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Oddělení služeb knihovnám           
 

     O 16. ročník konference Knihovny současnosti (Seč, 16.-18.9.2008) byl opět velký zájem jak odborné 
veřejnosti (přes 300 přihlášených účastníků), tak vystavovatelů (okolo 30 firem). Je možná na škodu, že 
zájem o konferenci ze strany veřejných knihoven upadá a jednání stále více vyhledávají pracovníci 
odborných knihoven a informačních pracovišť. Nabídka témat a příspěvků je dostatečně široká, aby si 
svoje téma našel každý, a mnohé se dá prodiskutovat i v době přestávek. I z letošního ročníku konference 
je k dispozici tištěný sborník a prezentace vystoupení jsou vystaveny na 
http://www.sdruk/sec/2008/sec_prez.php . Stručné obsahy příspěvků a několik fotografií přináší 
elektronický časopis Ikaros http://www.ikaros.cz .  
 
      První jednací den střídavě moderovali V. Ježek a Z. Houšková z Národní knihovny. Tematický blok 
nazvaný Programy a projekty přinesl příspěvky sledované obecenstvem s velkým zájmem. Na úvod 
vystoupily tři ředitelky krajských knihoven a přednesly zkušenosti s projekty a realizací výstavby a 
rekonstrukcí knihoven. E. Svobodová z Hradce Králové shrnula čtrnáctileté úsilí o výstavbu nové budovy, 
která byla nedávno otevřena pro veřejnost. L. Prchalová z Ostravy seznámila přítomné s plánovanou 
výstavbou "černé kostky" a I. Horáková z Plzně přednesla příspěvek o rekonstrukci objektů depozitáře a 
zajišťování nutných oprav historické budovy knihovny. 
 
      Další blok příspěvků se věnoval mezinárodním projektům na záchranu historických a ohrožených 
dokumentů (ENRICH = projekt evropské integrace rukopisů, HISPRA = záchrana historických pragensií z 
fondů Městské knihovny v Praze, LiWa = živoucí webové archívy). 
 
      Další příspěvky mapovaly situaci - někde úspěšnou, jinde problematickou - s podáváním projektů 
knihoven na využití finančních prostředků Evropské unie (Karlovy Vary, České Budějovice, Brno, Liberec).
 
      Zajímavým způsobem - prezentací plnou grafů - zhodnotil PhDr. V. Richter z Národní knihovny 
výsledky dotazníkového průzkumu k doplňování knihovních fondů v knihovnách. Apeloval, aby se 
dotazníkových šetření, která jsou anonymní, účastnilo co nejvíce respondentů, aby údaje byly vypovídající 
(mizivá byla účast vysokoškolských knihoven). Ročně se na nákup knihovních fondů vydává cca 1 
miliarda Kč. Jsou tyto prostředky využívány efektivně? Kupujeme to, co potřebují naši uživatelé? 
Průměrná cena české monografie je kolem 200,- Kč, zahraniční převyšuje 700,- Kč. Roční předplatné 
českého periodika je v průměru 750,- Kč a zahraničního téměř 9 000,- Kč. Licence na provozování 
elektronických informačních zdrojů ročně představují několik desítek miliónů korun, částečně pokrývaných 
formou dotací a grantů. Stále asi jen polovina knihoven zúčastněných v průzkumu vystavuje svoje 
katalogy na internetu a přispívá do souborného katalogu - přitom například více než polovinu požadavků 
na zahraniční literaturu lze uspokojit z fondů našich knihoven, nikoliv složitějším prostřednictvím 
mezinárodní meziknihovní výpůjční služby. 
 
      V rámci prvního jednacího dne je již tradičně předávána Medaile Z.V.Tobolky za významný přínos 
knihovnictví a za celoživotní činnost. 
 
      Druhý jednací den probíhal v sekcích. Tematický blok Informační technologie přinesl příspěvky 
zaměřené na automatizaci, zavádění nových technologií a vývoj nové generace knihovnických systémů. 
Sekce Současné problémy akvizice v českých knihovnách byla zaměřena na aktualizaci a vyřazování 
knihovních fondů v různých typech knihoven a doplňování regionálních dokumentů. V diskusi se řešila i 
problematika akvizice slovenské literatury v českých knihovnách a české literatury na Slovensku. Sekce 



Knihovníkům více práce řešila mimo jiné i problematiku osobnostního rozvoje a vzdělávání. Poslední 
jednací den se věnoval diskutovanému tématu Četba a čtenářství v širších souvislostech. 
 
      Úvodní příspěvek třetího dne nechal nahlédnout do výsledků vůbec prvního reprezentativního 
průzkumu čtenářů a čtení v Čechách. Přednášející Jiří Trávníček z Ústavu pro českou literaturu AV ČR 
doporučil publikaci připravovanou v nakladatelství Host pod názvem "Čteme? Obyvatelé české republiky a 
jejich vztah ke knize v roce 2007" a uvedl příklady a rozdíly "knižního" chování obyvatel v Čechách, 
Polsku, Německu a USA. Zajímavá k řešení byla hned úvodní otázka průzkumu "Kdo je to čtenář?". V 
Čechách odpovídáme: "Ten, kdo přečte alespoň jednu knihu za rok, " ale v cizině se objevují zajímavé 
modifikace tohoto pojmu: "Přečetl jste alespoň jednu knihu za čtvrt roku", " Čtete v danou chvíli nějakou 
knihu", "Přečetl jste během roku nějakou knihu pro potěšení" (a rozlišují dvojí čtení - čtení pro informace a 
čtení pro potěšení). A "Kdo je silný čtenář"? V Čechách ten, který má na kontě více než 13 přečtených 
knih za rok. 
 
      Ke čtenářství českých vysokoškoláků a jejich vztahu k informačním zdrojům směřovaly další dva 
průzkumy, jejichž výsledky budou publikovány ve Čtenáři. Experimentální projekty na podporu čtenářství 
realizovali v rámci seminářů studenti knihovnictví z Brna; jedná se o nový studentský elektronický časopis 
Inflow http://www.inflow.cz/ , systém SydoČe na doporučování četby, projekt BiblioHelp s orientací na 
biblioterapii a důkaz, že v knihovnictví lze využívat guerillové techniky marketingu, podává projekt Guerilla 
Readers.  
 
      Zahraniční projekty na podporu četby zmapovala včetně mnoha webových odkazů umístěných v 
prezentaci přednášející Zlata Houšková z Národní knihovny. Francouzský Festival knihy a četby 
komentovala jako příklad spolupráce škol a knihoven Jana Nejezchlebová z MZK Brno.  
 
      Během posledního dne konference zazněl i propagační příspěvek od členky poroty pro vyhodnocení 
celostátní ceny Knihovna roku a příspěvek přibližující šedesátiletou historii časopisu Čtenář. Redaktorky 
vyzvaly k širšímu využívání elektronické verze časopisu na adrese http://ctenar.svkkl.cz/, která je 
bonusem pro předplatitele, ale po půl roce uvolňuje plné texty článků k prohlédnutí všem. Volně přístupný 
je také archiv článků z let 2005 - 2007. 
 
      Pro následují rok byla načrtnuta témata: Knihovník jako univerzální voják, Jak se vyplatí vzdělávání 
knihovníků, Okénko pro ředitele, Jak zabezpečit věci uživatelů v knihovně. Určitě příspěvky přinesou řadu 
námětů, které stojí za to vyposlechnout. 
 
      A důležitá tečka (spíše vykřičník) nakonec: Vzhledem k plánované rekonstrukci objektů 
školicího střediska se příští rok konference uskuteční v termínu 23.-25. června 2009. 
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