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Zápis ze zasedání Rady SDRUK ČR
v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích
Datum konání: 19. 2. 2013
Přítomni:

Ing. Aleš Brožek, PhDr. Zdeňka Friedlová, Mgr. Tomáš Gec, Ing. Lea
Prchalová, RNDr. Tomáš Řehák, Mgr. Eva Svobodová

Hosté:

Mgr. Daniel Bechný, PaedDr. Vratislav Emler, RNDr. Jitka Holásková,
Mgr. Ivo Kareš, Bc. Radomíra Kodetová, Mgr. Blanka Konvalinková, Ing. Jiří
Mika

Omluveni:

Mgr. Veronika Peslerová

Program:

1.

Příprava valné hromady
Ing. Prchalová informovala, že se valná hromada uskuteční 3. 4. 2013 v Ústavu
vědeckých informací 1. LF UK a VFN od 9:30 hod. Zahájí ji předsedkyně zprávou o
činnosti a výsledku hospodaření SDRUK v r. 2012, na ni naváží zprávy vedoucích
jednotlivých sekcí SDRUK a proběhne volba 3 členů do Rady SDRUK. Po přestávce
seznámí přítomné předsedkyně s plánem činnosti SDRUK na r. 2013 a po skončení valné
hromady se budou moci účastníci jít podívat na výstavu z cyklu Monarchie do nové
budovy Národního muzea. Součástí valné hromady bude i exkurze po areálu ÚVI, která
proběhne buď před jejím zahájením, pokud nebude přítomen dostatek zástupců, aby valná
hromada byla usnášeníschopná, nebo až v průběhu. Předsedkyně rozdala přítomným
ročenku, která bude distribuována na valné hromadě. Přítomní ocenili její atraktivní
vzhled. Bylo dohodnuto, že členové SDRUK společně s pozváním na valnou hromadu
budou vyzváni, aby podali návrhy na nové členy do Rady SDRUK. Diskutováno, zda má
valná hromada odsouhlasit podpisové právo pro místopředsedkyni.

2.

Příprava konference Knihovny současnosti 2013. Olomouc
Proběhla diskuse k programu konference. RNDr. Tomáš Řehák informoval, že oslovil
Maiju Berndtson, ale účast zatím není potvrzena. Dále osloví p. Duninga ze Skotska.
Mgr. Blance Konvalinkové potvrdila účast zastupující ředitelka z městské knihovny ve
Stuttgartu Christine Brunner. Dohodnuto, že ze zahraničí budou pozváni tři, maximálně
čtyři přednášející a že do 31. 3. už musíme mít od nich kladná vyjádření. Lea Prchalová
pozve ředitele regionální knihovny v Southend on Sea z Velké Británie. Sekce Knihovní
služby bude probíhat po celý den, současně s ní proběhnou 3 sekce Nepřizpůsobiví
uživatelé knihoven, Práce s dětmi a mládeží a Komunitní role knihoven. Bylo dohodnuto,
že se opět uskuteční workshop kol. Hanzlíkové z MěK Praha k marketingu, který byl loni
velmi úspěšný, ale mnoho zájemců se pro omezenou kapacitu na workshop nedostalo.
Poslední den se uskuteční jednání v plénu ke koncepci rozvoje knihoven.
Tisk sborníku zajistí SVK v Kladně, texty je nutné dodat nejpozději do 15. 7. 2013.
Na konferenci bude užito nové logo KKS. Podle podkladů vypracovaných Mgr. Bechným
připraví zadávací dokumentaci skupina ve složení Bechný, Brožek, Prchalová, Řehák

a Svobodová. K posouzení návrhů bude ustanovena komise se zastoupením grafika ze
SVKPK, Mgr. Hanzlíková z MěK Praha (za marketing) a dalších.

3.

Akce sekcí
3.1

Akce sekce pro akvizici

Ing. Brožek shrnul odpovědi, které ředitelé knihoven uvedli v dotazníku, o jehož přípravě
bylo informováno na workshopu k NAKI a Prioritě 3 Koncepce 11. 10. 2012 v NK ČR,
a jenž zjišťoval názory na PV klasických a e-publikací. Bylo dohodnuto, že výsledky
dotazníku by měly být považovány za interní materiál, který nebude dále šířen. Dále
informoval o poradě příjemců PV 20. 11. 2012 a kritizoval malou aktivitu některých
akvizitérů (neochota připravit rozbor plnění nabídkové povinnosti určitými typy
nakladatelů, málo se využívá oznamování nakladatelů, kteří neplní nabídkovou
povinnost, krajským úřadům, aby mohly zahájit s nimi správní řízení). Mgr. Gec doplnil
jeho informaci sdělením, že Ing. Lhoták chystá materiál k veřejným zakázkám pro nákup
knihovních dokumentů, který bude připomínkovat Mgr. Klusoň z MK, a poté bude
uspořádán seminář.
3.2

Bibliografická sekce

Nová předsedkyně Mgr. Svobodová sdělila, že byla vytvořena pracovní skupina pro
analytickou bibliografii, která bude řešit perspektivu analytické bibliografie (chtějí jednat
s NK ČR, aby dohodla s vydavateli periodik poskytování elektronických tiskových
předloh těchto periodik pro účely bibliografického zpracování článků a s producenty
oborových databází, aby poskytovali své záznamy do báze ANL). Co se týče projektu
ANL+, letos by mělo být zpracováno 14 tisíc záznamů (loni jen 9 tisíc). Porada
bibliografů proběhne 16. a 17. 4. 2013 v Liberci, česko-moravsko-slovenské kolokvium
se uskuteční 6.-8. 10. 2013 ve Zlíně. Byly projednány návrhy dr. Burgetové ke Slovníku
českých knihovníků. Navrhuje se využít buď databáze muzejních autorit (RG a CITEM)
nebo informační systém abART, ale obě řešení mají svá úskalí. Zabývat se touto otázkou
bude porada v Liberci.
3.3

Sekce pro historické fondy

RNDr. Jitka Holásková sdělila, že 30. a 31. října 2013 proběhne v Olomouci 22. ročník
konference s tematikou historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska
pod názvem Bibliotheca Antiqua a že se uvažuje o souborném katalogu pro staré tisky.
Pokud se toho neujme jiná knihovna, tak katalog zrealizuje MZK ve VuFind.
3.4

Sekce pro informační vzdělávání uživatelů

Sekce uspořádá 24. a 25. dubna 2013 seminář Informační vzdělávání uživatelů ve
veřejných knihovnách.
Projekt CERIV, v němž SDRUK přijal partnerství, nebude realizován, jelikož nezískal
finanční podporu ze strukturálních fondů.
3.5

Sekce pro informační technologie

Mgr. Gec sdělil, že bude seminář ke krajské digitalizaci v Brně a že je povoleno stahování
validátoru od fy Logica k využití při krajských digitalizacích. Obálky knih pojedou
paralelně v MZK a JVK v Č. Budějovicích za předpokladu, že JVK uspěje s projektem na
technické vybavení ve VISK 3. Rada SDRUK souhlasila, že MZK poskytne licenci
k software „databáze Obálka knih“ i licenci k databázi Sdružení knihoven. Rada SDRUK
vyjádřila zklamání, že projekt Obsahy sborníků nepokračuje.

3.6

Sekce pro regionální funkce

Mgr. Konvalinková informovala, že 10. 5. 2013 proběhne porada v Klementinu
a 21. a 22. října celostátní seminář v Pardubicích. Pilotní projekt doplňování cizojazyčné
literatury se uskuteční ve 3 krajích. Proběhla diskuse ke krajským koncepcím, na níž
o stavu informovali členové Rady i přítomní hosté.
3.7

Sekce pro služby

Byla ustavena nová sekce a za jejího vedoucího byl jednohlasně zvolen Mgr. Ivo Kareš.
Jeden z prvních úkolů, které by sekce měla řešit, je otázka placení poštovného a balného
za MVS.

4.

Informace o zahraničních studijních cestách
Studijní cesta do rakouských a slovinských knihoven proběhne od 4. do 7. června 2013.
Program je vystaven na webu SDRUK. Zatím je ještě dost volných míst. Rovněž se
chystá studijní cesta ředitelů krajských knihoven do švédských knihoven v termínu
22.–26. září 2013.

5.

Různé
•

•

Ing. Brožek navrhl, aby SDRUK umožnil vystavovat publikace členů SDRUK na
stánku během veletrhu Svět knihy v Praze. Vzhledem k velkým finančním nárokům
bylo rozhodnuto, že proběhne poptávka u stávajících vystavovatelů, zda by byli
ochotni se o stánek podělit se SDRUKem.
Příští zasedání Rady SDRUK bude v Liberci 25. června 2013.

9. 3. 2013
Zapsal Ing. Aleš Brožek
Odsouhlasila Ing. Lea Prchalová

