Zápis z jednání Sekce veřejných knihoven SKIP ze dne 8. 12. 2016
Přítomni: viz prezenční listina
Členy sekce i hosty přivítala Lenka Prucková, zároveň omluvila předsedkyni sekce
Gabrielu Jarkulišovou z důvodu nepřeložitelného lékařského vyšetření.
1. Zhodnocení akcí sekce v roce 2016:
 Knihovnická dílna (menší účast než jsme zvyklí, důvodem může být i podzimní
termín, který se kryje s dalšími akcemi, budeme přemýšlet o tom, zda
nepřesuneme Dílnu zpět na jarní termín),
 Workshop pro metodiky v Kutné Hoře – velký úspěch – řada pozitivních
ohlasů, zaplnili jsme díru na trhu vzdělávání, budeme v tom pokračovat v roce
2017 v Olomouci. Témata – V. Richter – průzkum vybavenosti knihoven,
vzdělávání; M. Šedá - Standard pro dobrý fond, Z. Houšková – pozice
„metodik“, inspirace a nápady pro metodickou práci z regionů).
2. Statistika - pojem „klouzavý čtenář“
 zaplatí v prosinci roku 2015, chodí celý rok 2016, ale v prosinci nezaplatí a
není tedy veden mezi čtenáři roku 2016
 možnost v jednotlivých knihovnických programech počítat i tyto klouzavé
čtenáře byla zavedena pro vysokoškolské knihovny, ale nekoresponduje
s definicí
 držme se statistiky – čtenář je ten, který se v tom roce registroval
v knihovně (jak za peníze, tak zdarma). Bude to vzájemně srovnatelné.
 bude se o tom hovořit 14. 12. 2016 na semináři SDRUK o statistice, některé
regiony chtějí uzákonit klouzavého čtenáře
3. V. Richter Role SKIP v Koncepci knihoven 2017 – 2020 se zaměřil hlavně na:
 Knihovny ve virtuálním prostředí
 Knihovny jako otevřená vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra
 Systém hodnocení a marketing veřejných knihovnických a informačních
služeb
 Vzdělávání pracovníků knihoven
Následně musíme:
 zpracovat jednotlivé priority do plánů regionů a sekcí
 připravit harmonogram
 stanovit odpovědné osoby
 kontaktovat garantující nebo spolupracující instituce
V oblasti vzdělávání, která v souvislosti s novým způsobem rekvalifikace pracovníků
nás trápí nejvíce, se musí zapojit sekce vzdělávání a zaměstnavatelská sekce.
Důležitá bude certifikace kurzů, tak aby co nejdříve mohlo začít inovační vzdělávání.
4. Spolek České studny – projekt Husovy stopy – původně pro školy, nyní míří do
knihoven, spolek nabízí nejen grafické materiály, ale i přednášky a kreativní dílny
(pouze za dopravné), které by měly podporovat hrdost a lásku k České republice.
5. L. Prucková – Studijní cesta SKIP do nizozemských knihoven (Arnhem,
Nieuwegein, Amsterdam, Amersfoort, Delft) + jedné německé (Hamm)







Knihovny byly zajímavé jak z architektonického hlediska, tak snahou být
přívětivé i díky nabídce fondu – např. půjčovací stoly místo regálů.
Pro naše knihovny je výzvou společná katalogizace.
Knihovny mají vysoký registrační poplatek, který je doplněn poplatkem za
výpůjčku knihy či média nebo internet, teprve nyní s knihovním zákonem
přichází požadavek na stanovení maximálního registračního poplatku, který
obsahuje veškeré služby
Programy a aktivity, které běžně připravují naše knihovny, zde nabízejí
přidružené vzdělávací agentury a umělecké školy.

6. V. Hyblerová Trachtová - Centrální portál knihoven (CPK)


SDRUKu jakožto garantovi CPK byly položeny otázky:
1. CO TO BUDE UMĚT, AŽ TO BUDE
2. JAK JSME DNES DALEKO

1. Jaké je obecné zadání portálu (ne vize z koncepce, tu známe všichni) ale existují jasně zadané
hodnoty, kterých má dosáhnout?
a) kdo bude knihu žádat (čtenář libovolné knihovny, čtenář zapojené knihovny, kdokoliv, který se
v průběhu práce s portálem může stát čtenářem,...)
b) co bude smět na portále dělat sám (vyhledat si knihu, objednat si knihu, registrovat se v
nějaké knihovně, zaplatit poplatek...) a co s pomocí knihovny
c) bude mít přístup ke všem knihám nebo jen k těm, které knihovna povolí? – viz knihovny, které
fond k MVS omezují
d) kniha bude půjčena na klienta nebo na knihovnu? – kdo přebírá záruku vrácení?
e) kam bude kniha doručena - do knihovny nebo klientovi?
f) kdo bude platit poštovné?
g) kam se bude kniha vracet - jako MVS přes knihovnu (klient donese do knihovny a ta pošle)
nebo může klient sám zaslat knihu zpět (to souvisí opět s placením poštovného)
JAKÝ BUDOU VÝHODY TOHO, ŽE BUDEME MÍT PORTÁL A NE SOUČASNOU MVS??
2. co dnes portál umí? (podle školení listopad 2016 – vyhledávat knihy, které jsou v zapojených
knihovnách, a chystá se zprovoznit propojení s MVS)



Z odpovědí V. Hyblerové Trachtové je zřejmé, že na CKP se usilovně pracuje,
je to náročné a lidí, kteří se tomu věnují (a ještě za dané peníze) je málo.
Technická stránka se pomalu, ale jistě rozjíždí – musí totiž obsáhnout všechny
programy (i programy používané byť v jedné knihovně) a to vyžaduje velkou
spolupráci všech zapojených.
Potvrdila, že se již dá vyhledávat v zapojených knihovnách a MVS se
připravuje na příští rok.
Ohledně praktických otázek není zcela rozhodnuto, často to stojí na věcech
jako placení MVS nebo garance za knihu,… ale určitě to nesměřuje k tomu, že
by kniha přišla čtenáři domů. Pokud se chce někdo k provozu portálu
vyjadřovat – musí se do portálu zapojit.



L. Prucková navrhuje, aby se těmito obecnými věcmi – čili směřováním
dalších služeb CPK, zabývala široká platforma knihoven – čili jak ty, které jsou
v CPK, tak i ty, které se tam nepochybně přihlásí. Portál je budován za státní
peníze a k právně-etickým otázkám by se měla vyjadřovat široká knihovnická
veřejnost.

7. Různé
 Návrh M. Wolné na uskutečnění sekce i mimo Prahu bude řešen malým
dotazníčkem. V úvahu přichází Olomouc, Brno.
 B. Tauberová ze Sedlčan se pochlubila oceněním jejich komunitní práce
(komunitního Centra Lukáš).
 Někteří účastníci si přejí klasickou pozvánku na sekci (potřebují ji pro
vyúčtování pracovní cesty).
 Následují jednání Skupiny pro komunitní aktivity a Skupiny pro obecní
knihovny.

Zapsala: L. Prucková

