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Valná hromada v Liberci: činnost Sdružení knihoven ČR 2016/2017 
ve zkratce

Eva Svobodová

Letošní valná hromada SDRUK ČR se konala 12. dubna v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Věnovali jsme se 

zejména projednání a schválení zprávy o činnosti za uplynulý rok a plánu činnosti a rozpočtu na rok 2017. V roce 

2016 byla Radou SDRUK schválena nová členská přihláška. Díky změně stanov, které umožňují vstup do 

sdružení městským knihovnám, jsme na konci roku měli 45 členů, k 25. 7. jich bylo 52. Z našeho kraje se 

v průběhu roku 2017 staly členy: Knihovna města Hradce Králové, Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně a Městská 

knihovna Náchod. V souvislosti s odchodem A. Brožka, ředitele Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, 

do důchodu byla Radou SDRUK zvolena tajemnicí J. Holásková, ředitelka Vědecké knihovny v Olomouci, a 

agendu medaile Z. V. Tobolky převzala Z. Friedlová, ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

Největší každoroční akcí je konference Knihovny současnosti; loni se konala 6.-9. 9. v Olomouci. Záštitu nad ní 

převzali ministr kultury Mgr. Daniel Herman a hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil. Mottem konference 

bylo „Vidíme to růžově“. Název konference měl účastníky naladit k optimistickému vidění budoucnosti knihoven 

a knihovnictví. Jisté je, že zánik knihovnám v nejbližších letech nehrozí a snad s příznivým vývojem naší 

ekonomiky budou jejich zřizovatelé štědřejší. Může nás také těšit, že ke vzdělání má v celosvětovém měřítku 

přístup více obyvatel než kdy dřív. Vychází více knih jak tištěných, tak elektronických a prý se i více čte.

Sdružení knihoven ČR je hlavním partnerem portálu Knihovny.cz (Centrální portál knihoven) a sjednává smlouvy 

s nově přistupujícími knihovnami. Ostrá verze portálu byla slavnostně spuštěna 26. 10. 2016 v Moravské zemské 

knihovně v Brně. Od jara 2016 se práce soustředily na faktické zapojení zakládajících knihoven (zdrojů a 

uživatelských účtů) a na otestování funkcionalit portálu v různých podmínkách.

V minulém roce byl také spuštěn vzdělávací program Akademie PR, určený zaměstnancům knihoven, kteří se 

této problematice věnují. Odbornou garantkou je Mgr. Věra Ondřichová. Program je koncipován v rozsahu 5 

pracovních dnů a je zaměřen na plánování PR aktivit, práci s novináři, praktickou přípravu podkladů pro média i 

sociální sítě, budování brandu knihovny, PR v online prostředí, komunikaci se zřizovateli, lobbing a krizovou 

komunikaci. Do prvního běhu, který byl realizován od října 2016 do dubna 2017, se přihlásilo 21 účastníků a kurz 

byl uskutečněn ve spolupráci s lektory i odborníky z mediální praxe.

Činnost sdružení probíhá hlavně v sekcích. Sekce pro akvizici pořádala loni akviziční seminář a poradu knihoven 

s povinným výtiskem a nabídkovou povinností. Za místo konání 26. akvizičního semináře (13. 10. 2016) byl zvolen 

Havlíčkův Brod. A. Brožek avizoval z důvodu odchodu do důchodu i odchod z funkce předsedy akviziční sekce. 

Navrhl za sebe nástupce, Mgr. Dana Bechného, ředitele Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, který byl 

potvrzen Radou a valnou hromadou SDRUK v Liberci.

  Prvořadým úkolem Sekce pro bibliografii bylo zajišťování kooperačního systému analytické bibliografie ANL. Za 

celý rok 2016 bylo ze širší kooperace do báze ANL naimportováno 53 872 záznamů. Dvacáté osmé zasedání 

sekce se konalo 5.–6. 4. 2016 v Historickém ústavu Akademie věd ČR. Diskutovalo se mimo jiné o zapojení 

článkových databází do portálu Knihovny.cz. Ve dnech 9.–10. května 2016 navštívili členové pracovní skupiny pro 

analytickou bibliografii Slovenskou národní knihovnu v Martině. Hlavní náplní cesty bylo seznámení se s použitými 

technologiemi a zkušenostmi se zpracováním článků v rámci digitalizace periodik. Kolokvium slovenských, 

moravských a českých bibliografů se konalo ve dnech 9.-11. 10. ve Státní vědecké knihovně v Banské Bystrici. 

Zahájila jej O. Lauková, ředitelka SVK BB; ve slavnostních hornických uniformách přivítali účastníky N. Babiaková, 

primátorka města Banská Štiavnica, a J. Havran, primátor města Nová. Přednášky z kolokvia vydá Studijní a 



vědecká knihovna v Hradci Králové formou elektronické knihy.

Sekce pro historické fondy pořádala v roce 2016 ve dnech 9. a 10. listopadu 25. ročník konference Bibliotheca 

Antiqua. Již tradičně se konference uskutečnila v příjemném prostředí sálu Mozartea v Arcidiecézním muzeu v 

Olomouci. Konference se zúčastnilo celkem 44 zástupců různých kulturních institucí, bylo předneseno 21 

příspěvků, z toho 20 je publikováno ve sborníku.

Sekce pro informační technologie se v loňském roce zabývala portálem Knihovny.cz, provozem a rozvojem 

serveru ObalkyKnih.cz a digitalizací. Databáze Obálky knih na konci roku 2016 obsahovala přes 1,42 mil. obálek a 

238 tis. obsahů českých i zahraničních dokumentů, více než 300 tis. anotací, 60 tis. hodnocení a 14 tis. komentářů 

a nově i přes 47 tis. fotografií autorů.

Sekce pro informační vzdělávání uživatelů navázala spolupráci s Kabinetem informačních studií a knihovnictví 

Masarykovy univerzity v Brně. Zasedání sekce proběhlo v prosinci v Knihovně J. Mahena v Brně. Hlavním bodem 

bylo projednání spolupráce při publikování již zpracovaných metodik vzdělávání uživatelů knihoven.

Na jednáních Sekce pro regionální funkce byl projednáván standard pro dobrý fond, probíral se průzkum 

prostorového vybavení knihoven z jara 2016, kterého se zúčastnilo 2027 knihoven. Dále se hovořilo o analýze 

věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven, koncepci celoživotního vzdělávání a o 

připravované novele katalogu prací.

Zasedání Sekce pro služby proběhla 19. května a 24. listopadu v Národní knihovně v Praze. Hlavní 

projednávanou problematikou byly MVS a platby za poštovné v rámci této služby, řešila se i bezpečnost knihoven 

a jejich fondů.

Valná hromada odsouhlasila zprávu o hospodaření. Ke konci roku 2016 byl stav vlastního jmění 1 088 957 Kč, 

skončili jsme s kladným hospodářským výsledkem ve výši 24 596 Kč.

V roce 2017 bude pokračovat Akademie PR (blíže viz http://sdruk.mlp.cz/sdruk/akademie-pr/clanek/druhy-rocnik-

akademie-pr/); studijní cesta do rakouských knihoven se již uskutečnila ke všeobecné spokojenosti všech 

účastníků, blíže viz http://sdruk.mlp.cz/sdruk/planovane-akce/clanek/studijni-cesta-sdruk-2017-po-rakouskych-

knihovnach/. Konference Knihovny současnosti se bude konat 12.-14. 9. 2017 opět v Olomouci. Letošní barvou 

bude zelená s mottem „Zelená knihovnám“ a s podtitulem „Tvoříme knihovny jako otevřený prostor“. V organizaci 

konference došlo k velké změně. Účastníci si ubytování a stravování objednávají a platí sami. Uvidíme, jak se 

daný model osvědčí. (Poznámka redakce: psáno v červenci 2017, v době vydání zpravodaje již konference 

Knihovny současnosti proběhla.)

Sdružení se chce stát reprezentativním orgánem knihoven, a proto na začátku roku 2017 podalo přihlášku do 

Unie zaměstnavatelských svazů.

Na valné hromadě zazněla i informace, že je v Moravské zemské knihovně plánováno zřízení metodického centra 

pro vzdělávací kurzy knihovníků, v němž by se zpracovávaly i studijní materiály.

V rámci doprovodného programu si mohli účastníci valné hromady prohlédnout prostory Krajské vědecké knihovny 

v Liberci a její historické fondy.
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