Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Zápis z jednání sekce veřejných knihoven SKIP
ze dne 8.11.2012
Přítomni – viz prezenční listina
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Úvod – kol. Jarkulišová
Kontrola úkolů
Využití standardů VKIS x Knihovny roku
Soutěž Městská knihovna roku
Celostátní akce SKIP
Různé

Ad 1.
 V úvodu všechny přítomné seznámila kol. Jarkulišová s programem jednání a
poděkovala týmu KI za pomoc s organizací zasedání.
Ad 2.
 Kol. Jarkulišová provedla kontrolu zápisu z minulého jednání sekce veřejných
knihoven SKIP a úkolů, které ze zápisu vyplývaly.
Ad 3.
 Kol. Jarkulišová seznámila členy sekce veřejných knihoven s pracovním
materiálem, který porovnával výkony „Knihoven roku“ od 2003 do 2011 se
Standardy veřejných knihovnických a informačních služeb. Nešlo o hodnocení
knihoven, smyslem bylo zamyšlení právě nad nastavenými standardy tak, jak na
předchozím jednání navrhoval kolega Tomáš Řehák. Srovnání bylo možné díky
pomoci kolegyň metodiček napříč regiony, patří jim dík. Při srovnávání porovnávala
kolegyně Jarkulišová jednak statistické výkazy knihoven, informace na webových
stránkách knihoven, v některých případech hovořila i se samotnými knihovníky.
Pokusila se prozkoumat různé statistické ukazatele. Mezi knihovnami byly zjištěny
značné disproporce. Markantní jsou například rozdíly v provozní době knihoven (6 –
27 hodin/týdně!) Ne všechny knihoven dostojí standardům VKIS – podrobnější rozbor
v prezentaci kol. Jarkulišové.
Patrné byly také významné rozdíly v oblasti poskytování RF, úrovni metodické práce
PK.


Kol. Prucková informovala o letošní práci hodnotící komise soutěže „Knihovna
roku“ které byla předsedkyní. Samotné složení komise hodnotila velmi kladně,
kritéria soutěže rozpracované kolegyněmi Slámovou a Starcovou a také nastavení PR
hlediska od kolegy Štefka byla jistě ku prospěchu soutěžení knihoven. Ve svém
vystoupení apelovala také na to, aby z kraje byla nominována pouze jedna knihovna.
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Přítomným pak konkrétně popsala celou letošní cestu hodnotící komise, jejímž úkolem
bylo navštívit denně 2 – 3 nominované veřejné knihovny.
Video natočené kolegou Bláhou výborně doplnilo vstup Lenky Pruckové, mohli jsme
se tedy seznámit s hodnocenými knihovnami i touto cestou.



Kol. Prucková navrhuje na rok 2013 seminář pro metodiky, nebude Knihovnická
dílna (rok 2013 je rokem Valné hromady SKIP).



Kol. Kodýmová informovala přítomné o knihovnách, které letos navštívila jako
členka hodnotící komise soutěže Vesnice roku. Řekla, že dle jejího názoru jsou
všechny knihovny výborné. Je samozřejmě patrný rozdíl v místních specifických
podmínkách. Knihovna dle jejího mínění může dobře fungovat, i když neplní
Standardy VKIS. Řada knihoven, které viděla v rámci soutěže Vesnice roku, byla
nominována i na cenu Knihovna roku – např. Strážov. Celkově se oproti předešlým
letům zvýšila úroveň knihoven soutěžících vesnic.
Apeluje na přítomné, aby usilovali o nové kolektivní členy SKIP z řad venkovských
knihoven.

Ad 4.
 Kol. Richter se ve svém vystoupení ohlédl za soutěží Městská knihovna roku 2012.
Členy hodnotící komise byli v tomto ročníku kol. Richter, Zemánková, Hubertová,
Konvalinková a zástupce firmy SKANSKA. Soutěž je vyhlašována od roku 2010 a
podpořena firmou Skanska čátkou 70 000 Kč pro vítěze.
o Každoročně se přihlašuje cca 35 veřejných knihoven, některé opakovaně.
Hodnocení probíhá ve dvou kolech, na škodu by rozhodně nebyl vyšší počet
přihlášených knihoven. Rozdíly mezi přihlášenými knihovnami jsou však
obrovské, a to z principu zadání– srovnání Ostrava versus město se 2 000
obyvateli! V prvním kole jsou knihovny hodnoceny metodou benchmarkingu a
ve druhém kole hodnotící komise navštíví vybraných cca 6 knihoven (první
knihovny ve svých velikostních kategoriích) a sleduje připravený seznam
hodnotících parametrů.
o Hodnotící komise má na návštěvu 6 knihoven v ČR pouhé 2 dny, časově je
tedy hodnocení velmi náročné. Lze zobecnit, že všechny nominované
knihovny mají výbornou činnost, je zde ale také důležité hledisko estetické
(stavebně zdařilá, rekonstruovaná, vybavená knihovna), neboť 1. Cenu uděluje
stavební firma Skanska.
o Kol. Richter ujistil členy sekce, že se komise přesto vždy snaží o komplexní
pohled na knihovnu. Zároveň vyzval přítomné k podání návrhů dalších kritérií.
Jedním z možných návrhů je nominace knihoven jednotlivými regiony SKIP ve
spolupráci s krajskými knihovnami.
o Kol. Štěrbová se ptá, jaká bude soutěž, pokud by ji firma Skanska dále
nepodporovala? Jak budeme soutěž financovat? Vyšší počet přihlášených
knihoven také nevidí jako pozitivní.
o Kol. Richter navrhuje hodnotit knihovny i z hlediska dlouhodobého vývoje.
K tomu by bylo třeba, aby byly do benchmarkingu zapojeny několik let a bylo
možné vyhodnotit i vývojové trendy v hodnotách jednotlivých indikátorů.
o Kol. Kodýmová navrhovala ocenit všechny vítězné knihovny v jednotlivých
kategoriích, což se z různých důvodu vyplynuvších z diskuse neukázalo jako
nosné stanovisko. Knihovnám z druhého kola byl letos udělen diplom při
slavnostním vyhlášení v Zrcadlové kapli Klementina.
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Kol. Bahnerová z MěK Louny sdělila své vlastní zážitky spojené se soutěží Městská
knihovna roku (jde o knihovnu oceněnou v roce 2010). Získání této ceny považuje
především za prestižní, mediálně velmi dobře uchopitelné. Lounská knihovna využila
udělení této ceny ve všech mnohých směrech. Prestiž udělené ceny dle kol. Bahnerové
převyšuje samotný finanční profit (první cena přináší vítězi 70 tisíc Kč).



Kol. Richter prezentoval Koncepci knihoven, obzvláště parametry koncepce určené
malým knihovnám. Mezi členy sekce panovala shoda v názoru, že je velmi důležité
přenášet teze koncepce mezi obecní a malé městské knihovny, posouvat jejich
informovanost, načrtnout nové trendy. Tlumočil návrh kol. Řeháka navrhuje vyškolit
mediátory, kteří by koncepci propagovali v co nejširším okruhu knihoven. Součástí
zamýšleného workshopu pro metodiky by bylo i proškolení (instruktáž) jak
prezentovat koncepci.



Prezentace kol. Zemánkové o činnosti metodiků měla za cíl zdůraznit nutnost
proškolovat metodiky v nových trendech oboru, ale i v základních otázkách metodické
práce, a to s ohledem s ohledem na jejich generační výměnu – více v její prezentaci.
Záměr a jeho realizaci podporuje a spolupráci přislíbila i předsedkyně sekce RF
SDRUK Mgr. Blanka Konvalinková – tlumočila kol. J.Starcová.



Kol. Prucková informovala o práci na prioritě č. 12 Koncepce knihoven – doplňování
zahraniční literatury do knihoven – garantem je kol. Prucková, Nivnická a
Kašpárková. Připravuje se projekt obdobný jako Česká knihovna – kol. Prucková prosí
přítomné o vyplnění zaslaného elektronického dotazníku s 12 otázkami!

Ad 5.
 Kol. Giebisch stručně prezentoval hlavní akce SKIP v roce 2012 s výhledem na rok
2013:

10.1.2013
15.1.2013
1.3.2013
2.3.2013
4.3.2013
5.4.2013
16.4.2013
23.4.2013
23.5.2013
28.5.2013
31.5.2013
19.6.2013
30.6.2013

Odevzdání projektů na dotační programy
Ministerstva kultury ČR pro rok 2013
Vyúčtování dotací Ministerstva kultury ČR za rok
2012
1.- 31.3. Březen - měsíc čtenářů, Knihovny ČR
13. Ples pro knihu, Chebu
4.-10.3. Týden čtení, Knihovny ČR
Noc s Andersenem
16. - 17.4. OKNA, O Knihovnických Aktivitách,
Brno
Světový den knihy a autorských práv, Výzdoba
interiérů knihoven tvořivě, Louny
23.-25.5. Literární Šumava, Domažlice
28.-29.5. Chceme dětem číst, Knihovna Jiřího
Mahena v Brně
Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Kamarádka
knihovna
19.-21.6. Valná hromada SKIP ČR, Brno
30.6.-1.7. Setkání s loutkou, 7. ročník knihovnické
dílny, Chrudim, Uzávěrka nominací na cenu SKIP
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1.7.2013
5.8.2013
13.9.2013
19.9.2013
20.9.2013
30.9.2013
31.10.2013
30.11.2013
2.12.2013

a SKANSKA Městská knihovna roku 2013 a
MARK 2013
1.-3.7. Setkání po 20. letech knihovnických týdnů v
Sobotce, Libošovice u Sobotky
Nominace na cenu Knihovna roku
13.-.14.9. Malé podzimní setkání, Velešín
19.- 21.9. Co venkovské knihovny umějí a mohou
IX, Vavřinec Veselice, Konference IVIG
Knihovnický happening Týdne knihoven - Kolín
30.9.-.6.10. Týden knihoven
Vyhlášení dotačních programů Ministerstva
kultury pro rok 2013
Den pro dětskou knihu
2.12. - 3.12. - Archivy, knihovny, muzea v
digitálním světě 2013, Praha

Ad 6.
 Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2012
– kol. Zlata Houšková - podrobně referovala o výsledcích opakovaného průzkumu
(počet a struktura respondentů, vývoj věkové struktury knihovníků, vzdělanostní
struktura …) podrobně v přiložené prezentaci.
 Knihovnické profese v Národní soustavě povolání (NSP) a Národní soustavě
kvalifikací (NSK) - kol. Zlata Houšková informovala o vývoji prací.
- Na webu http://www.nsp.cz/ v sekci Umění a kultura
http://katalog.nsp.cz/poziceOdbornySmer.aspx?kod_smeru=21n jsou zveřejněny
popisy typových pozic knihovnických profesí pro středoškolskou úroveň.
- Bylo zpracováno 6 profesních kavlifikací pro NSK – zatím v procesu
schvalování Kol. Mudrová prosí, aby do budoucna byl zachován termín Týdne knihoven v prvním
říjnovém týdnu – v roce 2013 bude TK od 30.9.- 6.10.2013! Již nelze měnit.
Závěry a úkoly:
 Příprava semináře/školení pro metodiky PK (obsah a forma … ), přítomní zašlou
obratem i své podněty a návrhy. kol. Jarkulišová, Prucková
 Připomínky a náměty k podmínkám a průběhu soutěže Městská knihovna roku –
zasílat kol. V.Richterovi (Zemánkové, Hubertové)
 Vyškolit osoby, které by byly schopny dále sdělovat a seznamovat s Koncepcí
rozvoje knihoven.
V závěru jednání kol. Jarkulišová poděkovala všem přítomným za účast a jejich aktivní
činnost v sekci VK
a pozvala je na další jednání sekce VK 12. února 2013 v Klementinu.

zapsal Roman Giebisch
a Ladislava Zemánková
odsouhlasila Gabriela Jarkulišová
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