cz, tel. 312 813 112; senfeldova@svkkl.cz, tel. 312 813 138 

 

Napsali jste nám 
Obecní knihovna v Lánech 

Obec Lány se v loňském roce umístila na prvním 

místě v soutěži Středočeského kraje „Vesnice 

roku 2009“. Hodnocení se týkalo všech oblastí 

života v obci. V rámci společenského života byla 

hodnocena, mimo jiné, i úroveň a vybavení 

obecní knihovny. 

Lánská obecní knihovna se nachází v prostorách 

budovy I. stupně základní školy. Knihovnice paní 

Jitka Macháčová má přehled o všech titulech 

z 6 390 svazků beletrie, naučné literatury, 

cestopisů, detektivek, historických románů a 

literatury pro děti a mládež. Odebírány jsou 

časopisy „Praktická žena“ a „Domov“. Každý rok 

vždy zapůjčuje Středočeská vědecká knihovna 

v Kladně z výměnného fondu více než 300 

svazků lánským čtenářům. Během roku je vlastní 

fond naší knihovny doplňován o 100 titulů. 

Provozní doba v knihovně je každou středu od 

13 do 17 hodin. Mimo tuto dobu je možno 

v případě nutnosti ve večerních hodinách na tel. 

čísle 313 502 385 domluvit vypůjčení žádaného 

svazku. 

Veřejný internet má obec přístupný ve vestibulu 

obecního úřadu. Je plně využíván po dobu 

provozních hodin úřadu. 

Umístění knihovny v budově základní školy má 

výhodu pro malé čtenáře, kteří navštěvují školní 

družinu. Pro ně jsou dveře knihovny vždy 

otevřeny. 

V roce 2009 zažádala obec o dotaci z rozpočtu 

Středočeského kraje (odbor kultury) na výměnu 

mobiliáře. Částka 25 000 Kč, kterou obec na 

základě žádosti obdržela, byla použita na nákup 

pracovního stolu a židle pro paní knihovnici, 

nákup židlí a stolu do čtenářského koutku a na 

nákup nových knihovniček. 

 

 

Občanské sdružení „Naše Lány“ pořádá vždy 

v „Měsíci knihy“ akci na podporu knihoven (školní 

i obecní). Jedná se o obměnu knihovního fondu 

a  o získání finančních prostředků k  zakoupení 

nového. Letos je tato akce „Čtení pro celou rodinu 

aneb Pomáháme lánské knihovně“ spojena 

s vyhlášením vítězů literární a výtvarné soutěže 

pro děti a –náctileté a uskuteční se v Muzeu 

T.G. Masaryka v Lánech dne 21. 3. 2010. 
Pořadatelé touto akcí chtějí připomenout výročí 

narození českých pohádkářů - B. Němcové, 

K. Čapka a výročí úmrtí K.J. Erbena. 

Všechny akce, dosud uskutečněné na podporu 

knihoven, se setkaly s kladným ohlasem. Přesto 

bychom si přáli ještě větší zájem o návštěvu 

knihovny. Z celkového počtu 1 883 obyvatel Lán 

a Vašírova má obecní knihovna 102 stálých členů 

z řad dospělých, 31 členů do 15 let. V roce 2009 

bylo zapůjčeno 3 770 knih a knihovnu navštívilo 

během roku 1 265 čtenářů. 

Alena Hlavsová 

místostarostka obce Lány 

 

MEZI NÁMI - malý bulletin knihoven Středočeského kraje 

 

Malí čtenáři knihovny v Lánech 

 


