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ÚNOR 2012 

 Sekce veřejných knihoven se v roce 2012 sešla celkem 

dvakrát, a to vždy v Praze, v Národní knihovně ČR.  
 Jednání 16.2.2012 bylo věnováno především celostátní soutěži „Knihovna roku“. Zvolili 

jsme nové členy hodnotitelské komise pro první kategorii . Dle provedené volby si důvěru 

členů sekce získali  Lenka Prucková  (Olomouc), Tomáš Štefek (Prostějov), Iva Slámová 

(Liberec) a dále kol. Křížová  (Bory) a Bláha (Kostomlaty pod Milešovkou).  

 

  Sekce veřejných knihoven doporučila v této souvislosti nově zvolené  hodnotitelské komisi, 

aby zahrnula porovnání VKIS u hodnocených knihoven. Zároveň se členové sekce shodli, že 

zajímavým bude i provedení srovnání činnosti knihoven dosud v této soutěži oceněných 

(tudíž nejlepších ve své kategorii) s  ideálem stanoveným ve VKIS.  

 

 Pro hodnocení kategorii b) informační počin byli sekcí nominováni kolegové Zoubek 

(Děčín), Mudrová (Cheb), dále kolegyně Vavříková, Burešová, Wolna a Ivo Brožek.  

 



ÚNOR 2012 

 O dalším možném pohledu na hodnocení knihoven hovořil také Petr Škyřík (KISK Brno) v 

prezentaci „Library Nightmare“ věnované modifikaci  „Ano, šéfe“  do prostředí českých 

veřejných knihoven.  

 

  Následná diskuse ukázala, že možnost obdobného hodnocení je v prostředí českých veřejných knihoven dosud 

nerealizované a shoda panovala v přínosu na přípravě projektu, který by tuto možnost knihovnám dával. Je 

pochopitelné, že základem takového typu hodnocení musí být vůle a chuť vedení knihoven, resp. knihovníků 

nechat si ukázat na slabiny poskytovaných služeb. Stejně jako v hodnocení restaurací  by  ale projekt měl nejen 

ukázat na slabiny, ale také  na možnosti zlepšení, rozvoje, nových směru. Členové sekce veřejných knihoven 

přislíbili participaci projektu, na kterém začali pracovat studenti brněnského KISKu. (Jarkulišová, Prucková, 

Nemčičová, Wolna a další nabídli možnost být pilotní knihovnou v projektu).  

 

 Velmi diskutována byla současná situace veřejných knihoven v menších městech a obcích. 

I v této souvislosti akcentoval Roman Giebisch dosud ne příliš dostatečnou spolupráci  s 

dalšími subjekty, které mohou stav a úlohu veřejné knihovnictví ovlivňovat – SPOV, 

Sdružení měst a obcí a další . O tom hovořil Roman  Giebisch. Sekce veřejných knihoven 

doporučila přizvat na jednání jednotlivých regionálních organizací SKIP regionální zástupce 

SPOV, na celostátní úrovni pak účast tajemníka SKIP na pravidelných jednáních SPOV. 

 

 

 



ÚNOR 2012 

 Roman Giebisch také připravil závěrečné shrnutí plánovaných aktivit SKIP a veřejných 

knihoven. Více jsme se věnovali: 

 BMČ- vyhodnocení Čtenáře roku  (akcent na  NEJVĚRNĚJŠÍHO ČTENÁŘE) 3/2012 

 Co venkovské knihovny umějí a mohou (v Petrůvkách) 9/2012 

 Happening v Písku 9/2012 

 Týden knihoven 10/2012 – sekce doporučuje dodržovat denní akcenty na jednotlivé cílové skupiny (rodiče na mateřské 

dovolené, děti….) 

 Knihovna roku  a Cena SKANSKA „městská knihovna roku..“  10/2012 

 Den pro dětskou knihu 12/2012 



LISTOPAD 2012 

 Druhé letošní setkání proběhlo 8.listopadu 2012, taktéž v prostorách NK ČR. 

 Kol. Jarkulišová seznámila členy sekce veřejných knihoven s pracovním materiálem, který 

porovnával výkony „Knihoven roku“ od 2003 do 2011 se  Standardy veřejných knihovnických a 

informačních služeb. Nešlo o hodnocení knihoven, smyslem bylo zamyšlení právě nad 

nastavenými standardy . Velmi patrný je výrazný rozdíl v rozsahu poskytované metodiky 

příslušných PK. Více viz zápis z jednání. 

 

 Kol. Prucková informovala  o letošní práci hodnotící komise soutěže „Knihovna roku“ které byla 

předsedkyní.  Samotné složení komise hodnotila velmi kladně, kritéria soutěže rozpracované 

kolegyněmi Slámovou a Starcovou a také nastavení PR hlediska od kolegy Štefka byla jistě ku 

prospěchu soutěžení knihoven.Ve svém vystoupení apelovala také na to, aby z kraje byla 

nominována pouze jedna knihovna. 

 

 Kol. Kodýmová informovala přítomné o knihovnách, které letos navštívila jako členka hodnotící 

komise soutěže Vesnice roku 

 

 

 



LISTOPAD 2012 

 Kol. Richter se ve svém vystoupení ohlédl za soutěží Městská knihovna roku 2012, shrnul 

způsoby hodnocení, složení komise, časovou náročnost i možnosti rozšířit či specifikovat další 

kriteria. 

 

 V další části jednání členové sekce diskutovali možnost prezentace schválené Koncepce 

rozvoje …. , obzvláště parametry koncepce určené malým knihovnám. Mezi členy sekce 

panovala shoda v názoru, že je velmi důležité přenášet teze koncepce mezi obecní a malé 

městské knihovny, posouvat jejich informovanost, načrtnout nové trendy.  

 

 Sekce veřejných knihoven  v této souvislosti  navrhla připravit  pro rok 2013  seminář (či 

zahrnout do některé z plánovaných aktivitn)  přípravu mediátorů , kteří by koncepci přenášeli do 

širokého  okruhu. 

  

 



LISTOPAD 2012 

 Kolegyně  Zemánková připravila materiál mapující činnost metodiků pověřených knihoven, 

ukázala jednotlivé  ukazatele činnosti, úbytek  pracovních pozic této knihovnické činnosti . 

 V souvislosti s tím sekce veřejných knihoven diskutovala současný stav výkonu RF  v České 

republice, o stále se prohlubujících rozdílech v systému i konečném dopadu RF v jednotlivých 

krajích . Generační výměna metodiků, existence různých krajských systémů a nedostatečné 

personální zajištění  vede ke „ztrátě řemesla“ v této oblasti. Proto : 

 

 Sekce veřejných knihoven se zavázala uspořádat v roce  2013 dvě pracovní setkání  metodiků 

pověřených knihoven. Cílem je nejen umožnit metodikům vzájemnou výměnu informací, ale 

připomenout  základní parametry metodicklé práce  (přestože třeba současný daný systém 

výkonu v RF s nimi komplexně nepracuje – viz střední Čechy). Záměr a realizaci podporuje a 

spolupráci přislíbila i předsedkyně sekce RF SDRUK Mgr. Blanka Konvalinková. 



PODSEKCE „VENKOVSKÉ KNIHOVNY“ 2012 

 

 Práce týmu 

 Také v průběhu tohoto roku byla spolupráce členů týmu realizována  

 hlavně prostřednictvím elektronické pošty, jedenkrát v roce se schází na  

 pracovní schůzce v NK v Praze. V tomto roce se sešli 7.12.2012 – viz. zápis.  

 Byla zde zhodnocena činnost „podsekce“ a připraven plán na rok 2013. 

   

 

 Na celostátní úrovni 

  - zástupci SKIP se účastnili schůzek SPOV a zúčastnili se také celostátní Valné hromady SPOV. 
Podíleli se na zdárném průběhu ústředního kola soutěže Vesnice roku. Na  slavnostním vyhlášení 
Vesnice roku 2012 v Řepici byly přítomny Mgr. Milena Kodýmová (členka celostátní hodnotící 
komise), Ivana Troupová a Jiřina Kostková (členka krajské komise za Jižní Čechy). 

  Podařilo se zajistit pozvání vítězné knihovny - Obecní knihovna Ratíškovice (Ing. Marie 
Škorpíková) - na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Vesnice roku, které proběhlo v prosinci 
v Senátu. Za SKIP se setkání zúčastnila RNDr. Lenka Prucková (místopředsedkyně Sekce VK). 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 



PODSEKCE „VENKOVSKÉ KNIHOVNY“ 2012 

 Na regionální úrovni se spolupráce obou spolků velmi liší – dobré výsledky jsou na Moravě a 

v jižních Čechách 

 

 V červenci byl uspořádán první společný seminář pro starosty a knihovníky v Chelčicích ( Kam 

kráčíte (Quo vadis) – jihočeské knihovny a jihočeský venkove?). Obsahem bylo hlavně hledání 

nových trendů pro vzájemnou spolupráci a podpora myšlenky, že knihovny jsou nedílnou 

součástí kulturního života našeho venkova. Byly přizvány všechny oceněné jihočeské knihovny 

v soutěži Knihovna roku. Součástí programu bylo také předání vyšívaných stuh prvním třem 

knihovnám (Homole, Brloh, Sepekov), které získaly titul v době, kdy se ještě stuhy jihočeským 

knihovnám neudělovaly. 

   

 



PODSEKCE „VENKOVSKÉ KNIHOVNY“ 2012 

 

ÚKOLY:  
 Průběžně publikovat články o činnosti knihoven v časopise Zpravodaje SPOV a navázat 

spolupráci s časopisem Veřejná správa – tento úkol se stále nedaří zcela uspokojivě plnit 

(objevují se jen občas jednotlivé články) – trvá i v příštím roce 

   

 Zlepšit komunikaci mezi regionálními organizacemi SKIP a SPOV – přestože byl v plánu 

seminář na celostátní úrovni k této problematice, nepodařilo se ho realizovat. I nadále je 

úroveň spolupráce obou spolků na regionální úrovni různá, většinou nedostatečná. Ve 

všech regionech se podílí knihovníci na hodnocení regionálního kola soutěže Vesnice 

roku. 

 

 



ZÁVĚR – SEKCE VEŘEJNÝCH KNIHOVEN  

V ROCE 2013 

 Trvajícím zájmem sekce veřejných knihoven je optimalizace členské 

základny. Tedy nejen početní rozšiřování členské základny, ale především 

aktivní vyhledávání kolegů. Kolegů s ambicí nejen rozvíjet a měnit, ale 

podporovat „řemeslo“.  

 Stále se zhoršujícím problémem je již  zmíněná rozdílná úroveň poskytování 

RF v jednotlivých krajích. „Seminář“ pro pracovníky PK, který dá možnost 

setkání lidí okolo praktické metodiky, vidíme v sekci jako krok, který může 

nejen dát celkový přehled jejich specializace (bez ohledu na specifika 

daného krajského systému), umožní navázání dříve běžných kolegiálních 

vztahů. Chceme také dát možnost nasměrovat metodiky k tomu, jak 

komunikovat schválenou „Koncepci rozvoje knihoven…“, která si klade za 

základní cíl ustavit každou z knihoven jako vstupní pilíř do celého systému 

knihovnických služeb. Bez součinnosti právě s metodiky nemůže být cílů 

koncepce dosaženo. 

 

 



ZÁVĚR – SEKCE VEŘEJNÝCH KNIHOVEN  

V ROCE 2013 

 trvá standardní příprava BMČ, Týdne knihoven a Dne pro dětskou knihu 

 uspořádání 9.ročníku „Co venkovské knihovny umějí a mohou“   

 

 A nadále budeme usilovat o to, aby sekce veřejných knihoven SKIP byla prostorem, který 

vyhledávají lidé nejen kvůli své chuti pracovat v českém veřejném knihovnictví , ale s chutí se 

potkávat a následně odcházet nabití – třeba pozitivní energií . 

 

 

                                                                        

            V ROCE 2013 OPĚT NA SHLEDANOU 


