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2016 - STANDARDNÍ JEDNÁNÍ SEKCE A PODSEKCÍ

V roce   2016 proběhla dvě setkání Sekce veřejných knihoven.

Únorové jednání (25.2.2016) proběhlo v Národní knihovně za 
účasti více než 40 členů.

Na programu byla především organizační a obsahová podoba
připravovaného  workshopu  pro  pracovníky  metodických

oddělení  veřejných  knihoven  v Kutné  Hoře.   Dále  byla
diskutována  příprava  podzimní  Knihovnické  dílny,  soutěž

Knihovna roku, resp. Vesnice roku, Standard pro dobrý fond a
v neposlední  řadě  vystoupení  Jana  Holečka  z FDV  stran

Strategie digitální gramotnosti.

V prosinci  (8.12.2016)  jsme  se  na  jednání  věnovali  jednak

zhodnocení  aktivit  sekce  (Dílna,  workshop  metodiků  v Kutné
Hoře, činnost podsekce pro vesnické knihovny), dále Koncepci

knihoven  2017-2020  a  hosté  sekce  byli  tentokrát  dva  –
kolegyně Veronika Hyblerová Trachtová se pokusila zodpovědět

otázky členů sekce stran fungování CPK a Lubomír Honek nás
seznámil blíže s pokračováním projektu Husovy stopy.

Podsekce  pro  obecní  knihovny  komunikuje  převážně
elektronicky,  osobní  setkání  proběhlo  v návaznosti  na

prosincové jednání „velké“ sekce v Národní knihovně v Praze.
Stěžejní aktivitou je příprava semináře „Co vesnické knihovny

umějí a mohou“ včetně přípravy grantové podpory. Ten v roce
2016  proběhl  tradičně  v září  (15.-17.9.2016)  v Horní  Lidči

(Knihovna roku 2014) za pomoci  vsetínské knihovny. Program
„ Knihovna a její lidé“ přilákal opět početnou skupinu knihovnic

a  knihovníků,  problematika  obecních  knihoven  a  dobrých
příkladů jejich činností  je stále živá a potřebná.

Změny se chystají  v druhé podsekci – skupině pro komunitní
aktivity.  Dochází k obměně členské základny,  mění  se způsob

práce, „styčným důstojníkem“ je v tuto chvíli kolegyně Blanka
Tauberová ze sedlčanské knihovny, která vystřídala do důchodu

odcházející Zuzku Ježkovou. 
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WORKSHOP PRO PRACOVNÍKY METODICKÝCH ODDĚLENÍ III. 20. A 21. ŘÍJNA 2016 

TENTOKRÁT V KUTNÉ HOŘE            

KUTNOHORSKÝ DŮM DAČICKÉHO SE STAL DĚJIŠTĚM DALŠÍHO PRACOVNÍHO SETKÁNÍ 
PRACOVNÍKŮ METODICKÝCH ODDĚLENÍ. 

NA OBSAHU A PŘÍPRAVĚ SE PODÍLELY MONIKA KRATOCHVÍLOVÁ (MZK BRNO), MARIE 
ŠEDÁ (MORAVSKOSLEZSKÁ KNIHOVNA OSTRAVA), LENKA PRUCKOVÁ (KNIHOVNA MĚSTA
OLOMOUC) A GABRIELA JARKULIŠOVÁ (MĚSTSKÁ KNIHOVNA KUTNÁ HORA). 

DVOUDENNÍ WORKSHOP NABÍDL PLNĚ NABITÉMU SÁLU METODIKŮ NÁSLEDUJÍCÍ 
PROGRAM: 

ČTVRTEK 20. ŘÍJNA 2016

9:30 - 10:00     prezence účastníků

10:00                zahájení, uvítání účastníků  starostou města Bc. Martinem Starým 

I. blok - Legislativa a aktuality

10:15 - 10:45      Prostorové vybavení malých a středních knihoven - PhDr. Vít Richter

10.45 - 12.40     Vesnická knihovna nového tisíciletí – RNDr. Lenka Prucková

12:40 - 13:00     Standard pro dobrý fond - PhDr. Marie Šedá

II. blok - Psychologie a knihovník

14:00 - 15.30     Psychologie ve vyjednávání s (veřejnou) správou - Mgr. et Ing. Soňa Plháková

15:45 - 17:15      Psychologie ve vyjednávání s (veřejnou) správou - Mgr. et Ing. Soňa Plháková

17.15 - 18:00     Komunikace se zřizovateli knihoven a finanční podpora knihoven mimo RF - Mgr. et
Mgr. Monika Kratochvílová

18:00 - 18:18      Závěr prvního dne, informace - G. Jarkulišová (Ubytování, večeře, prohlídka knihovny
a prohlídka města).

Ilustrační obrázek



PÁTEK 21. ŘÍJNA 2016

III. blok - Automatizace v knihovnách

8:30 - 9:30      Firmy KP-SYS (ing.  Petr Štefan) ,  LANius (Ondřej Široký) ,  systém
KOHA (ing. Josef Moravec) - panelová diskuze

IV. blok - Projekty, aktivity a novinky pro knihovny 

10:15 - 10:35     Projekty a aktivity z dotace na RF - Bc. Jitka Štípská 

10:35  -  10:55   Metodické  centrum pro  výstavbu a  rekonstrukci  knihoven  -  Mgr.
Tereza Stodolová 

10:55 - 11:15     Podpora knihoven Středočeským krajem - PhDr. Radek Liška

11.15 - 12:00     Pozice metodik v NSK - Mgr. Zlata Houšková

12:00              Diskuze, celkové shrnutí semináře - Gabriela Jarkulišová

____________________________________________________________________________________________

Jeden z milých mailů účastníků po absolvování workshopu: 

 Vážená paní ředitelko,

na základě Vaší výzvy zasílám hodnocení Workshopu pro metodiky, který se konal 20. – 21. 10. 2016 v Kutné Hoře.

- Prostorová vybavenost – prostory Dačického domu jsou krásné; byl to výborný nápad uspořádat workshop 
právě tam.

- Časový rozvrh – program byl nabitý, ale nepřeplněný; přestávky i možnosti individuálního občerstvení 
byly optimální.

- Obsah workshopu – podařilo se ho obsahově dobře vyvážit, dozvěděl jsem se spoustu zajímavých a 
užitečných informací.

Celkové hodnocení: Výborná, organizačně příkladně zvládnutá vzdělávací akce. Jsem moc rád, že jsem se 

zúčastnil, program byl pro mě přínosný a odvezl jsem si řadu podnětů k přemýšlení.

Srdečně Vás zdravím z Českého Krumlova

Mgr. Martin Nechvíle – ředitel

   



KNIHOVNICKÁ DÍLNA 2016

Malý  sál  Městské  knihovny  v Praze  byl  dějištěm dalšího  ročníku Knihovnické  dílny,  již  tradičního

podniku Sekce veřejných knihoven SKIP. Dílna je jeden z mála projektů, kde cílovou skupinu tvoří
kolegové z menších veřejných knihoven, má být prostorem pro diskusi i načerpání nových podnětů.

Něco se podařilo vrchovatou měrou a některé předpoklady se naopak nepotvrdily.

Když jsme se v pondělí 10.10. a v úterý 11.10. 2016  ponořili do problematiky veřejných knihoven,

zásadních i inspirativních příspěvků zaznělo opravdu dost.

 Od  informací  o  oblasti  malých  knihoven  v  Koncepci  rozvoje  knihoven  přes  současnou,  hojně

diskutovanou   situaci  celoživotního  vzdělávání  knihovníků  k  výsledkům  průzkumu  prostorového
vybavení (prezentace zaměřena právě na knihovny v menších lokalitách) a vznikajícímu standardu pro

dobrý knihovní fond dospěl program k naplánované diskusi o možném společném označení českých
knihoven.   Zazněla  nepochybně  zajímavá  slova  o  situaci  v Nizozemsku,  kde  se  společná  značka

knihoven prosadila, následná diskuse ale vlastně diskusí moc nebyla a svými názory nepřesvědčili ani
zvolení  panelisté.   Osobně  se,  přes  pro  mne  rozpačité  vyznění  diskuse  na  Knihovnické  dílně,

domnívám, že toto téma ještě bude v českých knihovnách rezonovat. 

 Nedílnou součástí každé Knihovnické dílny je představení knihoven úspěšných v soutěžích Knihovna

roku a Městská knihovna roku. Kdo ale čekal suchý popis jednotlivých knihoven, spletl se. 

Knihovna  v Hroznětíně,  Masarykova  veřejná  knihovna  ve  Vsetíně  i  Knihovna  města  Olomouc  se

podělily o dobré nápady, úspěšné projekty, tipy a zkušenosti. Tuhle část programu dílny považuji za
nejdůležitější  a i  letos za nejpovedenější.   Dozvěděli  jsme se třeba více a prakticky o tom, jak ve

Vsetíně pracují s komiksovou literaturou, co vlastně mohou přinést knihovně společenské hry a řadu
dobrých tipů, které si ve svých vlastních knihovnách můžeme vlastně okamžitě zkusit zařadit.  

Zazněla i  „časosběrná“ informace o oblíbeném a stále  rostoucím semináři  „Co vesnické knihovny
umějí a mohou“ a rekapitulace toho, co umožňuje SKIP v jednotlivých sekcích. Účastníci Knihovnické

dílny navštívili také nové či rekonstruované pobočky Městské knihovny v Praze. Na výběr měli mezi
Vozovnou, Lužinami a Sedmičkou. 

Výčet programu zde nemůže být úplný, kdo chce, podrobnosti dohledá na webu SKIPu. 

A  osobní  dojmy?  Organizace  v pořádku,  nic  nedrhlo.   Většina  opravdu  velmi  dobrých  příspěvků,

nevyhnuli  jsme  se  ale  ani  těm  zdlouhavým,  zbytečně  popisným.  O  něco  méně  účastníků  než
v přechozích  ročnících  –  jestli  za  to  mohl  říjnový  termín  (kdy  se  děje  v českém knihovnictví  fakt

všechno) nebo se už pro některé formát dílny vyčerpal, o tom musíme při plánování dalšího ročníku
vážně přemýšlet. Dejte nám vědět, co si o tom myslíte. 

Závěrem bych  ráda  poděkovala  programovému týmu  –  PhDr.  Marii  Šedé  z Ostravy,  Mgr.  Monice
Kratochvílové  z Brna  a  RNDr.  Lence  Pruckové  z Olomouce,  které  na  programu  odvedly  opět

mimořádný  kus  práce  stejně  Mgr.  Vladana  Pillerová,  Mgr.  Bedřiška  Štěpánová  a  Mgr.  Ladislava
Zemánková, které se staraly o hladký průběh přímo před malým sálem Městské knihovny v Praze. A

slušné je také poděkovat Městské knihovně v Praze za azyl, Ministerstvu kultury ČR a firmě LANius za
podporu. A co vím jistě, je , že bez SKIPu by to nešlo.

Mgr. Gabriela Jarkulišová , předsedkyně Sekce veřejných knihoven SKIP



HODNOCENÍ ČINNOSTI PODSEKCE PRO OBECNÍ KNIHOVNY V ROCE 2016

1. Spolupráce se Spolkem pro obnovu venkova
Nejvýrazněji se spolupráce projevuje při realizaci soutěže Vesnice roku.  Knihovníci již mnoho

let působí jako členové hodnotitelských komisí v jednotlivých regionech a podílejí  se tak na
zvýšení prestiže knihoven. 

Byl  zorganizován  5.  seminář  pro  jihočeské  starosty  a  knihovníky.  Semináře  se  konají  vždy
v jiném okrese  Jihočeského kraje,  v tomto  roce byl  uspořádán v Hluboké  nad Vltavou

(okres České Budějovice). V ostatních krajích je spolupráce spíše „nárazová“. V poslední době
byla v některých místech navázána spolupráce s MAS.

Knihovníci se pravidelně podílejí na hodnocení Vesnice roku na krajské úrovni jako řádní
členové hodnotitelských komisí. V celostátní hodnotitelské komisi knihovníky zastupuje  RNDr.

Lenka Prucková (ředitelka Knihovny města Olomouce). 

Na  jednáních  SPOV  na  celostátní  úrovni  se  i  v tomto  roce  účastnil  Mgr.  Roman  

Giebisch. 

2. Připravit (grant  2016)  a  realizovat  setkání  „Co venkovské knihovny umějí  a  mohou XII.“
v Horní Lidči – úkol byl splněn, zájem knihovníků velký

3. Co venkovské knihovny umějí a mohou XII. – setkání proběhlo ve dnech 15.-17. září 2016
v Horní  Lidči,  okres  Vsetín.  Ústředním  tématem  bylo  Knihovna  a  její  lidé.  Hlavním
organizátorem Obecní knihovna v Horní Lidči (Knihovna roku 2014). Akci finančně podpořilo
Ministerstvo kultury a na zdárném průběhu se vedle Sekce veřejných knihoven SKIP, výrazně
podílela  i  pověřená  Masarykova knihovna ve  Vsetíně.  Odborného programu se  již  tradičně
zúčastnili  i  knihovníci  z blízkého  i  vzdáleného  okolí.  Celkový  průběh  akce  byl  zveřejněn
v odborném  tisku  (Čtenář,  Bulletin  SKIP),  v kronice  a  byl  pořízen  videozáznam.  Zatím  se
nepodařilo uveřejnit informaci o setkání na webových stránkách SKIP a současně zpřístupnit
prezentace přednášejících, jak bylo účastníkům slíbeno.

4. Průběžně publikovat ve Čtenáři články o dobrých venkovských knihovnách

Za pomoci většiny členů pracovního týmu se i v letošním roce podařilo pravidelně 

publikovat v rubrice „venkovským knihovnám“ informace o dobrých zkušenostech 

venkovských knihoven. Články budou uveřejňovány i nadále přestože došlo ke změně 

šéfredaktora. Za paní Lenku Šimkovou, která odešla na mateřskou dovolenou, 

nastoupil pan Jaroslav Císař.

5. Práce týmu
V průběhu roku probíhá spolupráce týmu prostřednictvím elektronické pošty. Koncem 

roku se vždy uskuteční pracovní schůzka v NK. Plánovaná schůzka byla svolána na 

8.12. 2016  -  viz.samostatný zápis. 



Členové týmu zhodnotili práce „podsekce“ v roce 2016 a připravili plán činnosti na 

rok 2017.

ZÁVĚREČNÉ INFORMACE:

Tato zpráva se týká těch největších pracovních aktivit Sekce veřejných knihoven. Podrobnosti jsou k 

dispozici na webu sekce, kde naleznete vše včetně zápisů a třeba odkazů na fotogalerii z jednání.

Do této zprávy přispěly  Gabriela Jarkulišová a Dana Wimmerová.

Leden 2017 , v Kutné Hoře
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