Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Zápis z jednání Sekce veřejných knihoven SKIP
ze dne 27. 4. 2015
Přítomni – viz prezenční listina
Účastníky jednání přivítala předsedkyně sekce Gabriela Jarkulišová.
1. Směřování sekce veřejných knihoven, aktivity podsekcí – G. Jarkulišová
- Úvodní prezentace se zaměřila především na aktuální situaci v
knihovnictví. V dubnu proběhla anketa názorů pracovníků knihoven na
novou koncepci knihoven ČR na léta 2015-2020 a na to, kam by se měl
ubírat SKIP ČR a na co by se měl v budoucnu soustředit.
- G. Jarkulišová provedla shrnutí výsledků ankety ve vztahu k práci Sekce
veřejných knihoven, zformulovala několik otázek a okruhů činnosti a
požádala přítomné členy sekce o vyjádření názorů na tyto otázky. Členové
sekce mají možnost vyjádřit se do 10. 5. 2015, na e-mail:
sefova@knihovna-kh.cz, otázky níže, případně na poslední straně
prezentace.
Na co by se měl soustředit v budoucnu SKIP ČR z pohledu Sekce
veřejných knihoven:
1. Komunitní knihovna – podpora komunitní role knihoven, znovu
definovat pojem komunitní knihovna?
2. Knihovna jako vzdělávací instituce – knihovníci jako pedagogové?
3. Aktivity SKIP – dělá toho hodně nebo málo, je potřeba tisknout plakáty,
jak na propagaci?
4. Společné logo knihoven – bylo by dobré nebo ne?
5. Reklamy na akce knihoven v TV – je to potřebné? Finanční otázky.
6. Regionální funkce knihoven – zkvalitnění práce, legislativní zpřesnění?
7. Je potřeba, aby knihovna měla etický kodex, dress code?
8. Bylo by dobré zavést stáže v knihovnách?
9. Zlepšit spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova, podpořit návaznost
Knihovny roku na soutěž Vesnice roku?
- Viz prezentace
Připomínky k prezentaci:
- Bylo by potřeba zajistit lepší koordinaci předávání a distribuce např.
plakátů a dalších materiálů SKIPu, do menších knihoven se dostanou
pozdě nebo vůbec.
- Členové SKIPu by měli být více zvýhodňováni – např. větší rozdíl ve
vložném na vzdělávací akce SKIPu, rozdíl v ceně pro nečleny je malý. Také
například materiály, které SKIP vydá, dostanou i nečlenové, ti proto necítí
potřebu stát se členy, jelikož to vlastně není nutné.
- Obálky knih v online katalogu – měli by používat jen knihovny, které jsou
členy SKIPu – tuto službu vyjednal SKIP

-

-

Jednotné logo knihoven – bylo by dobré ho mít? V Holandsku ho
například mají a má pozitivní efekt.
Viz například zde: http://kzv.kkvysociny.cz/default.aspx?id=1789
Noc s Andersenem byla původně akce knihoven, dnes spíš běží ve školách
a nikdo už neví, že to vymyslely knihovny, poté začali Noci v muzeích atd.
Je potřeba s tím dále pracovat, například udělat Noc v knihovně?
Problematiku MVS stále řeší Sekce pro služby SKIP, předsedou sekce se
nově stal Ivo Kareš, ředitel Jihočeské vědecké knihovny v Českých
Budějovicích
Knihovnické rekvalifikační kurzy v současné podobě skončí v roce 2016,
rekvalifikační kurzy budou jen pro konkrétní specializaci. Jen
autorizované instituce budou moci udělovat certifikáty, a aby získaly
autorizaci, musí se přihlásit na MK a splnit všechny náležitosti. Bude to
například Národní knihovna a krajské knihovny.
Komplikuje se spolupráce knihoven se školami – některé školy přestávají
chodit do knihoven, jelikož v učitelé v době, kdy se nacházejí mimo školu,
nejsou placeni.

PhDr. Ladislav Kurka
- Plánuje se udělování certifikátů kvality knihovnám v oblasti služeb
uživatelům se specifickými potřebami.
V roce 2014 vyšla metodická příručka Rovný přístup. Standard Handicap
Friendly, určená knihovnám, jak pracovat s uživateli s postižením.
Udělování certifikátů by mělo na tento počin navazovat.
- Certifikáty Handicap Friendly by knihovnám neměl udělovat SKIP (Sekce
služeb osobám se specifickými potřebami), ale nějaká jiná autorita.
-

-

Otázka Bulletinu SKIP. Má vycházet už jen elektronicky?
Například v Rakousku i Německu vycházejí stále jak papírově tak
elektronicky. Také ředitel MZK v Brně znovu obnovil tištěnou podobou
Duhy, jelikož je o ni zájem.
Bylo by dobré ponechat i tištěnou verzi.

Vladislav Raška, Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov
- Informoval o přednášce Andrewa Lasse, která proběhla v Moravské
zemské knihovně v Brně 15. dubna 2015 na téma „Výzva knihovnám:
Problém vzdělanosti v době digitální třenice.“
Přednáška se uskutečnila především v souvislosti s vznikající koncepcí
českého knihovnictví pro nadcházející období. A. Lass se věnoval srovnání
vysokoškolského vzdělání v USA a ČR a jak rozvíjí kritické myšlení.
Zamýšlel se také nad prestiží knihovnického povolání.
- Text přednášky vyšel v časopise Vesmír. (Mou povinností je trápit se.
Vesmír 94, leden 2015, s. 18-21. [Andrew Lass - rozhovor s amer. prof.
kulturní a sociální antropologie]).
- Dále V. Raška informoval o letošním Knihovnickém happeningu, který
se uskuteční ve Vyškově 2. října 2015.
Informace o programu a přihlašování, viz příloha.

Lenka Prucková, Knihovna města Olomouce
Akce SKIP v roce 2015
- Stručné připomenutí chystaných akcí v tomto roce.
- Co se týče Března měsíce čtenářů – téma Táta čtenář se setkalo také
s kritikou. Pokud má někdo nějaké návrhy a nápady, je vždy možné je
vyjádřit.
- Soutěže Městská knihovna roku a MARK – jsou v ohrožení. Jejich
dosavadní sponzor, firma SKANSKA, už je od letoška podporovat
nebudou. Je potřeba najít nové sponzory.
Komentáře:
- Vyhlásit Čtenáře roku v Týdnu knihoven – bylo by více času se připravit.
Většinou musí knihovny jednat narychlo a některé se raději akcí
z časových důvodů nezúčastní.
- Pokud se nenajde sponzor za SKANSKA, raději ušetřit peníze a např.
netisknout plakáty na celostátní akce SKIP. Pokud není cena podpořená
penězi, nemá pro zřizovatele váhu.
Různé
- Byl vyhlášen další ročník Benchmarking knihoven
(www.benchmarkingknihoven.cz) – bylo by dobré ho stále propagovat
mezi menšími knihovnami.
- Je problém najít kvalitní krajské metodiky, také v Národní knihovně chybí
například systémový knihovník atd.
- Bylo by dobré vymyslet další velké celostátní akce knihoven, které by se
podařilo medializovat.
- D. Wimmerová – pozvánka na akci Co venkovské knihovny umějí a
mohou, která proběhne ve dnech 17. až 19. září v knihovně v Milíně
(okres Příbram).
- Je důležité účastnit se soutěží Vesnice roku v souvislosti s Knihovnou
roku!
Po skončení jednání následovala schůzka komisařů.

