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

Zápis ze zasedání Rady
Sdružení knihoven ČR
a porady ředitelů krajských knihoven
MÍSTO KONÁNÍ: Vědecká knihovna v Olomouci, Bezručova 3, Olomouc
DATUM:

19. dubna 2016, 13:00

________________________________________________________________________
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: Veronika Chruščová
Omluveni:
Program:
1. Zahájení
2. Plán činnosti 2016 (vč. činnosti sekcí)
3. Zpráva o hospodaření 2015
4. Stanovy
5. Knihovny současnosti 2016
6. Studijní cesty v roce 2016 – aktuální informace
7. Usnesení pro Valnou hromadu SDRUK ČR
8. Různé, diskuze
9. Závěr
Ad 1) Zahájení
Předseda T. Řehák přivítal účastníky, poděkoval Vědecké knihovně v Olomouci za
uspořádání rady a Valné hromady a předal slovo p. Holáskové.
P. Holásková uvedla více informací o plánovaném doprovodném programu, výstavě
k výročí založení Vědecké knihovny, publikacím, které k této příležitosti byly vydány a ke
společné večeři.
Ad 2) Plán činnosti 2016 (vč. činnosti sekcí)
T. Řehák uvedl, že nadále platí, že by se měla rozšířit členská základna, proto budou
předloženy Valné hromadě nové stanovy, na kterých Rada pracovala, je to samostatný bod
jednání.
Dále vyzval předsedy sekcí, aby představili plány činností sekcí a upozornil, že ve vydané
ročence jsou zprávy za uplynulý rok.

a) Sekce pro akvizici (Aleš Brožek)
Sekce pro akvizici uspořádá v roce 2016 již 26. akviziční seminář, a to ve městě Havlíčkův
Brod, 13. 10. 2016. Kromě toho se opět sejdou akvizitéři knihoven s povinným výtiskem a
nabídkovou povinností dle zákona 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích, 320/2002 Sb.
o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů ve
znění Vyhlášky MK ČR 156/2003 Sb. Termín a místo konání není zatím stanoven, bude to
patrně v listopadu 2016 v Národní knihovně.
b) Sekce pro bibliografii (Eva Svobodová)
Kooperativní projekty na zpracování článků pro bázi ANL:
Všechny podané projekty VISK 9/1 pro rok 2016 byly úspěšné, budeme tedy pokračovat ve
stejném složení jako loni: 12 krajských knihoven, KNAV a KKHH EÚ AV ČR. V plánu je
vytvořit téměř 19 700 záznamů.
Anketa využívání báze ANL
V únoru proběhla anketa k využívání ANL v odborných a univerzitních knihovnách. Spolu
s vyhodnocením této ankety v krajských a městských knihovnách budou výsledky
publikovány v tisku.
Projekt dalšího rozvoje analytické bibliografie
Protože z jednání ústřední knihovnické rady vyplynul úkol vypracovat projekt dalšího
rozvoje analytické bibliografie a jako garanti byli uvedeni Aleš Brožek, H. Hemola a E.
Svobodová proběhlo 23. 3. 2016 jednání zástupců Pracovní skupiny pro analytickou
bibliografii a Národní knihovny ČR ohledně dalšího rozvoje ANL, bohužel H. Hemola byl
nemocen. Při jednání jsme nedospěli k žádné dohodě. Proto jsme požádali L. Rohoňovou
ze Slovenské národní knihovny, zda můžeme přijet na konzultaci. SNK vybudovala
bibliografické pracoviště, kde dochází k propojování záznamů článků s jejich plnými texty.
Tato služební cesta se uskuteční 9. -10. 5. 2016.
10. 3. 2016 obdržel SDRUK odpověď ředitele NK ČR ohledně analytické bibliografie. Pan
ředitel věří, že se podaří dojít ke shodě na efektivním řešení s využitím možností nových
technologií.
28. zasedání Sekce SDRUK pro bibliografii
5. - 6. 4.2016 se konalo v Historickém ústavu Akademie věd 28. zasedání Sekce SDRUK
pro bibliografii kde jsme probírali výsledky Kooperačního systém ANL, vyhodnocení za rok
2015 a v plány na rok 2016, přípravu Kolokvia českých, moravských a slovenských
bibliografů v říjnu 2016 v Štátnej vedeckej knižnici v Banské Bystrici, kolokvium se bude
konat 9. -11. 10. 2016. Dále se projednával stav oprav hesel a nová hesla v Slovníku
českých knihovníků, proběhlo vyhodnocení ankety k ANL v univerzitních a odborných
knihovnách, která proběhla v únoru 2016. Dále jsme diskutovali připravenost regionální
bibliografie pro CPK, a nakonec se uskutečnila přednáška ing. Petr Žabičky na téma
Analytická bibliografie a CPK. ANL je již v CPK a testuje se.
Pracovní skupina pro analytickou bibliografii
Pracovní skupina pro analytickou bibliografii připomínkovala koncepci knihoven do roku
2020 ohledně ANL, připomínky byly odeslány V. Richterovi 18. 4. 2016. Dále nás čeká
pracovat na projektu ANL a plné texty ve spolupráci s NK, k tomu bude z členů
bibliografické sekce vytvořena pracovní skupina. A pokud nedojde k dohodě se zástupci
NK ČR, na konci roku budeme připravovat kooperativní projekty ANL na rok 2017.
c) Sekce pro historické fondy (Jitka Holásková)
Činnost sekce je soustředěna na pořádání konference, která je věnována problematice
historických fondů. V roce 2016 tato konference proběhne v termínu od 9. do 10. listopadu,
bude to již 25. ročník, tematické zaměření je Dějiny knihoven. Opět vyjde sborník v tištěné
podobě.

d) Sekce pro informační vzdělávání uživatelů (Radomíra Kodetová)
Pro rok 2016 plánuje sekce zasedání užší pracovní skupiny týkající se ukončení
přípravných prací na materiálech věnovaných metodice vzdělávacích akcí. Zároveň budou
zahájena jednání se zástupci MU Brno KISK ohledně propojení vzniklých metodik a
navázání spolupráce.
Díky konání týdenního semináře věnovaného vzdělávání v červnu v Brně, který pořádá
KISK, se bude celostátní seminář IVU konat v podzimních měsících tak, aby mohl reagovat
na aktuální potřeby knihovníků a zároveň, aby nedocházelo k duplicitě.
Zasedání sekce v posledních měsících roku ( listopad - prosinec) by se mělo věnovat
pokračování spolupráce s KISKem a zároveň vytýčení nových aktivit sekce s ohledem na
další uživatele knihoven a jejich vzdělávání, v souladu s koncepcí digitální gramotnosti a
dalšími programovými prohlášeními vlády. Díky této skutečnosti bude nutné rozšířit
členskou základnu sekce o další odborníky.
Rada žádá Sekci pro informační vzdělávání uživatelů, aby do své působnosti zahrnula celé
spektrum uživatelů knihoven (s důrazem na vytipované minority), tedy zejména všechny
věkové kategorie.
e) Sekce pro informační technologie (Tomáš Kubíček)
6. - 7. dubna proběhl digitalizační seminář v MZK v Brně.
Na podzim je plánováno další setkání obsahově (i termínově) bude ještě upřesněno v
souvislosti s některými očekávanými událostmi a v závislosti na nich - tj. strategie
digitalizace, spuštění CPK.
f) Sekce pro regionální funkce (Blanka Konvalinková)
Sekce SDRUK pro regionální funkce se bude v roce 2016 zabývat zejména chystanou
Koncepcí rozvoje českých knihoven v souvislosti s RF, dále zapojením všech knihoven do
Centrálního adresáře CADR. Na jednání 5. května v Praze bude představen nový
metodický pokyn "Standard pro dobrý fond" a nejdůležitějším úkolem pro tento rok bude
stanovisko sekce a Knihovnického institutu k novele Knihovního zákona, kde by měla být
konkrétněji stanovena povinnost krajů financovat regionální funkce.
g) Sekce pro služby (Ivo Kareš)
Příští jednání 19. 5. 2016 v NK Praha, hlavní téma "Placení poplatků v knihovnách" z
pohledu administrace (způsob placení, pokladny, odvádění peněz, bezhotovostní platby
atd.). Zvláštní přednáška v souvislosti s CPK bude věnována online platbám.
Kromě členů SDRUK pozváni i zástupci některých městských knihoven.
Centrální portál knihoven
T. Řehák informoval, že se rozjela činnost nových řídících orgánů. SDRUK je pověřeným
partnerem k uzavírání smluv s dalšími přistupujícími knihovnami. Je třeba, aby zakládající
knihovny podepsali plnou moc, kterou SDRUK zplnomocní k uzavírání dalších smluv.
T. Kubíček informoval, že produkt je dobrý, práce se ale zpožďují z důvodu financování,
problémy mezi MK ČR a MF ČR, na co lze peníze využít a v jakém rozsahu. Nyní je
domluva, že se může 50% čerpat. K prodlení dochází i na straně přistupujících institucí.
Portál již běží, oficiálně bude spuštěn v září.
Studijní zahraniční cesta do Polska
Samostatný bod jednání.
Ad 3) Zpráva o hospodaření 2015
T. Řehák představil výsledky hospodaření. J. Hladíková prezentovala závěry revizní
komise a doporučila, aby Rada výsledky doporučila ke schválení Valné hromadě. Rok
2015 skončil v zisku 79.365,98 Kč.

V rozpočtu pro rok 2016 došlo k navýšení ztráty. MK ČR poskytlo pro sborník z KKS 2016
nikoliv požadovaných 55 tis., ale pouze 30 tis. Z důvodu velkého počtu projektů, které se o
granty ucházely a nedostatku peněz. Na doporučení MK ČR se SDRUK má v září přihlásit
o navýšení dotace, budou-li volné prostředky. Předpokládaná ztráta je 191 tis., v této sumě
však nejsou zahrnuty příspěvky případných sponzorů na KKS 2016. T. Řehák doporučuje,
aby Valná hromada rozpočet schválila s možností Rady se ztrátou pracovat, tedy ji snížit.
Ad 4) Stanovy
Nová verze stanov reflektuje požadavky Rady na zachování organizace jako sdružení
zájmových právnických osob a zdůrazňuje otevřenost sdružení novým členům,
zjednodušuje jednotlivé ustanovení a dává možnost rozšířit počet členů Rady.
Připomínky přišly od p. Iva Brožka a p. H. Hemoly. V následné diskuzi se řešil zejména
status jednotlivých knihoven vysokých škol. Členy jsou totiž knihovny, i když by to správně
měly být právnické osoby, tedy až přímo vysoké školy (nikoliv fakulty). Rada se dohodla na
formulaci, která ve stanovách ujasňuje pozici fakultních knihoven, zároveň doporučila
vypracovat přihlášku do Sdružení, která bude fakultám ukládat, aby si své přihlášení do
sdružení nechali schválit vysokou školou, kterou budou reprezentovat. Zároveň Rada
navrhla vznik příspěvkového řádu.
Stanovy – příloha č. 1 zápisu
Ad 5) Knihovny současnosti 2016
V. Chruščová požádala garanty jednotlivých bloků o krátkou informaci. Příloha zápisu č. 2
T. Řehák představil zahraniční hosty. Letos budou dva, a to p. Inga Lundén (Stockholm) a
Jens Thorhauge z Dánska. Oba vystoupí první den s prezentací a následující den povedou
workshopy.
Ohledně ubytování sdělila V. Chruščová, že je domluven hotel Flora i koleje UPOL.
Stravování by nechala řešit účastníky samostatně. Rada s návrhem nesouhlasila a pověřila
organizátory konference, aby byl zachován stejný způsob stravování a ubytování jako loni,
tedy platbou přes SDRUK, která bude přefakturována.
Původně plánovaný program pro druhý večer pro časovou a logistickou náročnost
s nejistým výsledkem (jaký bude zájem?) odložen na další rok.
Změna místa rautu: W7 – bývalá kanovnická rezidence – pronájem venkovních i vnitřních
prostor s vystoupením performerů za stejnou cenu jako loni.
Ad 6) Studijní cesty – Polsko, Francie
Polsko - ve spolupráci s Instytut Książkiv chystá D. Bechný (SVK PL), účastníci navštíví
Krakov, Vratislav a Osvětim. Cesta je propočítaná na 30 účastníků, v případě počtu 22 lidí
se ještě uskuteční, méně nikoliv. Cena za osobu 4 600 Kč, pro členy SDRUKu 4 100 Kč.
T. Kubíček doplnil, že v Polsku roste knihovnická kultura, je zde dostatek kvalitní
překladové literatury, staví se nové knihovny (které jsou i na itineráři cesty).
Francie: 20. – 24. září 2016
V plánu Lyon a Štrasburk.
Ad 7) Usnesení pro Valnou hromadu
Rada připravila znění usnesení pro Valnou hromadu, která budou předložena ke schválení
Ad 8) Různé, diskuze
A.
Brožek navrhl aktualizaci srovnávací tabulky, ve které zohlední nové ukazatele.
Navrhl zařadit statistiku povinných výtisků, počet zpracovaných titulů, průměrné platy.
Otázkou zůstávají on-line služby, které každá knihovna vykazuje různě.
T. Kubíček pozval přítomné na konferenci V4, která se uskuteční 31. 5. – 1. 6. v Brně. Více

o tématu zde: https://www.mzk.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/konference-v4
TERMÍNY DALŠÍHO JEDNÁNÍ:
13. – 14. června, Hradec Králové – Rada
6. – 8. září, Olomouc – KKS 2016
1. – 2. listopadu, Karlovy Vary - Rada
Zapsal: V. Chruščová
Odsouhlasili: T. Řehák, E. Svobodová

