Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Zápis z jednání sekce veřejných knihoven SKIP
konaného 7. 3. 2013
Přítomni – viz prezenční listina
Program jednání:
1) Zpráva o práci sekce VK v roce 2012
2) Aktivity SKIP pro nejbližší měsíce roku 2013, stahování obálek, internet po zrušení
PIK
3) Česko mluví o vzdělání
4) Informace o přípravách Valné hromady SKIP
5) Příprava workshopu pro metodiky
6) Různé: NSP, Standard Handicap Friendly, Program obnovy rodiny a knihovny apod.
7) Z činnosti podsekcí
Závěry a úkoly


Jednání vedla kol. Gabriela Jarkulišová, předsedkyně sekce, provedla kontrolu
zápisu z minulého jednání Sekce veřejných knihoven SKIP a úkolů, které ze zápisu
vyplývaly.

Ad 1. Hodnocení aktivit sekce v roce 2012 je vystaveno na webu
http://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-verejnych-knihoven/vyrocni-zpravy Jedná
se o Výroční zprávu sekce VK za rok 2012, kterou zpracovaly kol. D.Wimmerová a
kol. G. Jarkulišová. Vzhledem k tomu, že si ji každý z členů může stáhnout a
prostudovat, se kol. G.Jarkulišová se souhlasem přítomných věnovala dalším bodům
programu.
Ad 2. Aktivity SKIP pro nejbližší měsíce roku 2013 – kol. R. Giebisch :
 BMČ 2013 – plakáty a záložky jsou již distribuovány v regionech a za pomoc s
distribucí moc děkujeme krajským knihovnám!
 Čtenář roku – v roce 2013 budeme v knihovnách oceňovat naše nejlepší dětské čtenáře
do 15 let! Dosud se přihlásilo 90 veřejných knihoven, ale stále je možnost vybrat
svého Čtenáře roku do 15. března! Znovu mailem upozorním. Vše o Čtenáři roku na http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/ctenar-roku-2013
 Knížka pro prvňáčka – v 1. kole se o bezplatné knížky přihlásilo cca 300 knihoven a
máme požadavky na 13 000 ks po určitých redukcích, bezplatně nabízíme max. 70 ks
na 1 knihovnu. Ve druhém kole si knihy za peníze 20 Kč/ks objednalo již 150
knihoven.
 Noc s Andersenem – kol. Giebisch nabídnul knihovnám ve městech s pobočkou
McDonald´s možnost spolupráce, využilo ji 31 knihoven a podpořeno bude cca 1 000
dětí. Děti dostanou zdarma poukázku v hodnotě 50 Kč, ovocný džusík a čokoládového
muffina + pastelky.
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 Noc literatury www.nocliteratury.cz se uskuteční 15.5.2013, večer před zahájením
veletrhu Svět knihy. Kol. Giebisch domluvil spolupráci s knihovnami - Kutná Hora,
Kroměříž, Tábor, Hradec Králové, Cheb, Vsetín, Turnov, Česká Lípa.
 I letos proběhne akce Celonárodní čtení Bible, a to již popáté. Na některých místech
čtení začne už v pracovních dnech velikonočního týdne. Podrobně na
http://www.krestandnes.cz/article/v-ramci-celonarodniho-cteni-bible-2013-se-budekonat-velkopatecni-happening-ukrizovani-v-praze/22131.htm Jako v předešlých
ročnících se některé knihovny a SKIP budou aktivně 5. ročníku účastnit.
 22. – 23. 4. Knihovna jako místo učení. Ve spolupráci s Goethe Institut Prag proběhne
opět vzdělávací seminář pro knihovníky a informační pracovníky v prostorách této
organizace. Přednášet budou přední experti z Německa s praxí ve veřejných
knihovnách. Součástí bude i přednáška o Autorském zákonu, resp. otázkách
souvisejících s novelou. Akce bude oznámena prostřednictvím elektronických
konferencí. Počet účastníků bude z důvodů prostorových omezený.
 Kol. L. Prucková: ředitel MZK Brno Tomáš Gec zaslal sekci písemnou informaci o
dalším fungování projektu Obálky Knih (Stahování obálek). V případě realizace
projektu na rozvoj Obálek Knih podaného do VISK4 Jihočeskou vědeckou knihovnou
v Českých Budějovicích by primární server obalkyknih.cz běžel v CBVK, kde by
tudíž byla i veškerá data. V MZK by nadále běžela záložní kopie tohoto serveru.
Řízení projektu by převzal ing. Nechvátal, MZK by zůstala konzultační role. Pokud
projekt nevyjde, bude MZK provozovat Obálky Knih i nadále sama.
 Kol. V. Richter po oznámení, že PIK k 28.3. t.r. definitivně končí, očekával reakce
z obecních knihoven nebo alespoň z knihoven pověřených RF. Přítomní zmiňují, že se
tímto problémem v řadě PK vůbec nezabývají. Kol. Prucková kontaktovala všechny
krajské knihovny s cílem zjistit reakce na ukončení PIK. Nikde neavizovali problémy,
což ale nepovažujeme za pravděpodobné. Bude třeba znovu vyzvat krajské metodiky
a metodiky PK, aby získali přehled, v kterých místech budou situaci finančně řešit
přímo obce samy, které využijí nabídky sdružení Internet pro všechny
http://www.internetprovsechny.cz/internet-do-knihoven-je-mrtev-at-zije-internet-proknihovny/comment-page-1/#comment-39968. Kol. V.Richter ještě v tomto ohledu
vyzve metodiky, aby zjistili, jak je to v jejich obsluhovaných knihovnách. Kol. L.
Prucková upozornila na možné problémy knihoven ve velkých městech, kde řada
poboček byla připojena v rámci PIK. Náklady na jejich připojení mohou být poměrně
významné.
 19. – 21. června 8. Valná hromada SKIP – podrobně níže kol. V.Richter
 Kol. D. Wimmerová informovala o tradiční akci Co venkovské knihovny umějí a
mohou (19.-21.9.). Důležitým spoluorganizátorem setkání je Místní veřejná
knihovna Vavřinec-Veselice ( Knihovna roku 2011). Program bude zahájen v
pověřené knihovně (MěK Blansko), pokračovat v obci Vavřinec-Veselice a zakončen
poznáváním krás Moravského krasu. Hlavním tématem je "Práce s regionální
literaturou". Účastníci se také zapojí do "tvořivé dílny". Připravena je soutěž, výtvarné
tvoření nebo poznávací vycházka do okolí se sportovními prvky.
Akce roku 2013 najdete na adrese http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/
Ad 3. Česko mluví o vzdělávání, kol. M . Wolna představila projekt společnosti EDUin,
o.p.s. http://www.eduin.cz/ a její kampaň „Česko mluví o vzdělání“
http://ceskomluvi.cz/videa-co-vsechno-skola-nedokaze-prestoze-to-od-ni-ocekavame/
Zástupce společnosti - pan Slejška seznámil účastníky s podrobnostmi. Samotná
kampaň počítá nejen se zapojením jednotlivých osob, ale zainteresovaných institucí,
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spolků, občanských sdružení atd. Forma – veřejná diskuse, by měla probíhat v době
od ledna do června t.r. paralelně s přípravou materiálu MŠMT ke vzdělávací politice.
Knihovny, které se ke vzdělávání vždy hlásily, mají jedinečnou příležitost propagovat
tuto kampaň a případně dle zájmu se tématům přímo osobně nebo i institucionálně
věnovat.
Projeví-li knihovna zájem, může kontaktovat společnost a blíže v rámci kampaně
spolupracovat. Přítomní položili několik otázek panu Slejškovi, např. je řešena i
otázka celoživotního vzdělávání?, jak by ve výsledném materiálu mohly figurovat
knihovny, které se v rámci vzdělávání občanů angažují? apod.
Ad 4. Kol. V. Richter informoval: 8. valná hromada SKIP spojená s konferencí Knihovny
pro budoucnost, budoucnost pro knihovny. Brno, Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelovy univerzity, 19. až 21. června 2013.
Program konference, 8. valné hromady SKIP, organizační pokyny a další nezbytné
informace a pokyny pro účastníky najdete na adrese již nyní http://goo.gl/bLaR1
Ad 5. Kol. G. Jarkulišová a L. Prucková: Stav přípravy workshopu pro metodiky PK a
KK. Úkol z jednání sekce 8. 11. 2012.
Po krátkém úvodu, který ozřejmil pořádání této akce pro členy sekce, kteří se
neúčastnili předešlého jednání, informovaly kolegyně o stavu příprav. Byl podán
projekt v rámci celého projektu SKIP do Programu MK Knihovna 21. století.
Předpokládá se konání workshopu se stejným programem na dvou místech ČR,
v Děčíně a ve Vyškově. Obě knihovny jsou vysoce atraktivní jak prostorově tak
svými službami. (MěK Děčín ve zcela nové, pro knihovnu postavené budově). (Více
knihoven nabídlo své prostory a pomoc při pořádání workshopu, jim patří dík).
Předběžné termíny konání: Vyškov 5. – 6. června (vzhledem k souběhu dalších akcí
bude ještě o termínu ve Vyškově jednáno). A Workshop v Děčíně bude uspořádán
během měsíce září. Konečné termíny budou včas oznámeny elektronicky.
Setkání jsou plánována na 2 dny, resp. dvě půldne. Předběžný program: 1. Obecný
úvod o stavu RF a potřebě pracovního setkávání metodiků. 2. Metodik z pohledu
historie. 3. Metodik v roce 2013. 4. Jak se starají o obecní (nejmenší) knihovny
v zahraničí? 5. Jak zvládnout efektivně komunikaci s představiteli veřejné správy.
6. a dále: Příklady z praxe z oblasti nejpalčivějších otázek: např.: jak je možné řešit
doplňování KF při nedostatku finančních prostředků, ale i při dostatku (L. Zoubek),
různé možnosti využití informačních technologií při metodické práci a další. Svá
doporučení a náměty zasílejte na adresu referujících kolegyň, aby bylo možné je
zohlednit při tvorbě konečného programu a dojednat účast lektorů a přispívajících
metodiků. Setkání by měla být především pracovní, předpokládá se aktivní zapojení
všech účastníků. Možnosti ubytování budou oznámeny spolu s vyhlášením akce.
Ad 6.
 Kol. Zlata Houšková informovala o vývoji situace v Národní soustavě kvalifikací
(NSK) u profesních kvalifikací (PK) knihovnických povolání. V současné době je
těsně před schválením 6 profesních kvalifikací na středoškolské úrovni (knihovník
akvizitér, knihovník katalogizátor, knihovník správce fondů, referenční knihovník,
knihovník v přímých službách a knihovník v knihovně pro děti). Na těchto PK
pracovala skupina intenzivně v r. 2012. Zpracovány jsou kvalifikační i hodnotící
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standardy. Jakmile budou PK schváleny a zveřejněny na stránkách NSK, bude
knihovnická komunita ihned informována.
Dojde tak k propojení s Národní soustavou povolání, v níž jsou již popsány typové
pozice pro středoškolskou úroveň (knihovník akvizitér, knihovník katalogizátor,
knihovník správce fondů, referenční knihovník, knihovník v přímých službách a
knihovník v knihovně pro děti) a dále pro úroveň vyšší a vysokoškolskou (samostatný
knihovník akvizitér, samostatný knihovník katalogizátor a samostatný referenční
knihovní a vysokoškolskou (knihovník katalogizátor specialista a referenční knihovník
specialista). Podrobněji na www.nsp.cz v oddílu katalog, umění a kultura.
Na dalších kvalifikacích se již začalo pracovat v r. 2013.
Jakmile budou PK schváleny, může MK ČR začít udílet autorizaci zájemcům (např.
oborové školy či velké knihovny, agentury, případně též jednotlivci ad.), pokud tyto
splní podmínky požadované hodnotícím standardem PK. Poté by se měl rozběhnout
proces certifikace těch, kdo chtějí ověřit a potvrdit svou profesní kvalifikaci. Celý
proces rozvoje NSK a propojení s NSP má za cíl řešení situace na trhu práce a také
naplňování Zákona 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
který zrovnoprávňuje získávání kvalifikací různými cestami. V budoucnu by měl mít
tento propojený systém velký význam pro zaměstnavatele, ale také jednotlivce se
zájmem o práci v knihovnách, knihovníky, celou sféru vzdělávání ad.
Podrobnější přednášky o NSK, event. NSP je možno sjednat pro regionální
organizace, jednotlivé knihovny nebo např. též pro zaměstnavatele resortu kultury
v obci, regionu, kraji apod. Informace je třeba předat i menším knihovnách
v regionech.
 Kol. Z. Houšková dále stručně informovala o výsledcích Analýzy věkové, mzdové a
vzdělanostní situace v knihovnách ČR a nabídla možnosti prezentace výsledků,
případně prezentace porovnání situace v kraji a v celku ČR. Dosud bylo realizováno
v Moravskoslezském kraji (MSVKOS), připraveny jsou prezentace v Plzeňském
(SVK PK) a Zlínském (KKFBZ) kraji.
 Na závěr kol. Z. Houšková informovala o stavu prací na standardu Handicap
Friendly. Standard je vyvěšen na stránkách Bezbariérová.knihovna.cz. Metodiky pro
první čtyři handicapy jsou zpracovány, v současné době probíhá formální sjednocení a
korektury, připravena je první varianta hodnotících parametrů pro knihovny tří
kategorií (malé, střední, velké). O dalším postupu prací bude knihovnická veřejnost
informována.
 I v roce 2013 bude fungovat program Benchmarking knihoven, informoval kol. V.
Richter a současně vyzval knihovny, aby se přihlásily, pokud tam dosud nejsou. Bylo
by vhodné, aby se účastnilo i více malých knihoven. V současnosti je v projektu 238
knihoven z toho 47 ze Slovenské republiky.
 Standard VKIS byl vydán tiskem a distribuován do krajských knihoven (děkujeme za
úzkou spolupráci). Vzhledem k úpravě je vhodný pro jednání se zřizovateli a
zastupiteli volených orgánů obce.
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Ad 6. Kol. Z. Ježková podala informaci o činnosti pracovní skupiny pro komunitní aktivity
knihoven

 Pracovní skupina pro komunitní aktivity knihoven se sešla v únoru 2013 v Městské
knihovně v Sedlčanech, na programu jednání byla priorita č. 9 Koncepce rozvoje
knihoven ČR na léta 2011 – 2015 a spolupráce knihoven na Programu obnovy
rodiny Spolku pro obnovu venkova ČR (SPOV).
Z. Ježková stručně shrnula jednání pracovní skupiny v Sedlčanech a upozornila na
skutečnost, že přes dlouholetou spolupráci SKIP se SPOV se v Programu obnovy
rodiny neobjevují v žádné podobě knihovny. Program doporučuje úzkou spolupráci se
školou v obci, zmiňuje se o mateřských centrech, spolcích, ale zcela opomíjí možnosti
venkovských knihoven. Vnímáme jako vhodné připomenout jejich knihovny
starostům obcí prostřednictvím zapracování témat knihoven do POR a současně
pomoci obcím v Programu prostřednictvím prorodinných aktivit venkovských
knihoven.
 Redakční rada královehradeckého krajského Zpravodaje U nás, (čtvrtletník, který
se dlouhodobě zabývá problematikou venkovských knihoven) pozitivně reagovala na
oslovení Z. Ježkovou a v r. 2013 se Zpravodaj bude intenzivněji věnovat tématu
rodina a knihovna. A to nejen příklady dobré praxe venkovských knihoven, ale také
odbornými články na téma současná rodina a zajímavými náměty pro praxi knihoven.
21. 3. 2013 vyjde 1. letošní číslo Zpravodaje U nás a současně se objeví na stránkách
SVK Hradec Králové http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas.aspx , kde
bude k dispozici nejen knihovníkům, ale i starostům obcí zaangažovaným v Programu
na obnovu rodiny, které na Zpravodaj U nás upozorníme.
 Kol. J. Galášová navrhuje, aby se knihovníci - krajští komisaři soutěže Vesnice
roku, zúčastnili krajských konferencí a na této půdě propagovali, co všechno
knihovny již v této oblasti dělají a současně nabídli, co mohou udělat.
 Kol. D. Wimmerová přislíbila informovat regionální výbory o termínech konání
těchto konferencí. Doporučuje vypracovat osnovu (kostru) takového vystoupení.
Připomíná, že SKIP je řádným členem SPOV. Znovu apeluje na navázání těsnější
spolupráce s regionálními organizacemi SPOV jako např. v Jižních Čechách.
V tomto ohledu zaznamenal úspěch Plzeňský region (04). Tam se letošní
konference SPOV zúčastnila kol. Z. Buršíková a ve svém vystoupení seznámila
starosty a zástupce obcí, co všechno knihovny dělají pro občany. Co dělat mohou a jak
jim v tom může pomoci i SKIP a příslušná pověřená knihovna v rámci programu RF.
 Kol. Roman Giebisch se pravidelně (1x za měsíc) účastní jednání celorepublikového
výboru SPOV. Vše o organizaci, krajských organizacích i o programu Obnova rodiny
a mnoho dalších informací důležitých i pro metodiky najdete na adrese
http://www.spov.org/aktuality/default.aspx
Navázat kontakty s krajskými organizacemi SPOV a SKIP je pro další
spolupráci nezbytné!

Zapsala L.Zemánková
Schválila G.Jarkulišová
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