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Pozdrav účastníkům
ú
m valné hromady
Brno, 24. března 2015

Vážené
žené a milé kolegyně a kolegové,
dovolte mi, abych vás srdečně pozdravila alespoň
ň touto formou, když mi
zlomená noha bohužel zabránila v osobní účasti.
Funkci předsedkyně
ě jsem přebírala
p
k 1. 10. 2010. Přestože
řestože jsem byla
před
ed tím již mnoho let členkou rady, překvapil
ekvapil mne rozsah aktivit
Sdružení, resp. související rozsah administrativy. Je také pravdou, že se
v posledních letech činnost
č
velmi rozrostla. Přibyly
řibyly 2 nové sekce,
přičemž všech 7 sekcí
sekc velmi pilně pracuje, chystá,, jak víte, konference,
semináře,
e, workshopy a podílí se na p
přípravě novel zákonů,
zákon vyhlášek a
prováděcích předpisů
ředpisů. Porady a elektronické konference poskytují
skvělou
lou platformu pro tříbení
t
názorů odborníků
ů na žhavá témata
v jednotlivých specializacích a na přípravu doporučení
čení a metodických
materiálů pro našich více než 5000 knihoven. Dovolte mi, abych všem
předsedům
m sekcí za jejich iniciativní p
přístup a často velký objem
dobrovolné práce poděkovala.
podě
Také bych chtěla
ěla za spolupráci co nejsrde
nejsrdečněji
ě poděkovat
ěkovat ttajemníkovi
SDRUK Alešovi Brožkovi a zejména místopředsedkyni
místop edsedkyni Evě
Ev Svobodové,
na niž v posledním období mé nepřítomnosti
nep ítomnosti dopadla realizace úkol
úkolů
vedení Sdružení.
Samostatnou kapitolu v činnosti Sdružení vždy představovala
ředstavovala organizace
konference Knihovny současnosti.
so asnosti. Asi není mnoho oborů,
obor kde se tak
rozsáhlá mezinárodní konference (loni cca 350 účastníků),
úč
dosud
chystala bez výpomoci agentur čii personálního posílení. Od opuštění
opušt
Seče,
e, kde se konference řadu let konala, se na příprav
řípravě každoročně
podílelo vedení Sdružení
družení a krajské knihovny v místě
ě konání konference.
Administrativní zázemí zajišťovala
zajiš ovala Moravskoslezská vědecká
vě
knihovna
v Ostravě.. Vše proto, aby byla konference finančně
finanč ě dostupná pro co
největší počet
čet knihoven. Odbornou stránku připravovali
řipravovali garanti
programových bloků,
ů, jejichž koordinaci jsem měla
měla mj. na starosti já.
Ohlasy účastníků
ů byly vždy vzpruhou pro maraton následujícího roku.
Byla to velmi zajímavá práce, i když šlo někdy
n kdy o adrenalinový sport.
Konkrétně loni, kdy se nám skandinávské přednášející
p
ící toulaly po lesích

bez internetu a my jsme ještě
ješt v červenci neměli
ěli ani řřádku textu či
prezentace.
Před loňskými
skými volbami předsedy
p edsedy SDRUK jsem již váhala, zda mám
kandidovat, protože se v Ostravě začalo proslýchat, že by se konečně
kone
mohla znovu řešit katastrofální
katas
prostorová situace
tuace naší knihovny.
Upřímně řečeno, po
o průšvihu
prů
s minulým projektem Černé kostky, který
byl po dvou letech příprav
př
hotov včetně prováděcí
ěcí fáze
fáze, a k tomu byly
zajištěny finanční
ční prost
prostředky k realizaci v potřebné
řebné výši, a p
přesto se
stavby sešlo, jsem se tomu bála uvěřit.
uv
Těší mne, že nyní vedení kraje potvrdilo zájem na výstavbě,
výstavb která se
připravuje v rámci revitalizace vysokých pecí v Dolní oblasti Vítkovice.
Vše závisí ovšem na tom, zda bude projekt podpořen
podpo
podpoř
evropskými
dotacemi. Každopádně je však již nyní třeba napřáhnout
řáhnout všechny síly a
chystat podklady. Tak nám prosím držte palce a promiňte
promi
mi mou
abdikaci.
Novým předsedou
edsedou byl (po zna
značném přemlouvání
ouvání ke kandidatuře)
kandidatu
zvolen
RNDr. Tomáš Řehák, jehož mimo
mimořádná
ádná erudice a také snad dostate
dostatečné
personální zázemí v knihovně jsou předpokladem
edpokladem pro další rozvoj
Sdružení.
Milí SDRUKAŘI,
Ř děkuji
ěkuji
kuji Vám všem za zájem o aktivity Sdružení a většině
v
z vás za dlouhodobou
dobou činnost
č
pro SDRUK.
Novému předsedovi
edsedovi přeji
př
hodně štěstí
stí k dobrým nápadům
nápad
a Vaši
vstřícnost k jejich realizaci.
Mějte se hezky.
Lea Prchalová, předsedkyn
ředsedkyně SDRUK

