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Postřehy z valné hromady SDRUK

Eva Svobodová

Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšným zájmovým sdružením právnických osob. Členy jsou v současné 

době odborné, univerzitní, vědecké a krajské knihovny. Vrcholným orgánem SDRUK je valná hromada, která se 

schází pravidelně 1x ročně. V letošním roce se konala 20. 4. ve Vědecké knihovně v Olomouci. Účastníci se 

věnovali zejména projednání a schválení zprávy o činnosti za uplynulý rok, plánu činnosti a rozpočtu na rok 2016 

a změně stanov.

V roce 2015 došlo ke změně ve vedení SDRUK. Předsedou se po odstoupení Ing. L. Prchalové stal od 1. 4. 2015 

RNDr. T. Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze. Z rady SDRUK odešel Mgr. T. Gec a novým členem byl zvolen 

prof. PhDr. T. Kubíček, Ph.D., ředitel Moravské zemské knihovny v Brně. V září 2015 došlo i k přesunu sídla 

sdružení z Ostravy do Prahy. Současně se zakládajícími knihovnami podepsal SDRUK 25. 10. 2015 smlouvu o 

spolupráci na přípravě Centrálního portálu knihoven. Jeho hlavní úlohou bude zajišťovat smluvní ukotvení dalších 

přistupujících knihoven do CPK.

Hospodaření SDRUK za rok 2015 skončilo kladným výsledkem 79 365 Kč. K 31. 12. 2015 činilo celkové jmění 

sdružení 1,088  mil. Kč.

V roce 2016 Sdružení knihoven pokračuje v realizaci konferencí, seminářů a studijních cest.

Tradiční konference Knihovny současnosti se konala první zářijový týden v Olomouci v prostorách Právnické 

fakulty Univerzity Palackého. Pod heslem „Vidíme to růžově“ účastníci jednali v těchto programových blocích: 1. 

Knihovna jako vzdělávací instituce, 2. Infobox, 3. Marketing knihoven, 4. Knihovna jako bezpečný veřejný prostor, 

5. Koncepce rozvoje knihoven. První den vystoupili zahraniční hosté: Inga Lundén ze Švédska a Jens Thorhauge 

z Dánska. Opět byly na programu také workshopy.

V rámci Sekce pro služby se 19. 5. 2016 v NK ČR v Praze realizovalo jednání na téma „placení poplatků 

v knihovnách“ z pohledu administrace (způsob placení, pokladny, odvádění peněz, bezhotovostní platby atd.). 

Zvláštní přednáška v souvislosti s CPK byla věnována online platbám.

Sekce pro informační vzdělávání uživatelů se zabývá zpracováním materiálů věnovaných metodice vzdělávacích 

akcí. Zároveň budou zahájena jednání se zástupci Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy 

univerzity v Brně ohledně propojení vzniklých metodik a navázání spolupráce.

Sekce pro bibliografii má ve své gesci kooperativní projekty na zpracování článků pro bázi ANL; letos se zpracuje 

19 700 záznamů článků. Ve spolupráci s Národní knihovnou ČR bude vytvořen projekt dalšího rozvoje článkové 

bibliografie v ČR. K tomu byla od 9. do 10. 5. 2016 uspořádána studijní cesta do Slovenské národní knihovny na 

úsek digitalizace a zpracování záznamů článků. Ve dnech 5.-6. 4. 2016 se konalo v Historickém ústavu Akademie 

věd 28. zasedání Sekce SDRUK pro bibliografii, kde se probíraly výsledky kooperačního systému ANL, příprava 

Kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů 9.-11. 10. 2016 ve Státní vědecké knihovně v Banské 

Bystrici a práce na heslech ve Slovníku českých knihovníků. Na závěr se uskutečnila přednáška Ing. P. Žabičky 

na téma Analytická bibliografie a CPK. Databáze ANL je již v CPK a testuje se.

V rámci Sekce pro informační technologie proběhl 6.-7. 4. 2016 digitalizační seminář v MZK v Brně. Na podzim je 

plánováno další setkání ke strategii digitalizace.

Sekce pro akvizici uspořádá 13. 10. 2016 v Havlíčkově Brodě 26. akviziční seminář.

Činnost Sekce pro historické fondy se soustřeďuje na pořádání konference o historických fondech. 25. ročník 

proběhne 9.-10. 11. 2016 na téma dějiny knihoven.



Sekce pro regionální funkce se v roce 2016 zabývá chystanou koncepcí rozvoje českých knihoven v souvislosti s 

RF, dále zapojením všech knihoven do Centrálního adresáře knihoven (CADR). Na jednání 5. 5. 2016 byl v Praze 

představen návrh nového metodického pokynu „Standard pro dobrý fond“. Nejdůležitějším úkolem pro tento rok je 

vypracovat stanovisko k novele knihovního zákona, kde by měla být konkrétněji zakotvena povinnost krajů 

financovat regionální funkce.

Na podzim 2016 budou zahájeny kurzy PR akademie pro knihovníky a pracovníky public relations v knihovnách. 

Jedná se o několik setkání s odborníky na vztahy s veřejností, novináři a redaktory. Akademii povede V. 

Ondřichová.

SDRUK pořádá také zahraniční studijní pobyty. Jedním z nich byla studijní cesta do knihoven v Polsku, která se 

konala 17.-20. 5. 2016. Pro ředitele krajských knihoven je plánován studijní pobyt do knihoven ve Francii v termínu 

17.-20. 9. 2016.

Velkým tématem letošní valné hromady bylo schválení nových stanov 

(http://sdruk.mlp.cz/sdruk/o-organizaci/clanek/stanovy-sdruzeni-knihoven-cr/). SDRUK chce být reprezentantem 

zaměstnavatelů v knihovnictví a hájit jejich zájmy na poli legislativním a odborném i v personálních otázkách. 

Proto byly vypracovány a schváleny nové stanovy, které sdružení více otevírají dalším zájemcům o členství. 

Členy SDRUK se mohou stát i městské knihovny, které o to písemně požádají radu SDRUK.[1] Již nyní 

mohou nečlenské knihovny vysílat své pracovníky do sekcí sdružení. 

Součástí doprovodného programu valné hromady byla návštěva výstav uspořádaných k 450. výročí existence 

Vědecké knihovny v Olomouci.

V roce 2017 se bude valná hromada SDRUK konat v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Bližší informace z valné hromady jsou k dispozici na stránkách: http://sdruk.mlp.cz/sdruk/o-organizaci/zapisy-z-

valne-hromady/clanek/zapis-z-radne-valne-hromady_20-dubna-2016/.

Kontakt na autorku: eva.svobodova@svkhk.cz

Web sdružení: http://www.sdruk.cz/ 

[1] Přihláška je ke stažení na adrese: http://sdruk.mlp.cz/sdruk/chceme-byt-clenem/clanek/chceme-byt-clenem/.
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