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: Krajská knihovna v Liberci
DATUM:
11. dubna 2017, 14:00 – 17:30
________________________________________________________________________
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: Martina Horejšová
Omluveni: Jiří Mika
Program:
1. Zahájení
2. Konference Knihovny současnosti 2017
3. Akademie PR
4. Hospodaření SDRUK 2016 a rozpočet na rok 2017
5. Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků a rekvalifikační kurzy
6. Studijní cesty
7. Odborné sekce
8. Rekapitulace programu Valné hromady (12. 4. 2017)
9. Závěr - úkoly

Ad. 1) Zahájení
Jednání zahájila ředitelka Krajské knihovny v Liberci B. Konvalinková. Přivítala členy
Rady SDRUK a ředitele krajských knihoven a předala organizační pokyny k jednání
11. 4. a Valné hromadě 12. 4., která se uskutečnila následující den. Dále vedl jednání
T. Řehák.
Ad. 2) Konference Knihovny současnosti 2017
A) Tematické bloky – příprava
-

Knihovna jako veřejný bezpečný prostor: I. Kareš informoval o stavu. Jeho tým
v tuto chvíli jedná o pěti přednáškách a program bloku je téměř připraven.

-

Infobox: D. Bechný se s kolegy sešel v MKP, kde dodělávali program a plánovali
časový rozvrh. Bleskovky se v roce 2016 osvědčily, budou zařazeny do Infoboxu i
v letošním roce. Nabízí se možnost zařadit je i na program třetího dne konference
bude rozhodnuto později.
Prozatím máme v programu přednášku dvou komerčních partnerů a čekáme, že
přibude ještě jedna.

-

Vzdělávání: R. Kodetová informovala o tom, že s kolegy připravují přednášky o
knihovnicích, kteří vzdělávají a také o knihovnících, kteří jsou vzděláváni. Dále se
budou soustředit na to, jak mohou knihovny navázat spolupráci s VŠ. Na závěr bloku
bude zařazena panelová diskuze.
Bylo rozhodnuto, že blok bude půldenní a bude navazovat na tematický blok „Lidé
v knihovnách“.
Dále na sebe budou navazovat bloky „Knihovna pro všechny“ a „Knihovna jako
veřejný bezpečný prostor“.
(M. Horejšová udělá návrh časového rozvrhu bloků.)

-

Lidé v knihovnách: E. Svobodová – je připraveno šest přednášek, jedna z nich je
mimo knihovnictví („Když to na pracovišti skřípe“). Dále se blok bude věnovat
katalogu prací, sladění pracovního a osobního života či bude představena
zaměstnavatelská sekce SKIP. Součástí bude též odpolední workshop – vedení
motivačního rozhovoru. Do tohoto bloku se nehodí nabízený příspěvek: Označení
knihovna – L. Hanzlíková, Městská knihovna v Praze, mohl by odeznít 3. den

-

Knihovna pro všechny: B. Konvalinková a J. Linhartová počítají s 5 – 6 příspěvky,
konkrétní podoba bude ještě připravena.

B) Zahraniční host
B. Lison účast z časových důvodů odmítla; u C. Lux zatím nevíme. F. Šír z Muzea
české hudby nám doporučil hosta z univerzity v Harvadu – Peter Laurence. V termínu
konference bude v Čechách právě na pozvání MČH. J. Thorhauge účast potvrdil.
C) Předávání medailí Z. V. Tobolky
Rada rozhodla, že to pro oceněné již nebude překvapení. Ocenění se o tom dozví již
před konferencí a dostanou oficiální zvací dopis. Dále je požádáme o fotografie
z pracovního prostředí, které použijeme na promítání při předávání medailí.
Začátkem května bude rozeslána výzva k nominování.
D) Propagace, partneři
M. Horejšová informovala o stavu. V tuto chvíli máme zajištěnou propagaci
v časopisech: Čtenář; Knihovna plus a Knihovnická revue.

Dále máme potvrzené dva partnery bloku, tři další partnery a hlavního partnera.
E) Ubytování, stravování
Ubytování ani stravování nebude zajišťováno přes SDRUK. Účastníkům dáme
v informacích ke konferenci pouze tipy na různé možnosti ubytování a zamluvíme do
termínu 31. 7. určitý počet pokojů. Zatím máme zamluvenou ubytovací kapacitu
v ubytovně Marie, na kolejích, M. Horejšová zamluví ještě nějaká místa na hotelu
Flora. Další typy ubytování budou domluveny.
Stravování bude dořešeno ve spolupráci s J. Holáskovou v polovině května.
F) Účastnické poplatky
doba

2016

2017
cizí

SDRUK

studenti

1. den

600

800

720

720

2. den

600

1 000

900

900

3. den

600

500

450

450

1.-2.

1000

1 450

1 305

1 305

2.-3.

1000

1 200

1 080

1 080

1.-3.

1400

1 550

1 395

1 395

T. Řehák předložil Radě SDRUK návrh na změnu účastnických poplatků – viz tabulka
výše s porovnáním poplatků v loňském roce. Rada výši poplatků odsouhlasila.
G) Režie třetího dne konference
Při jednání padlo mnoho návrhů, ale nemáme zatím úplně konkrétní představu.
Koncepci třetího dne navrhne D. Bechný. Rada se shodla, že by určitě jedním
z diskutujících měl být V. Richter, možná by mohl třetí den moderovat? (T. Řehák se
ho zeptá.)
Bylo rozhodnuto, že třetí den pojmenujeme jako „Klíčové projekty českého
knihovnictví“.
Dále bychom zařadili bleskovky s tématy: meziknihovní výpůjčka, Akademie PR,
digitalizace, autorská práva, označení knihovna ad.
Shrnutí ze sekcí na konci konference tentokrát nebude součástí závěru konference.
Ad. 2) Akademie PR
Rada se jednoznačně shodla, že chceme otevřít další ročník Akademie PR. Jednou
z možností budou pokračovací kurzy, na které se mohou přihlásit účastníci prvního
ročníku APR.
Pokračování musí být z pohledu SDRUKu opět rozpočtově neutrální.
Další ročník bude otevřen pro všechny (nejen členy SDRUKu a členové by měli slevu
10 % na účastnickém poplatku.)
Výše účastnického poplatku bude stanovena ve spolupráci s V. Ondřichovou a M.
Horejšová spustí do konce dubna přihlášky na další ročník.
Bude vytvořeno více časových modelů. Nebudou totožné pro pokračovací a
začátečnický kurz.

Ad. 4) Hospodaření SDRUK 2016 a rozpočet na rok 2017
Výsledek hospodaření v roce 2016:
•
•
•
•
•
•
•
•

Výnosy v Kč celkem:
Tržby za KKS 2016. Sb. 2016
Tržby za ostatní semináře
Tržby za zahr. stud. cesty
Tržby z prodeje publikací
Úroky z termín. vkladu
Přijaté členské příspěvky
Státní dotace

769.507,69
422.807,68
49.400,00
95.300,00
4.000,00
13.000,01
155.000,00
30.000,00

•
•
•
•
•
•
•
•

Náklady v Kč celkem:
Náklady na KKS 2016, Sb. 2016
Náklady na ostatní semináře
Náklady na zahr. stud. cesty
Publikace (Ročenka 2015)
Bankovní poplatky
Ostatní režijní náklady
Odpisy

744.910,81
424.728,00
55.950,40
103.865,62
53.540,00
515,00
83.967,79
22.344,00

•
•

Stav vlastního jmění v Kč:
K 31. 12. 2016

•

Výsledek hospodaření za rok 2016

1.088.957,40
24.596,88

Revizní zpráva o hospodaření byla na Radě přednesena a odsouhlasena
k přednesení také na Valné hromadě druhý den, což měla na starost J. Hladíková.
Zpráva byla vytvořena ve spolupráci s L. Matyášovou z Městské knihovny v Praze.
V souvislosti s rozpočtem na rok 2017 padla informace, že nebudeme letos Ročenku
2016 tisknout, čímž bude náklad 40 tis. na ročenku o mnoho nižší.
Dále bylo upozorňováno na fakt, že obrat SDRUKu nesmí přesáhnout 1 mil. Kč, jinak
bychom se stali plátci DPH.

Náklady
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1. provoz
- z toho:
Materiál
zboží na skladě
Občerstvení
Poštovné
inzerce
služby (účetnictví s aj.)
OON
pojištění Kooperativa
poplatky (bankovní, poštovné apod.)
odpisy
členské příspěvky

6. ročenky
7. Rakousko
Celkem

HV
8,7

Návrh rozpočtu byl odsouhlasen Radou a připraven k předložení v této podobě na Valné
hromadě. Návrh rozpočtu též vypracovala L. Matyášová z MKP.

Ad. 5) Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků a rekvalifikační kurzy
T. Kubíček přednesl svou připravenou prezentaci, která se týkala zkušeností
s pořádáním rekvalifikačních kurzů v Moravské zemské knihovně.
Do této doby bylo otevřeno pět profesních specializací (knihovník akvizitér,
katalogizátor, pracovník správy fondů, pracovník v přímých službách a referenční
knihovník).
Průměrná cena kurzu je 4 000 Kč.
Do všech kurzů se přihlásilo celkem 16 posluchačů.
Kurzy jsou ve stávající podobě podle T. Kubíčka pro knihovny velmi drahé. Většinou
neplatí studentům zkoušky, studenti si je platí sami.
Jako nejlepší typ kurzů se ukázal kurz s frontální výukou.
Bylo by dobré dohodnout se na centralizaci kurzů a měla by být znovu otevřena
problematika typových pozic. Podmínky pro jednotlivé pozice jsou velmi přísně
nastaveny a neodpovídají konkrétní práci, kterou knihovník ve skutečnosti vykonává.
Městská knihovna v Praze se chce stát jedním ze vzdělávacích center, pouze v
kvalifikaci pro vzdělávání dětského knihovníka a knihovnika v přímých službách.
Kromě MKP, NK ČR, VKOS, MZK. Ostatní krajské knihovny pořádání rekvalifikačních
kurzů a ani zkoušek neplánují.
T. Kubíček závěrem dodává, že reference na kurzy jsou velmi pozitivní, takže jde
zejména o to upravit požadavky na jednotlivé typové pozice a znovu se zabývat
Koncepcí celoživotního vzdělávání knihovníků.
Rada SDRUK půjde do návrhu na změnu obsahu a kontaktuje zástupce sektorové
rady. Zatím je členem sektorové rady stáje ještě Z. Houšková, měla by jí nahradit
D. Smetanová z KI NK ČR (zjistila dne 20. 4. E. Svobodová).
Dále také nechce, aby existovala autorizovaná osoba pouze pro jednu instituci –
naopak by měla být využitelná napříč dalšími institucemi.
Ad. 6) Studijní cesty
A) Rakousko (17. – 19. 5.): Studijní cesta je naplánovaná pro 29 účastníků, tento stav
bude naplněn. M. Horejšová zajistí ve spolupráci s D. Bechným dopravu a ubytování
účastníků.
D. Bechný zrekapituloval program cesty tak, jak je uveden na www.sdruk.cz
B) Francie (30. 10. – 3. 11.): Termín a program cesty zůstaly nezměněny. Jmenný
seznam účastníků bude sestaven na dalším červnovém jednání Rady v Praze.
Ad. 7) Odborné sekce
Máme připraveny zprávy o činnosti z jednotlivých sekcí. Budou použity při
sestavování Ročenky 2016 a také byly předneseny na Valné hromadě.
Ad. 8) Rekapitulace programu Valné hromady (12. 4. 2017)
Jednotlivé body programu byly připraveny k okomentování takto:
1. Plán činnosti – T. Řehák
2. Hospodaření 2016 a rozpočet 2017 (T. Řehák, J. Hladíková)
3. KKS 2017 (T. Řehák)
4. Studijní cesty (D. Bechný)
5. Celoživotní vzdělávání knihovníků; rekvalifikační kurzy (T. Kubíček)

6. Zprávy z jednotlivých sekcí (předsedové sekcí)
Ad. 9) Závěr – úkoly
1/ M. Horejšová vytvoří časový rozvrh jednotlivých tematických bloků na KKS.
2/ M. Horejšová zajistí prostor na workshop vedení motivačních rozhovorů v rámci bloku
„Lidé v knihovnách“ na KKS.
3/ M. Horejšová se spojí s F. Šírem a projedná s ním možnost účasti Petera Laurence (coby
keynote speakera) na KKS.
4/ M. Horejšová ve spolupráci se Z. Friedlovou připraví předávání medailí Z. V. Tobolky.
5/ M. Horejšová ve spolupráci s J. Holáskovou zajistí rezervaci ubytování pro účastníky KKS
a vystaví na web přihlášku.
6/ D. Bechný vytvoří koncepci třetího dne KKS.
7/ M. Horejšová objedná navíc jeden ranní coffee break na druhý den konference.
8/ D. Bechný projedná s V. Ondřichovou, jaké jsou výstupy z Akademie PR a jak tyto výstupy
využít i pro nově vzniklou sekci SDRUK „Marketing a PR“.
9/ M. Horejšová zveřejní přihlášky na nový ročník Akademie PR do konce dubna.
10/ M. Horejšová sestaví „Ročenku 2016“.

Zapsala: M. Horejšová
Odsouhlasily a revidovaly: E. Svobodová a Jitka Holásková

