SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR
Prokešovo nám. 9
728 00 Ostrava

Zápis z jednání Valné hromady
Sdružení knihoven ČR
MÍSTO KONÁNÍ: Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelovy
univerzity v Brně
Brno, Zemědělská 1, Mendelův pavilon
DATUM:

24. března 2015, 9:30

_________________________________________________________________________
Přítomni: viz prezenční listina
Program:
1. Zahájení
2. Exkurze po areálu Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb
3. Informace o změně ve vedení SDRUK
4. Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření SDRUK za rok 2014
5. Zpráva revizní komise
6. Plán činnosti na rok 2015
7. Přestávka
8. Volba člena Rady
9. Zpráva o činnosti sekcí SDRUK
10. Zpráva o činnosti Nadace knihoven
11. Informace o studijní cestě
12. Různé
13. Závěr oficiální části
14. Exkurze do arboreta a skleníků s rozkvetlými orchidejemi
Ad 1) Zahájení
E. Svobodová zahájila jednání Valné hromady SDRUK s informací, že byla pověřena
vedením jednání Valné hromady v nepřítomnosti předsedkyně L. Prchalové, která se
omlouvá z důvodu nemoci. Dále konstatovala, že Valná hromada není usnášeníschopná,
protože není přítomna alespoň polovina členů Sdružení. Dle odstavce 2. 3. stanov SDRUK je
možné po hodinovém odstupu od plánovaného začátku pokračovat a VH bude
usnášeníschopná za přítomnosti jakéhokoliv počtu členů. Byla vyhlášena hodinová přestávka
s možností prohlídky areálu univerzity.
V 10:40 pokračovalo jednání Valné hromady.
E. Svobodová navrhla změnu programu jednání, bod Volba člena rady zařadit před
přestávku a bod Zpráva o činnosti sekcí zařadit taktéž před přestávku. Valná hromada změnu
programu schválila.
Ad 3) Informace o změně ve vedení SDRUK
E. Svobodová informovala o změně ve vedení SDRUK. K 31. 3. 2015 rezignovala na svou
funkci dosavadní předsedkyně Ing. Lea Prchalová. Rada zvolila s účinností od 1. 4. 2015 za
předsedu SDRUK RNDr. Tomáše Řeháka, ředitele MKP. E. Svobodová přečetla pozdrav L.
Prchalové účastníkům Valné hromady SDRUK.
Ad 4) Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření SDRUK za rok 2014
E. Svobodová uvedla, že se loni nezměnila členská základna, počet členů zůstává stabilní
(45), zanikla však funkce člena Rady, kterého je dnes nutné zvolit. SDRUK je i nadále lídrem
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českého knihovnictví. Byly schváleny nové stanovy, které nabyly účinnosti dne 3. dubna
2014. V loňském roce VH schválila novou výši členských příspěvků, podle kterých se bude
hradit členství již tento rok. Výše příspěvku je diferenciována dle průměrného ročního počtu
pracovních úvazků knihoven.
Také bylo loni představeno nové logo SDRUK i KKS a jednotný vizuální styl.
V Radě CPK došlo k rozhodnutí nevypisovat výběrové řízení na dodavatele služeb, ale
vybudovat systém společnými silami knihoven do projektu zapojených. Pilotní projekt by měl
začít do konce roku.
Dále E. Svobodová informovala o studijní cestě SDRUK do německých knihoven a studijní
cestě ředitelů krajských knihoven do Dánska a Švédska. Zprávy z těchto cest jsou v ročence.
Ad 5) Zpráva revizní komise
J. Hladíková uvedla, že přehled hospodaření SDRUK je v ročence. Větší náklady si vyžádalo
nové logo a web. V souvislosti s plánovaným přesunem do Prahy byla provedena kontrola
účetnictví, komise neshledala žádné nedostatky. Revizní zpráva je přílohou tohoto zápisu č.
1.
Ad 9) Zpráva o činnosti sekcí SDRUK
Předsedkyně a předsedové jednotlivých sekcí předložili Valné hromadě výčet aktivit za rok
2014:
sekce pro akvizici – Ing. Aleš Brožek
sekce pro bibliografii – Mgr. Eva Svobodová
sekce pro historické fondy – RNDr. Jitka Holásková
sekce pro informační vzdělávání uživatelů – Mgr. Radomíra Kodetová
sekce pro regionální funkce – Mgr. Blanka Konvalinková
sekce pro informační technologie – prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
sekce pro služby – za omluveného Mgr. I. Kareše přečetla E. Svobodová
V ročence je uveden přehled aktivit jednotlivých sekcí. Dále zástupci sekcí představili své
plány pro tento rok. Jejich přehled je součástí Plánu činnosti pro další rok, který je přílohou
zápisu č. 2.
Ad 6) Plán činnosti na rok 2015
E. Svobodová předala slovo T. Řehákovi, který představil Radě plán činnosti SDRUK pro
další rok.
I.
Konference knihovny současnosti 2015
T. Řehák poděkoval Vědecké knihovně v Olomouci za ochotu znovu se ujmout pořadatelství
konference, když se nepodařilo zajistit vhodné podmínky v Plzni. Upozornil, že je třeba hledat
cesty k navýšení rozpočtu konference, toto se patrně neobejde bez nárůstu vložného, ale je
třeba se vyhnout prudkému cenovému skoku.
Tématem konference bude OTEVŘENÁ KNIHOVNA, knihovna otevřená nejen svým
uživatelům, ale schopná přijímat podněty z vnější. Knihovna, která je dobře připravená na
poptávku po službách a umí služby aktivně nabízet a formovat. Toto průřezové téma by se
mělo prolínat celou konferencí. Důraz je na lidské zdroje a vzdělávání.
Pro tento rok T. Řehák uvedl, že by rád navýšil podíl aktivit a dopad aktivních bloků
(workshopy, workcafé) by měl narůst. Výstupy těchto dílen budou prezentovány na závěr
konference, aby se s jejich výsledky mohli seznámit všichni účastníci.
Očekáváme při tomto větším zapojení i větší míru zaujetí. V podstatě to bude Think tank.
Témata bloků: Lidé, Infobox, Kreativní knihovny, Služby v akci, Knihovna viděná zvnějšku
Časový plán pak zůstane podobný jako v minulých letech – úterý: plenární zasedání se
zahraničními hosty, předání medailí Z. V. Tobolky a společenský večer, středa bude
věnována jednotlivým blokům (dle témat výše), kde bude prostor pro workshopy.
Ve čtvrtek proběhne tradiční jednání v plénu, kde budou prezentovány výstupy z workshopů
a dalším hlavním tématem bude koncepce rozvoje knihoven – stávající i nově připravovaná.
Podrobněji v Programu Knihovny současnosti 2015 – příloha č. 3 zápisu. T. Řehák doplnil, že
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momentálně jsou jenom tipy na moderátory, které je v plánu oslovit.
T. Řehák uvedl, že by i pro tento rok postupoval formou „místenkového systému“. Tedy, že
se na jednotlivé bloky účastník přihlásí předem, jeho místo bude rezervováno do pěti minut
před začátkem, a poté bude postoupeno zájemcům, kteří si rezervaci neudělali (forma
akreditace)
Do organizace by také rád více zapojil studenty, kterým budou nabídnuty zvýhodněné
podmínky účasti.
T. Řehák uvedl, že Rada podpořila změnu vydání sborníku s konferenčními příspěvky
z tištené podoby na elektronickou. V této souvislosti je třeba oslovit MK ČR, zda je možné
změnit určení dotace, která byla na vydání sborníku udělena.
II.
Činnost odborných sekcí SDRUK
T. Řehák uvedl, že činnost sekcí je uvedena v příloze č. 2 zápisu a aktuální informace jsou
vždy na stránkách SDRUK.
III.
Centrální portál knihoven
Valné hromadě bylo prezentováno rozhodnutí Rady CPK nevypisovat výběrové řízení na
dodavatele CPK. CPK budou knihovny budovat vlastními silami. Smluvní vztahy by měl
zajišťovat i SDRUK jako transparentní kontrolovatelný partner.
IV.
Situace v NK ČR
T. Řehák přečetl vyjádření k situaci v NK ČR, které Rada SDRUK předložila VH, a požádal
přítomného zástupce MK ČR, aby toto stanovisko sdělil odpovědným osobám na MK ČR.
Náměstek ministra MK ČR Mgr. Miroslav Rovenský (momentálně dočasně pověřený
generální ředitel NK ČR) přislíbil stanovisko předat a sdělil, že si MK ČR uvědomuje
naléhavost situace, kdy lídr knihovnického prostředí v ČR nefunguje v adekvátním režimu, a
je potřeba vyhledat kvalitního a stabilního ředitele.
Stanovisko bylo MK ČR předáno 24. 3. 2015 (a je součástí plánu)
V.
Vnitřní dění SDRUK
T. Řehák informoval, že vzhledem ke změnám ve vedení SDRUK dojde ke změně sídla
organizace a k dalším úkonům pro hladké předání a pokračování agendy SDRUK.
Další otázkou je rozšíření členské základny o velké a střední veřejné knihovny, protože
problematika je společná a širší základna pomůže při jednání se státní správou atd.,
společně se zachováním doktríny, že SDRUK je apolitická organizace. Valná hromada
souhlasí s přípravou návrhů na možné rozšíření členské základny. Návrhy v tomto směru
budou předneseny na další Valné hromadě.
Ad 8) Volba člena Rady
E. Svobodová informovala, že je nutné zvolit nového člena Rady, protože ke dni 31. 12.
2014 skončil ve funkci statutárního orgánu MZK Mgr. Tomáš Gec, a tím zanikla i jeho funkce
v radě SDRUK. Rada se dohodla nominovat do této funkce nového statutárního orgánu
Tomáše Kubíčka a přednesla tento návrh Valné hromadě. Prof. T. Kubíček souhlasí
s nominací.
E. Svobodová vyzvala zúčastněné k podání protinávrhů. Nikdo nenavrhl dalšího kandidáta.
E. Svobodová nechala volit členy Valné hromady aklamací.
Valná hromada zvolila až do konce řádného čtyřletého období 2014 – 2018 za člena Rady
SDRUK prof. Tomáše Kubíčka. Pro – 19, Proti – 0, Zdržel se – 1.
Po hlasování byla vyhlášena přestávka.
Ad 10) Zpráva o činnosti Nadace knihoven
J. Mika, předseda správní rady nadace, informoval o změně v zápisu v nadačním rejstříku
(předseda a adresa). Také upozornil, že nově se nadace nebude řídit smlouvou, ale že bude
dodržovat 303 NOZ. Zůstává jmění, co je na účtu, z kterého se čerpají jenom úroky, z kterých
se hradí příspěvky na studijní cesty do zahraničí. Soutěže se loni zúčastnilo pět zájemců,
byly dány příspěvky na studijní cesty do Londýna, Kapského Města, Německa a Pezinku.

3

Ad 11) Informace o studijní cestě
B. Konvalinková sdělila, že letos se chystá studijní cesta do Švýcarska se zastávkou
v německém Regensburgu a rakouském Bregenz. Ubytování bude v Sankt Gallenu ve
Švýcarsku, kde účastníci navštíví historickou knihovnu, univerzitní knihovnu a právnický
institut. Zájezd se bude konat ve dnech 2. – 4. června 2015. Cena bude cca 5 500 Kč,
informace ještě budou zaslány e-mailem do konference.
Ad 12) Různé
A. Brožek připomněl, že i letos se bude předávat Medaile Z. V. Tobolky, a je nutné se
zamyslet nad nominacemi. Návrhy se mají zasílat do konce května na adresu
brozek@svkul.cz , komise je pak posoudí.
E. Svobodová se otázala, zda některý přítomný zástupce knihovny uspořádá Valnou
hromadu SDRUK v roce 2016. Přihlásila se Krajská vědecká knihovna v Liberci. Žádný jiný
návrh nebyl vznesen, VH v roce 2016 se uskuteční v Liberci.
T. Řehák přednesl nabídku spolupráce, která byla SDRUKu doručena z Polské asociace
knihoven (nabídka přiložena k zápisu – Příloha č. 4). Valná hromada nabídku přivítala a
odsouhlasila spolupráci.
Ad 13) Závěr
Na závěr přednesl T. Řehák návrh usnesení pro Valnou hromadu – Příloha č. 5 zápisu.
Všechna usnesení byla VH přijata a VH o nich hlasovala an bloc.
Jednání Valné hromady SDRUK bylo ukončeno v 12:30.
SDRUK děkuje hostitelské organizaci Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb
Mendelovy univerzity v Brně za zajištění zázemí pro pořádání Valné hromady SDRUK.
MÍSTO DALŠÍ VALNÉ HROMADY
Krajská vědecká knihovna v Liberci – termín bude upřesněn
Zapsala V. Chruščová
Schválila: E. Svobodová
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