Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
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Zpráva o činnosti sekce veřejných knihoven za rok 2010

1) Stručné informace o jednáních sekce veřejných knihoven SKIP v roce 2010
2) Činnost podsekce „vesnické knihovny“
3) Aktivity 2010

1) Jednání sekce veřejných knihoven v roce 2010
Členové sekce veřejných knihoven se v roce 2010 společně sešli na dvou jednáních v Národní
knihovně ČR.
Únorové jednání ( 17.2.2010) bylo věnováno
• diskusi o obsahu BŘEZNA – MĚSÍCE ČTENÁŘŮ
• dále jsme se seznámili s programem připravované Valné hromady SKIP
• členové podsekcí Dana Wimmerová (vesnické knihovny) a Zuzana Ježková (komunitní
knihovny) nás informovali o výstupech ze svých jednání (soutěž Vesnice roku,
připravovaný seminář „Co venkovské knihovny umějí a mohou“ připravovaný
v Pavlovicích na Přerovsku, jednání o samostatnému webu komunitních aktivit
knihoven atd.).

Podzimní jednání svolané na 20.9.2010 bylo věnováno
• především diskusi nad připravovanou „Koncepcí rozvoje knihoven ČR na období 2011‐
2014“. Vznikající dokument podrobně představil PHDr. Vít Richter. Vedena byla
opravdu vážná diskuse především o úloze vesnických knihoven, které mají
v připravovaném materiálu výrazně jiné postavení, než bylo dosud zvykem. Je
otázkou, zda budou především tyto knihovny schopny avizovanou koncepci schopny
naplnit a stát se plnohodnotným „vstupem“ do celé knihovní sítě, jak tato koncepce
předpokládá. Obava o osud těchto knihoven zcela jistě vyplývá i z neutěšené situace
v oblasti financování RF. Zmíněna a diskutována zde byla velmi vážná situace ve

•
•

•
•

Středočeském a Ústeckém kraji, kde dochází k velkému snížení částky určené na
výkon RF.
Informacím o připravovaném vyhlášení grantových programů MK ČR pro období roku
2011 , kde nedochází ke krácení částek určených pro tyto dotační tituly
diskusi o aktualizovaných Standardech VKIS (pracovní skupina prezentovala výsledky
na konferenci Knihovny současnosti 2010. V této souvislosti byl opět připomenut také
projekt „Benchmarking“ a využívání dat z tohoto projektu pro SKIPové a jiné aktivity
spolupráci s firmou SKANSKA – vyhlášení zcela nové kategorie „Městská knihovna
roku 2010“ a cenu „MARK 2010 „ pro knihovnickou osobnost do 35 let
připravovanému happeningu v Turnově , který tradičně zahájil již 14.ročník TÝDNE
KNIHOVEN tentokrát s mottem „Knihovna pro všechny“. Model, který nastavuje
každý den tohoto týdne pro jednu cílovou skupinu našich čtenářů, byl nakonec přijat
v této podobě :
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2) podsekce „Vesnické knihovny“
• Pracovní tým v průběhu roku plnil úkoly, které si ustanovil v plánu činnosti:
 Získat spolupracovníky pro činnost „podsekce“ – úkol pro všechny členy týmu –
v průběhu roku se podle potřeby přidávali další zájemci o spolupráci, vždy na
konkrétní akci
 Nové standardy VKIS – tento úkol stále trvá, protože se na standardech stále
pracuje
 Zkvalitnit spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova – stálým zástupcem
pracovního týmu, který se bude pravidelně účastnit schůzek SPOV byla
jmenována Mgr. Ladislava Zemánková ( v případě, že se jednání nemůže
zúčastnit, zastupuje ji kolega Roman Giebisch) .
o V průběhu sledovaného období L.Zemánková informovala knihovníky o
činnosti SPOV a také zástupce SPOV upozorňovala na problémy knihoven
(účast knihovníků v hodnotitelských komisích soutěže Vesnice roku,
krácení finančních prostředků na činnost RF, setkání v Pavlovicích u
Přerova, rozdíl mezi soutěžemi Vesnice roku a Knihovna roku). Počátkem
roku proběhlo několik jednání se SPOV a MMR o dalším působení
knihovníků v hodnotitelských komisích soutěže Vesnice roku – jednání
byla úspěšná a knihovníci v budou i nadále působit jako plnohodnotní
členové komisí na krajské i celostátní úrovni. Před soutěží Vesnice roku

byla svolána do NK schůzka těchto komisařů, krajských metodiků a členů
celostátní komise soutěže Knihovna roku. Účelem schůzky bylo upřesnění
podmínek hodnocení navržených knihoven.
 Propojit webové stránky Spolku pro obnovu venkova a SKIP na celostátní úrovni –
tento úkol trvá, čeká se na novou podobu webových stránek SKIP
 Zlepšila se propagace činnosti venkovských knihoven v tisku
o V časopise Čtenář vznikla nová rubrika „Knihovnám malých obcí“, kde
budou pravidelně přinášeny informace o zajímavé a inspirativní činnosti
„malých knihoven“. Na zahájení byla uveřejněna anketa knihovníků ‐
komisařů, která představila jednotlivé hodnotitele a jejich vztah
k venkovským knihovnám (anketa současně probíhá i ve Zpravodaji
venkova). Další příspěvky budou věnovány představení spolupráce
knihoven v jednotlivých regionech a ukázkám zajímavé činnosti
venkovských knihoven
o Značnou publicitu se podařilo zajistit akci Co venkovské knihovny umějí
a mohou VI., která se uskutečnila v září v Pavlovicích u Přerova. Články
byly připraveny pro časopisy : Čtenář, Bulletin SKIP, Ikaros a Grand Biblio.
Příspěvek byl uveřejněn ve Zpravodaji venkova 9/2010, regionálním tisku
a na webových stránkách SKIP. Záměrem je v příštím roce informace o
činnosti venkovských knihoven zveřejňovat i v časopise Veřejná správa.
 Zlepšit komunikaci mezi regionálními organizacemi SKIP a SPOV – úkol trvá, zatím
se daří jen v některých regionech. Zástupci všech regionálních organizací SKIP se
aktivně se podíleli na zdárném průběhu krajských kol soutěže Vesnice roku
 Byly zpracovány podklady pro grant a v návaznosti realizováno setkání Co
venkovské knihovny umějí a mohou VI. (Pavlovice u Přerova 16. – 18. 9. 2010).
Akce proběhla za finanční podpory MK a velmi výrazně se na jejím průběhu
podílela i samospráva obce Pavlovice u Přerova.
o odborný program byl věnován 10 letům spolupráce se Spolkem pro
obnovu venkova. Vedle knihovníků z celé republiky se setkání zúčastnili
knihovníci z blízkého okolí a zástupci samosprávy (10 starostů). Za SPOV
zde byla tajemnice Ing. Marcela Harnová. Představila se také knihovna
z Protivanova (Knihovna roku 2009), která bude hostit knihovníky v příštím
roce. V programu byla i návštěva několika knihoven – MěK Přerov, Obecní
knihovna Radslavice, Obecní knihovna Pavlovice u Přerova, Obecní
knihovna Tučín a Městská knihovna Lipník nad Bečvou. (Na pomoc pro
kolegu pana Pavlíčka (Heřmanice), který byl vytopen při letních povodních,
byla uspořádána sbírka, celkově bylo vybráno cca 10.000,‐ Kč). Stejně jako
v uplynulých letech byl průběh setkání natáčen kolegou Miroslavem
Bláhou (Kostomlaty pod Milešovkou) a každý účastník získá nejen pamětní
list, ale také DVD.
•

Členové pracovního týmu se sešli na schůzce 20.10.2010 – viz. zápis

Byla zhodnocena činnost „podsekce“ a připraven plán na rok 2011.
3) Aktivity 2010
Týden knihoven 20100
Týden knihoven (4.10.‐10.10.2010) byl zahájen tradičním happeningem. Pořadatelem
happeningu se letos stala jedna z nejstarších veřejných knihoven na území naší republiky ‐
Městská knihovna Antonína Marka v Turnově. Turnovská knihovna oslavila v roce 2010 už
190. výročí svého založení.
Knihovníci z celé republiky tedy přímo poznali bohatost a různorodost regionu Český ráj.
Program happeningu byl zaměřen nejen na knihy, knihovníky, čtení, ale také na místní
tradice a kulturní zvyky. Město drahých kamenů, českých granátů a kamenářství nabídlo
v pátek 1.10.2010 důstojné zahájení Týdne knihoven s mottem „knihovna pro všechny“.

Pověstnou třešničkou na dortu happeningového programu bylo vyhlášení vítěze novou
soutěže MARK* 2010 pro pracovníky oboru knihovnictví a studenty oboru knihovnictví ve
věku do 35 let, kterou vyhlásil SKIP a společnost SKANSKA. (Cílem projektu je podpořit a
ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků knihoven a studentů oboru a ocenit
jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce). V prvním ročníku MARK
2010 získal prvenství PhDr. Petr Škyřík z brněnského Kabinetu informačních studií a
knihovnictví Masarykovy univerzity .

Týden knihoven pak v pondělí 4. 10. 2010 pokračovalo Velkým říjnovým společným čtením aneb
Poctou Karlu Hynku Máchovi, od jehož narození uplynulo na podzim 2010 již 200 let , a pak
pokračovali desítky aktivit veřejných knihoven ….

Den pro dětskou knihu
K propagaci dětské knihy v předadventním čase (přesněji v sobotu 27.11.2010) se přihlásilo na 130
knihoven, které ve spolupráci s mnoha českými nakladatelstvími vystavovaly a prodávaly dětskou
literaturu. Díky podpoře firmy SKANSKA jsme i pro tuto aktivitu knihoven (stejně jako např. pro
Týden knihoven) mohli využít zdařilý a srozumitelný plakát.

No a co v sekci veřejných knihoven plánujeme na rok 2011?

• stále vidíme jako důležité získávat pro práci v sekci kreativní lidi s chutí
• grafická podoba webu souvisí s novou tváří webu „velkého“ SKIPu, budeme se ji
věnovat

• nová koncepce rozvoje českých knihoven, vývoj v oblasti RF – to jsou oblasti, které
v sekci musíme a budeme sledovat, připomínkovat, ovlivňovat
• z konkrétních akcí nás čeká např. příprava Knihovnické dílny v dubnu 2011 , podpora
známých akcí (BMČ, Týden knihoven, Knihovna roku ….)

