Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Zápis z jednání Sekce veřejných knihoven SKIP
ze dne 25. 11. 2013
Přítomni – viz prezenční listina
Program jednání:
1. Knihovna roku – informace o proběhlé akci
2. Setkání metodiků ve Vyškově – hodnocení workshopu
3. Co venkovské knihovny umějí a mohou
4. Nabídka akcí Mezinárodní institut pro rodinu a dítě pro knihovny
5. Informace z jednání ÚKR
6. Akce knihoven v roce 2014
7. Knihovnická dílna 2014
8. Různé

1. Knihovna roku.
RNDr. Lenka Prucková zhodnotila další kolo soutěže Knihovna roku, které proběhlo
v roce 2013. Zhodnotila soutěžící knihovny, popsala, jak by podle ní měla správná
knihovna fungovat.
-

-

Při soutěži je dobré, když spolupracuje vedení obce;
důležitá je spolupráce metodika s knihovníkem/knihovnicí, blízká spolupráce a
dobré vztahy s metodikou jsou na knihovně vidět;
dbát na čistý, srovnaný a aktualizovaný fond;
je úžasné, když knihovna funguje jako centrum pro děti; v obcích, kde není škola,
je tato činnost o to cennější = knihovna - kulturní centrum obce;
soutěžící knihovna, která je umístěna v nových nebo opravených budovách, má
výhodu
dobrý nápad: knihovna vždy v září obaluje dětem učebnice;
důležitý je komfort pro uživatele: křesla, pohovka, klidová místa atd.;
vítězná knihovna MILÍN: v knihovně jsou 2 knihovnice, čerpaly z evropských
fondů, mají krásné a vtipné rozčlení literatury, knihovna pomáhá obecnímu úřadu
– hlásí obecní rozhlas, vytváří webové stránky obce, na zahradě knihovny chovají
králíky, mají bylinkovou zahrádku, o kterou se starají spolu s knihovnicemi děti;
je dobré spojit aktivity knihovny například s mateřským centrem, azylovým
domem;

-

každá dobrá knihovna má svého „ducha“, je to něco, co se knihovník nenaučí, to
musí zkrátka už „mít“;
knihovny většinou splňovaly standardy v půjčovní době;
obce, jejichž knihovna soutěží v „Knihovně roku“, by se měly účastnit „Vesnice
roku“.

2. Setkání metodiků ve Vyškově – Mgr. Gabriela Jarkulišová
- Velké poděkování patří Dr. Vladislavu Raškovi za příjemnou atmosféru a skvělé
zázemí, které pro účastníky knihovna ve Vyškově připravila;
- velký dík patří také MZK Brno – jmenovitě Mgr. Monika Kratochvílová;
- o programu;
- všechny prezentace najdete: http://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekceverejnych-knihoven/akce-sekce-verejnych-knihoven
- proběhla panelová diskuse se zástupci měst a obcí, jak oni vnímají pozici knihovny
ve své obci či městě;
- setkání se účastnilo 50 metodiků – pro zvolený způsob to byl moc velký počet
účastníků
- další workshop se uskuteční v dubnu v knihovně v Děčíně.
3. Co venkovské knihovny umějí a mohou – Daniela Wimmerová
- http://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-verejnych-knihoven/akce-sekceverejnych-knihoven/co-venkovske-knihovny-umeji-a-mohou-2013-ix
- spolupracovat se Spolkem pro obnovu venkova;
- termín na rok 2014 vyhlášen, a to na 18.-20.9.2014
- http://www.rodiny.cz/mezinarodni-spoluprace/2205-20-vyroci-mezinarodnihoroku-rodiny
- -příprava publikace „Obec a rodina“, kterou připravuje Spolek pro obnovu
venkova.

4. Vystoupení p. Aleše Hodiny z Mezinárodního institutu pro rodinu a dítě
Nabídka seminářů, témata:
1. Ochrana rodinných vazeb
2. Změny s přechodem na nový zákoník práce
3. Mediace v rodičovských sporech
4. Cochemská praxe – cesty k lidštějšímu rodinnému právu
5. Nové možnosti v zákoně o sociálně–právní ochraně
6. Vnitrostátní únosy dětí
7. Policie v rodičovských sporech
8. Určování výživného u nás a v jiných zemích

- Další možnosti: tematické besedy s občany, informační materiály, literárně–výtvarné
soutěže (knihovna Sokolov – „Moje rodina“);
- finanční náročnost seminářů je závislá na objednaném semináři, semináře pro
odbornou veřejnost jsou zpravidla naplněné;
-zájemci kontaktujte Mgr. Gabriela Jarkulišovou.

5. Jednání ÚKR – PhDr. Vít Richter
- Plnění Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015.
- Intenzivně se pracuje na Centrálním portálu knihoven, v roce 2015 by mělo
proběhnout výběrové řízení, zkušební spuštění technologie – 2016 pro 15 vybraných
knihoven; jen velmi málo knihoven má o centrálním portálu povědomost, proto v roce
2014 proběhnou vzdělávací akce na toto téma. Připravují se i metodické materiály
(brožury). Více informací na www.knihovny.cz.
- Pracovní skupiny jednotlivých priorit plní předepsané cíle – více na webových
stránkách - http://ukr.knihovna.cz/koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2011-2015-/
- SDRUK založil komisi pro služby, která by se měla věnovat i problematice MVS,
krajské knihovny by měly zaštiťovat tuto službu pro daný kraj, opravdu dobře ji plní
jen SVK Kladno, ostatní knihovny mají rozdílné, často vysoké poplatky. Veřejné
knihovny tuto službu hodně využívají, proto by měly mít v této komisi svého zástupce.
MVS je základní službou, měla by být kvalitní a konkurenceschopná s jasnými
pravidly, rychlá.
-Proběhl čtenářský průzkum dětí ve věku 9 – 14 let.



kvantitativní formou dotazníku a kvalitativní formou rozhovoru
analýza bude teprve provedena a zveřejněna v únoru 2014, výstup by
měl sloužit hlavně pro pracovníky dětských odd., byl to první velký
průzkum v ČR. V roce 2014 by měl proběhnout výzkum u dětí 6 – 9 let.

6. Akce na rok 2014 – Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
- rok Bohumila Hrabala – 100. výročí narození
- Eduard Petiška – 90. výročí narození
- Březen měsíc čtenářů – 7. ročník
- Týden knihoven - 18. ročník (6. – 12. 10), maraton čtení
- Biblioweb – 15. ročník
- Noc s Andersenem – 14. ročník s komisařem Vrťapkou
- Celostátní setkání seniorů (24. – 26.6.)
- Knížka pro prvňáčka – 6. ročník
- Co venkovské knihovny umějí a mohou – 10. ročník
- Happening – 15. ročník (Praha 3.10.)
- Knihovna roku – 12. ročník

- Den pro dětskou knihu – 8. ročník
7. Knihovnická dílna 2014
- termín dílny stanoven na 2. - 3. 10. 2014
- bude spojená s Knihovnickým happeningem
- téma dílny: „Knihovna přívětivá rodině“ (2014 – rok rodiny), nebo „Knihovny pro
kvalitu života nejen v rodině“
- program: Design knihoven (jak vybavit knihovnu, informační systémy v knihovně,…);
Co knihovny dělají pro rodinu (téma pro 3 vítězné knihovny v soutěži Knihovna roku)
8. Různé
- Grundtvig – projekty partnerství www.naep.cz
- další sekce - únor 2014

Zapsaly: kol. Lucie Macháčková, MěK Kutná Hora
kol: Vladana Pillerová, KI NK ČR

