SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR
Mariánské nám. 98/1
110 00 Praha 1

Zápis ze zasedání Rady
Sdružení knihoven ČR
MÍSTO KONÁNÍ: Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1
DATUM:

16. června 2015, 9:00

_________________________________________________________________________

Přítomni: dle prezenční listiny (přítomni i ředitelé krajských knihoven)
Hosté: Veronika Chruščová
Omluveni: L. Prchalová, MSVK; R. Kodetová, Krajská knihovna v Pardubicích
Program:
1. Zahájení
2. Změna stanov SDRUK
a. Změna sídla SDRUK
b. Možnost distančního hlasování
3. Konference Knihovny současnosti 2015
4. Centrální portál knihoven
5. Úprava webových stránek
6. MVS
7. Výše příspěvků na prezentace na akcích SDRUK a na občerstvení
8. Různé, diskuze
9. Závěr
Ad 1) Zahájení
T. Řehák zahájil jednání Rady SDRUK, přivítal přítomné a vysvětlil, proč byla svolána Rada
SDRUK a valná hromada.
Ad 2) Změna stanov SDRUK
T. Řehák uvedl, že se změnilo sídlo Sdružení z Ostravy na Prahu, ve stanovách (čl. I., bod 4)
je uvedena Ostrava, což je třeba opravit. Při této příležitosti předseda navrhl i další změnu, a
to možnost distančního hlasování VH, aby se nemusel nejvyšší orgán scházet fyzicky, bude-li
třeba odhlasovat marginální záležitost. Neočekává, že se tento způsob hlasování stane
pravidlem.
Obě změny doporučila Rada SDRUK přijmout.
Dále T. Řehák požádal členy Rady, aby zvážili změnu právní formy SDRUK, počtu členů
Rady a úpravu stanov tak, aby SDRUK bylo více otevřeno pro veřejné knihovny.
A. Brožek v té souvislosti informoval o průběhu 5. zasedání VV SKIP 11. 6. 2015, kde se
hovořilo o potřebě spolupracovat se SDRUK, vymezit roli sekcí SKIP versus sekce pro služby
SDRUK, vzájemně se informovat, vykomunikovat se SDRUK roli SKIP a SDRUK při realizaci
koncepce knihoven, zabránit duplicitě. Navrhl, aby v nejbližší době proběhlo jednání Rady
SDRUK s předsednictvem VV SKIP, což Rada SDRUK odsouhlasila a pověřila T. Řeháka,
aby domluvil s předsedou SKIP termín schůzky.
Členové Rady zašlou náměty na úpravu stanov T. Řehákovi do 31. 12. 2015.
Ad 3) Konference Knihovny současnosti 2015
V. Chruščová rozdala excelovskou verzi programu pro 9. září a upozornila garanty, aby si
pohlídali přednášející, pokud vystupují v několika blocích. U prezentací, kde to hrozí, je nutno
ohlídat, zda se z toho nestávají firemní prezentace. Proběhla diskuse k tomu, kdo je externí
lektor a jak má být honorován. Rada odsouhlasila, že externí lektoři (myšleno tím osoby,

které nejsou vyslány knihovnou) dostanou za workshop 2000 Kč s povinností dodání
příspěvku (ovšem bez dolní sazby počtu normostran) - může jít o jednostránkový výstup či
zhodnocení dílny samotné, která na konferenci proběhne. Případně bude mít lektor
přednášku, za kterou je paušálně odměněn částkou 1 500 Kč, ale pouze tehdy, dodá-li
příspěvek do sborníku (rozsah 5 - 15 normostran). Stejnou odměnu dostávají všichni
přispěvatelé do sborníku. Dále lze nabídnout externím lektorům proplacení cestovného ve
výši hromadné dopravy (vlak, bus do Olomouce a zpět). Ubytování se nehradí a stravné také
ne (ale na místě bude občerstvení, coffeebreak).
V den, kdy má externí lektor přednášku, má vstup na místo konání zdarma a nemusí se
registrovat. Zůstává-li však více než jeden den, registrovat se musí (aby se počítalo s jeho
účastí a bylo místo). Potom tento lektor hradí vstupné jako běžný registrovaný účastník.
Texty do e-sborníku se mají dodat nejpozději do 25. září. V. Chruščová si vyžádá od
přednášejících krátké CV pro zveřejnění do tištěného programu (kontakty zašlou garanti V.
Chruščové co nejdříve).
Byl odsouhlasen obsah a forma letáku pro sponzory. Rovněž kontakty na možné sponzory je
třeba co nejdříve sdělit V. Chruščové.
Členové Rady umístí na stránkách svých knihoven letošní logo konference (jako banner) a
prolinkují jej, pokud to bude možné, přímo na program akce:
http://www.sdruk.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/2015/clanek/konferenceknihovny-soucasnosti-2015/
V. Chruščová informovala, že byl založen twitter.com/konferenceks
E. Svobodová požádala o dodání fotografií a videí dokumentujících práci knihovníků, aby je
mohla použít ve své sekci.
Ad 4) Centrální portál knihoven
T. Řehák objasnil, jaká bude role SDRUK v CPK (mohl by shromažďovat údaje o
spolupracujících knihovnách). Vzhledem k tomu, že SDRUK nemá zaměstnance, nebude
moci rozhodování ovlivnit při hlasování. Rada SDRUK odsouhlasila, že SDRUK bude
spolupracující knihovnou.
Ad 5) Úprava webových stránek
Rada SDRUK schválila úpravu za hlavní stránku webu SDRUK ve výši 5000 Kč.
Ad 6) MVS
I. Kareš informoval, že vzniká metodický materiál. Za MK se má vyjádřit Mgr. Klusoň, zda
knihovny mohou vybírat od čtenářů a knihoven peníze za MVS. Rada SDRUK bude sledovat
tuto záležitost a k MVS se vrátí na příštím zasedání. Zatím se členové Rady nedokáží
domluvit na jednotném postupu.
Ad 7) Výše příspěvků na prezentace na akcích SDRUK a na občerstvení
L. Prchalová v zastoupení podala návrh, aby byl stanoven limit pro občerstvení na akcích
SDRUK (jednání sekcí) a honoráře lektorům. Navrhuje 60 Kč/osoba, kdy bude tato položka
za občerstvení na jednání sekcí hrazena z rozpočtu SDRUK, na dalších akcích (workshopy,
semináře) hradit občerstvení z vložného. Pro lektory navrhuje 400 Kč/osoba a tuto sumu také
hradit z vložného Na jednání rady a valné hromady SDRUK dle domluvy. Rada tento návrh
odsouhlasila.
Ad 8) Různé, diskuze
Rada schválila Pokyn č. 1, kterým předseda SDRUK vymezil oprávnění podepisovat
písemnosti s finančním obsahem a smlouvy za Sdružení knihoven ČR.
T. Řehák informoval o jednání s Aliancí pro otevřené vzdělávání a vyzval krajské knihovny,
aby alianci kontaktovaly.
B. Konvalinková podala zprávu ze studijní cesty pro členy SDRUK do Švýcarska a
Německa ve dnech 2. až 4. 6. Rada SDRUK jí vyslovila poděkování za bezchybnou
organizaci. B. Konvalinková dále uvedla, že pro příští roky si již nepřeje být organizátorkou
zahraničních cest a navrhla, aby organizaci převzal někdo jiný.
T. Řehák upozornil, že MKP s Univerzitou Pardubice pořádá semináře a dílny k ROI – viz
roi.mlp.cz
Členové Rady byli požádáni, aby navrhli místo konání KKS 2016. Pokud nebude jiná
nabídka, organizaci v roce 2016 opět přislíbila J. Holásková. Ta nabízí uspořádat v Olomouci
i valnou hromadu SDRUK v r. 2016.
A. Brožek požádal členy Rady SDRUK, aby mu pomohli zajistit zajímavé přednášky na

jubilejní 25. akviziční seminář, který se uskuteční v Havlíčkově Brodě 8. 10. 2015.
Místo příštího zasedání Rady SDRUK bude dohodnuto korespondenčně. Z měst, kde jednání
už dlouho nebylo, lze uvést Ostravu (naposledy 1. 4. 2010) a Plzeň (3. 11. 2010).
ÚKOLY:
Návrhy na úpravu stanov – 31. 12. 2015
Zahraniční cesty – kdo se chopí organizace
TERMÍN DALŠÍHO JEDNÁNÍ:
Místo konání: ??
Zapsal: A. Brožek
Odsouhlasili: T. Řehák, E. Svobodová

