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: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
DATUM:

24. ledna 2017, 14:00 – 17:00, 25. ledna 2017 9:00 – 12:00

________________________________________________________________________
Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: Martina Horejšová, Jana Linhartová
Omluveni: Lea Prchalová, Vratislav Emler
Program:
1. Zahájení
2. Konference Knihovny současnosti 2017
3. Evaluace Akademie PR
4. Rozpočet SDRUK
5. Portál Knihovny.cz
6. Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků
7. Studijní cesty
8. Personalistka SDRUK
9. Valná hromada 2017
10. Knihovna jako výzkumná organizace
11. Ostatní témata
12. Závěr - úkoly

Ad. 1) Zahájení
Jednání zahájil ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem A. Brožek. Přivítal
členy Rady SDRUK a ředitele krajských knihoven a předal organizační pokyny k oběma
dnům jednání. Zároveň také přivítal svou nástupkyni J. Linhartovou. Dále vedl jednání T.
Řehák.
Ad. 2) Konference Knihovny současnosti 2017
A) Tematické bloky, jejich náplň a garanti
-

Bezpečnost (půldenní)
Garanti: J. Mika, I. Kareš, Z. Ciprová? (případně některý z kolegů v MKP)

-

Infobox (celodenní)
Garanti: D. Bechný, Z. Kopencová, plus spolupráce s J. Kaňkou, J. Holásková
pomůže v případě potřeby
V rámci této sekce počítáme opět i s komerčními přednáškami partnerů konference.

-

Vzdělávání (celodenní)
Garanti: R. Kodetová, T. Kubíček + oslovíme externího spolugaranta
V souvislosti s tímto blokem se spojíme s UISK a KISK.
Bude také možné knihovníkům představit, co vyplývá z nové koncepce vzdělávání
knihovníků. Avšak knihovna bude vnímána i jako vzdělávací instituce.

-

Management a personalistika (půldenní)
Garanti: E. Svobodová, Z. Friedlová + připojíme někoho z vnějšku

-

Čtenáři se specifickými potřebami (půldenní)
Garanti: B. Konvalinková, J. Linhartová + připojíme někoho z vnějšku
Do konce února garanti e-mailem dodají stručnou anotaci bloků, kterou pošlou do
mailové konference.
Diskuze na téma GDPR (ochrana osobních údajů, evropská směrnice), předseda
T.Řehák přislíbil komentář od právničky. Je vhodné toto téma zařadit i na konferenci
do některého z bloků.

B) Zahraniční hosté
J. Thorhauge svou účast na konferenci potvrdil.
T. Řehák osloví B. Lison (ředitelka knihovny v Bremech; má rozsáhlé mezinárodní
zkušenosti) a C. Lux (ředitelka Národní knihovny v Kataru; má také rozsáhlé
mezinárodní zkušenosti).
C) Motto konference
„Zelená knihovnám“; podtitulek: „Tvoříme knihovny jako otevřený prostor.“ (Tento
výrok navazuje i na nový portál Knihovny.cz, zelená bude použít i na tašky)
D) Prostor na zahajovací raut
Rada schválila, že se tímto místem stane Konvikt doplněný o Atrium, v případě
nepřízně počasí i Lectorium Medicum Uměleckého centra UPOL.

E) Kulturní program
Kulturní program v průběhu rautu zajistí M. Horejšová. Oslovila kytaristu V. Stacha,
se kterým v průběhu večera několikrát vystoupí se směsí písní ve stylu jazz a blues.
F) Propagace konference
M. Horejšová ve spolupráci s V. Ondřichovou osloví účastníky prvního ročníku
Akademie PR, aby vytvořili články, které by dobře a účelně propagovaly konferenci.
M. Horejšová stejně jako v minulém roce osloví časopis Čtenář, Knihovna:
knihovnická revue a Knihovna plus kvůli mediálnímu partnerství, které poslouží
k propagaci konference.
G) Rozpočet KKS 2017
Budeme se snažit zopakovat loňský úspěch při shánění sponzorů. Nechceme dotovat
konferenci z běžného rozpočtu.
Základní konferenční poplatek zvedneme na 1550 Kč. Ceny při nižším počtu dnů na
konferenci pro účastníky se budou odvíjet od toho, že prostřední den obsahuje
nejvíce programu. Takže bude stát dvakrát tolik co krajní dny atp.
M. Horejšová společně s L. Matyášovou stanoví jednotlivé konferenční poplatky
(včetně zvýhodněných pro členy SDRUK).
H) Programová náplň třetího dne konference
Problém nejen loňského roku byl ten, že se ráno sešla asi třetina lidí, kteří pak ještě
ubývali. Program tedy musí být nosný.
V rámci panelové diskuze by se měli objevit i lidé mimo obor, ale zatím nemám téma
panelové diskuze.
Z. Friedlová navrhla, že bychom mohli pozvat někoho ze spisovatelů; můžeme otevřít
diskuzi týkající se autorských svazů.
V nejbližší době musíme stanovit moderátora, scénář diskuze.
Nápady: posun v knihovním zákoně; přednáška o tom, jak se posunul portál
Knihovny.cz; pozvat českého key note speakera – např. sociologa, který by mohl
poskytnout hlubší úvahu o současném světě. T.Řehák upozornit na skutečnost, že
knihovní zákon nemá šanci projít vzhledem k blížícím se volbám parlamentem.
I) Ubytování účastníků konference
J.Holásková se dohodne s vedením Kolejí a menz na variantě, že účastníkům bude
zprostředkován kontakt na ubytovací zařízení, více to SDRUK už řešit nebude.
Přihlášky budou přeposílány koleji nebo hotelu. Podobně zkusíme řešit stravování
v menze, pokud toto řešení bude průchodné.
M. Horejšová ověří, zda je možné udělat při objednávání přesměrování rovnou na
objednávací formulář ubytovacího zařízení.
Ad. 3) Evaluace Akademie PR
Akademie PR zaznamenala mezi jejími účastníky velký úspěch.
Rada souhlasila s tím, že Akademii PR zopakujeme ve formě jejího dalšího ročníku –
na podzim r. 2017

Rada rozhodla o založení nové odborné sekci „PR –Marketing“, vedoucím sekce se
stal D. Bechný.
V úvodním ročníku byl vstupní poplatek pro účastníky 5 000 Kč, což bylo velmi málo.
Cenu navýšíme po konzultaci o rozpočtu s V. Ondřichovou.
Menší knihovny (pro které by byla cena vysoká) bude vzdělávat prostřednictvím nově
vytvořené sekce.
Informace o Akademii PR by měla zaznít i na konferenci (i proložena zpětnými
vazbami účastníků). Může se objevit i jen ve formě „bleskovky“.
Ad. 4) Rozpočet SDRUK
Účastnický poplatek na konferenci navýšíme.
Členský příspěvek pro členy SDRUK zůstane stejný.
Návrh rozpočtu se bude dále usazovat. V předložené podobě zhruba odpovídá a
budeme se k němu pravidelně vracet.
Předložený rozpočet byl schválen.

Předběžný přehled hospodaření za rok 2016 (v tis. Kč):

Náklady Výnosy
1. provoz
z toho:

103,7
materiál
zboží na skladě
občerstvení
poštovné
inzerce
služby (účetnictví s aj.)
OON
pojištění Kooperativa
poplatky ( bankovní, poštovné apod.)
odpisy
úroky
členské příspěvky

168

HV
64,3

4,7
4,5
12,5
4,1
0,5
53,3
1,0
0,1
0,6
22,4
13
155

2. seminář AKVI

6,4

7,4

1

3. Akademie PIR

44,8

42

-2,8

4. Seminář CPK

1,7

5. KKS
6. Ročenky
7. Polsko

Celkem

-1,7

424,6

452,8

28,2

53,5

4

-49,5

103,9

95,3

-8,6

738,6

769,5

30,9

Návrh rozpočtu na rok 2017 (v tis. Kč):

položka
materiál
cestovné
reprezentace
poštovné
inzerce
nájemné
ostatní služby
OON
poplatky
ostatní náklady
odpisy

náklady výnosy
100
110
191
5
0,5
37
187,5
85
90
2
22

účastnické poplatky
členské příspěvky
dotace MK ČR
dary a popagace

celkem

500
170
30
130

830

830

Ad. 5) Portál Knihovny.cz
T. Řehák: Proběhl řídící výbor, který doporučil, aby se změnila jedna z klausulí o
finančním příspěvku – může to být pro nově přistupující knihovny zásadní překážka.
Roční náklady na Knihovny.cz jsou dle ředitele. T. Kubíčka cca 2,5 mil. ročně.
Pokud nebude zajištěno financování, tak by to znamenalo pro knihovny příliš velkou
finanční zátěž.
Financování je zajištěno do konce roku 2018. Zakonzervování projektu by mělo
fatální důsledky, muselo by být propuštěno mnoho pracovníků, kteří se na projektu
podílí.
Rada se shodla na tom, že by projekt neměl být pozastaven.
Smlouva o přistoupení knihoven do portálu se bude měnit, Radě přijde vyjádření.
V rámci V. článku bude vypuštěn odstavec 3 a 5.
Bylo doporučeno užívat místo CPK portál Knihovny.cz.
Ad. 6) Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků
Moravská zemská knihovna je akreditována pro výuku (vyjma dětského knihovníka);
podmínky jsou dost tvrdě nastaveny. Byly otevřeny všechny kurzy a vytvořeny
moduly. Zájem byl zpočátku velmi slabý. Je třeba nejméně 50 účastníků, aby poplatky
kryly náklady.
Problémem je personální pokrytí.
Zkoušející osoba by měla mít pověření – ne jen formální.
Současné požadavky na zkoušejícího: alespoň dva roky praxe, VŠ v daném oboru
Není zájem o to školit a být autorizovanou osobou.
MZK připravila studijní texty, které jsou zveřejněny na webu. Jedná se o texty, podle
kterých lze učit a lze je použít i při školeních pro menší knihovny.
Ceny:
kurz – 6.000 Kč
zkouška – 4.000 Kč
V rámci rekvalifikačních kurzů musí vzniknout určitá síť vzdělávacích center.
Důležité je, kolik reálných profesí se má v rekvalifikacích dělat. V tuto chvíli jich je 6
schválených a další rozpracované.
T. Kubíček přislíbil analýzu možností kvůli stanovení počtu typů knihovnických
pracovníků. Na základě toho by se mohl připravit systém vzdělávání.
Nedoporučil využívat pouze e-learningové kurzy, je třeba podržet kvalitu.
Ad. 7) Studijní cesty
A) Studijní cesta pro knihovny ve SDRUK
D. Bechný organizuje třídenní studijní cestu do Rakouska. Účastníci by měli stihnout
navštívit tři knihovny denně.
Všichni účastníci studijní cesty nastoupí v Praze a pojede se rovnou na Linz; Rada
odsouhlasila.
O termínu nebylo rozhodnuto, jako pravděpodobný se jeví květen. D. Bechný dá
vědět, jaký termín bude finální.

B) Studijní cesta pro ředitele knihoven
Letos zkusíme zopakovat loňskou zrušenou cestu do Francie.
Nový termín: 30. 10. – 3. 11. 2017
Účast potvrdili:
R. Kodetová (případně její zástupce)
J. Linhartová
E. Svobodová
J. Hladíková
I. Kareš
B. Konvalinková
T. Řehák
J. Holásková
D. Bechný
T. Kubíček a V. Emler by se k termínu měli ještě dodatečně vyjádřit.
Finanční odhad: 13.000 Kč (realizovatelné do 15.000 Kč)
Ad. 8) Personalistika SDRUK
Agenda medailí Z. V. Tobolky:
Převezme Z. Friedlová, do hodnotící skupiny přidáme J. Miku. Předávání medailí
nebude s překvapením.
U každého oceňovaného budeme promítat fotku z pracovního prostředí.
T. Řehák a M. Horejšová pomohou připravit ceremoniál.
Členové Rady budou přemýšlet o nominacích na medaile.
Tajemník SDRUK:
J. Holásková; obsah funkce – kontrola zápisu.Převezmě i tabulku Srovnání KK.
Byla zvolena veřejnou volbou: 5 členů Rady je pro; nikdo není proti.

Sekce pro akvizici a sekce pro PR a marketing:
Oficiální hlasování:
Rada odhlasovala, že předsedou obou sekcí pověřuje D. Bechného.
Jednou za dva roky se bude konat akviziční seminář; T. Řehák: Jedním z témat by
mohla být otázka e-vydávání. Jedná se o velké téma pro mnoho knihoven.
V souvislosti s tímto tématem oslovíme V. Vojtíška.
V roce 2017 uspořádá D. Bechný vstupní akviziční seminář.
Ad. 9) Valná hromada 2017
Bude se konat v termínu 11. – 12. 4. v Liberci.
B. Konvalinková se bude podílet na přípravě doprovodného programu (prohlídka
knihovny a synagogy). Dále nabídne možnosti ubytování. Prohlídka knihovny bývá
přístupná i pro členy Valné hromady.
Rada sepíše podněty toho, co by se na Valné hromadě mělo projednávat.
Součástí Valné hromady budou i zprávy z jednotlivých sekcí. Předsedové sekcí je
zašlou do konce února.
M. Horejšová ze zpráv sestaví výroční zprávu.
Budeme rozšiřovat členskou základnu – každý člen Rady podá svůj návrh. (T. Řehák
navrhuje a osloví E. Měřínskou.)

Urnu k volbám zajistí B. Konvalinková, M. Horejšová vezme z Prahy roll-up. M.
Horejšová dále zajistí prezenční listinu; přednášku a místo zajistí B. Konvalinková.
Ad. 10) Knihovna jako výzkumná organizace
Označení výzkumné organizace má pro knihovnu výhodu pro podávání žádostí do
projektu NAKI (jeden z mála finančních zdrojů EU, ke kterému se budou moci
knihovny dostat) a pro účast v CzechELib.
Je tedy potřeba, aby se krajské knihovny staly výzkumnou organizací, ale ne všechny
o tuto změnu projevily zájem.
Výzkum na úrovni knihovnictví se v současné době na VŠ nedělá. T. Řehák zmiňuje,
že by bylo dobré, aby krajské knihovny byly těmi, které obor posouvají. I. Kareš
upozorňuje na to, že nevíme, zda jsme schopni výzkum dělat systematicky.
R. Kodetová: pomáháme při výzkumu NK ČR (poskytování dat) – možná by stačilo,
kdyby nás NK ČR do výstupů ze svých výzkumů zahrnula jako partnery.
Návrh zřizovacích listin knihoven by měl být připravený do léta 2017. Členové Rady
zašlou úpravy zřizovacích listin.
Ad. 11) Ostatní témata
A) Rozšiřování členské základny SDRUK
Bude řešeno jednáním s jednotlivými knihovnami zvlášť. Měli bychom mít
marketingově zpracované – abychom věděli, co jim nabízíme.
T. Řehák: Management by měl být zaměřen na propagaci funkce Sdružení.
Současně bychom měli poučeně a včas informovat o aktivitách Sdružení. Se SKIPem
můžeme stát vedle sebe.
B) Přihlásíme se do Unie zaměstnavatelských svazů?
Rada rozhodla, že se chceme stát součástí UZS; členský příspěvek činí 45.000 Kč
ročně. Výhody (nevýhody) členství budou zhodnoceny po jednom roce.
C) Sekce pro regionální funkce (B. Konvalinková)
Rada Sdružení knihoven ČR a ředitelé krajských knihoven se na své poradě 25.
ledna 2017 seznámili s projektem „Palác vědy a umění“ (DOMUS SCIENTIARUM ET
ARTIUM) v Clam-Gallasově paláci Husova 20, Praha 1 a doporučují jeho realizaci.
V projektu je prezentace vědy a umění pojímána na celostátní úrovni a počítá se tedy
se zapojením krajských vědeckých knihoven, což považují jejich ředitelé za přínos ke
své činnosti, především výstavní a přednáškové. Spolupráce na této úrovni již byla
v minulosti úspěšně realizována.
D) Sekce pro bibliografii (E. Svobodová)
K 20. jubilejnímu bibliografickému kolokviu bude vydána kolektivní monografie, (cca
150 stran, , náklad 200 ks). Vydání kolektivní monografie bude fiancovat MZK
Kolokvium se bude konat v Brně ve dnech 8.-10.10. 2017
Hlasování o 5.000 Kč jako příspěvku na jubilejní bibliografické kolokvium:
5 členů pro, 0 proti a 1 se zdržel hlasování
E) Digitalizace periodik (A. Brožek)
V digitalizaci chceme pokračovat.

Ad. 12) Závěr – úkoly
1/ M. Horejšová objedná prostor na raut v rámci prvního dne KKS, který byl Radou schválen.
2/ M. Horejšová osloví časopisy coby potenciální mediální partnery KKS 2017 stejně jako
v minulém roce.
3/ M. Horejšová osloví V. Ondřichovou kvůli spolupráci kolem PR konference.
4/ M. Horejšová ve spolupráci s L. Matyášovou stanoví výši účastnických poplatků na KKS.
5/ Garanti jednotlivých bloků zašlou M. Horejšové do konce února jejich stručnou anotaci.
6/ Členové Rady se budou zamýšlet nad scénářem posledního dne KKS. To je nutné vyřešit
do konce února. Koho pozveme k diskuzi? Kdo bude jejím moderátorem?
7/ M. Horejšová ve spolupráci s V. Ondřichovou spustí přípravu dalšího ročníku Akademie
PR.
8/ J. Holásková se spojí s vedením kolejí a menzy UPOL a zjistí, jaké jsou možnosti při
objednávání ubytování a stravování.
9/ T. Kubíček vytvoří analýzu možností u rekvalifikačních kurzů. Jaké pozice bychom měli
školit? Kdo by školil a jakým způsobem?
10/ D. Bechný stanoví termín studijní cesty pro knihovny ve SDRUK.
11/ Členové Rady sepíší otázky týkající se právní oblasti ve vztahu ke knihovnám. Na
základě toho můžeme pořádat školení, které by vedli právníci z MKP nebo MZK.
12/ D. Bechný se zamyslí nad konceptem nově ustanovené sekce „PR a marketing“.
13/ D. Bechný naplánuje v tomto roce vstupní akviziční seminář – v souvislostí s tím
oslovíme V. Vojtíška.
14/ Vedoucí jednotlivých odborných sekcí z nich dodají M. Horejšové zprávy, která je pak
sestaví ve výroční zprávu.
15/ Do léta 2017 budou připraveny změny ve zřizovacích listinách ohledně výzkumných
institucí.
16/ M. Horejšová ve spolupráci s L. Matyášovou podá přihlášku do Unie zaměstnavatelských
svazů.

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

