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SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY 

The Czech Republic Libraries Association 

Die Assoziation der Bibliotheken in der Tschechischen Republik 

Zápis z 19. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce 

 

Místo konání:  Národní knihovna Praha  

Datum konání:  17. 4. 2012 

Přítomni:  viz prezenční listina 

 

Program: 

Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková, předsedkyně SDRUK pro regionální funkce. 

1) Regionální funkce v roce 2011 – základní údaje o výsledcích, trendy - Mgr. L. Zemánková  

Porovnání let 2009, 2010, 2011, výběrově s rokem 2002. Rok 2011 byl 10. rokem fungování RF.  

Prezentace bude uveřejněna na webu SDRUK a KI NKP. 

 celkově pokračovalo snižování dotací (ne ve všech krajích), na rok 2012 v celkovém součtu opět pokles 

 pokles počtu obsluhovaných knihoven o 43 

 pokles počtu metodiků o 9 (v roce 2010 o 10) 

 nárůst nákladů obcí na nákup vlastního knihovního fondu 

 pouze 368 obcí přispívá na nákup VF 

 Shrnutí 7 standardizovaných služeb: 

- pokles: vzdělávání v rámci RF, přírůstek VF, počtu porad, servis VT, doprava 

- růst: zpracovaných statistik, nákup a zpracování KF z prostředků obcí 

 Poradenská a konzultační činnost:   

- pokles počtu obsloužených knihoven o 88 (obslouženo 6 445 knihoven) 

- nárůst počtu konzultací i metodických návštěv 

 Vzdělávání v rámci RF: 

- pokles počtu obsloužených knihoven, akcí, účastníků i hodin 

- pokles počtu porad, nárůst počtu obsloužených knihoven 

 Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce: 

- nižší přírůstek VF, 6% obnova VF 

- 88% obsluhovaných knihoven využívá VF, na 1 knihovnu připadá 4,2 souboru a 238 k.j. 

 Nákup a zpracování KF z prostředků obcí: nárůst 

 Aktualizace a revize KF: nárůst počtu revizí 

 Servis VT a Doprava: pokles 

Shrnutí: 

 Přes pokles dotací nedošlo k žádným netradičním změnám v systému, jehož struktura zůstala téměř stejná 

 Rozdíly ve výkonech mezi kraji i regiony narůstají 

 Zájem o služby je ze strany obsluhovaných knihoven stabilní 

 Je propagace a informace o výsledcích RF dostatečná?  

Ze závěrů: 

 Standardizované služby poskytované v rámci RF jsou nástrojem k rozvoji VKIS. 

 Činnost v rámci RF by se měla rozvíjet na základě Koncepcí výkonu RF v jednotlivých krajích 

 Výsledky RF = výroční zprávy o výkonu RF by měly být v souladu se standardy pro výkon RF zveřejňovány na 

webech krajských knihoven (u 2 KK se nepodařilo nalézt). 

Prezentace je přílohou tohoto zápisu.   

2) Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011-2015. Implementace do praxe.  Diskuse k naplnění priority č. 15.  

PhDr. Vít Richter 

Na jednání UKR byly stanoveni zpravodajové pro jednotlivé priority (pro regionální funkce ing. Lea Prchalo-

vá). Formují se pracovní skupiny zaměřené na dílčí projekty a úkoly a jsou určování jejich garanti: podrobně k 

jednotlivým prioritám viz zápis z 24. jednání UKR dne 7. 2. 2012 – bod 3.: http://goo.gl/6VAXZ . Společné vý-

jezdní zasedání ÚKR k implementaci Koncepce se uskuteční ve dnech 24. - 25. 4. 2012. Na tomto jednání bu-

dou prezentovány výsledky pracovních skupin.  

3) Příprava krajských koncepcí RF 

Východisky pro přípravu koncepcí:  

- Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 

- Stav knihoven v krajích 

- Strategie krajů 

http://goo.gl/6VAXZ


 Návrh dr. V. Richtera: uspořádat workshop zaměřený na přípravu krajských koncepcí 

 Stav koncepcí regionálních funkcí v krajích: 

- Liberecký kraj: platná koncepce na léta 2007 – 2015 schválená Radou LK, ve spolupráci s PK bude aktua-

lizována. 

- Plzeňský kraj: má výhledový materiál bez časového omezení, na žádost zřizovatele připravuje koncepci 

- Moravskoslezský kraj: připravuje teze, které předloží dosavadnímu vedení kraje, následně bude zpraco-

vána koncepce, která bude předložena vedení kraje po podzimních volbách. 

- Pardubický kraj: koncepce byla připravena, ale neschválena; namísto ní byla vypracována pravidla po-

skytování regionálních služeb a jejich financování. Vzhledem ke snížení rozpočtu musela být na rok 2012 

přepracována. Zajištění služeb knihovnám je ohroženo. KK má zájem zpracovat koncepci zajištění RF 

a předložit ji novému vedení kraje. – Nabídka, aby se workshop uskutečnil v Pardubicích (přibližně stejná 

dostupnost pro všechny).  

- Královéhradecký kraj: koncepce na léta 2009 – 2013 v širším pojetí (včetně knihoven se speciálními fon-

dy). Koncepce a její případná aktualizace bude projednána s PK a vybranými městskými knihovnami. 

- Jihomoravský kraj: koncepce na léta 2008 – 2014 byla zpracována ve spolupráci s PK. Mezi priority patří 

podpora automatizace knihoven v regionu, podpora nákupu KF z prostředků obcí. 30% finančních prostředků 

musí být věnováno na nákup VF.  

- Praha: příprava koncepce na léta 2012 – 2017, je prováděna analýza RF na území Prahy, stanovují se prio-

rity. 

- Jihočeský kraj: příprava nové koncepce. 

- Karlovarský kraj: platná koncepce do roku 2013, v současné době se připravuje koncepce krajské kni-

hovny a v souvislosti s ní se počítá i se zpracováním koncepce RF jako součásti úkolů KK.  

- Středočeský kraj: má koncepci od roku 2006 bez časového omezení, snížení dotace na RF ji však nedovo-

luje plnit. Přepracování v souvislosti s aktuální finanční situací nebylo doporučeno v zájmu zachování mož-

nosti žádat opětovné zvýšení dotace.  

- Kraj Vysočina: nově schválená koncepce na léta 2012 – 2015. 

- Olomoucký kraj: počítá se s přípravou nové koncepce v návaznosti na Koncepci rozvoje knihovnictví ČR 

2012-2015.  

- Zlínský kraj: koncepce od roku 2006 bez časového omezení. Nová koncepce bude připravována pro nové 

vedení kraje.  

- Ústecký kraj: schválenou koncepci nemá, počítá se zpracováním.  

 Workshop k přípravě krajských koncepcí RF:  

- Všichni zástupci krajů uvítali návrh na uspořádání workshopu s termínem v 1. pololetí v Pardubicích.  

- Termín bude projednán s paní ředitelkou Kodetovou a předložen KK k odsouhlasení. 

- Základem nově schválená koncepce kraje Vysočina, další náměty témat posílat dr. Richterovi. 

- Je třeba určit moderátora workshopu. 

4) Příprava Analýzy mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven ČR v roce 2012 – PhDr. 

Vít Richter 

 Přítomní obdrželi návrh dotazníku. Letošní průzkum vychází z předchozích analýz v letech 1999 a 2004, proto 

je třeba v zájmu porovnatelnosti získaných údajů dodržet v co největší možné míře stejnou strukturu. Přesto bu-

dou některé již překonané otázky vypuštěny a zařazeny nové.  

 Průběh:  

- pouze webový dotazník 

- otevřen pro vyplňování cca 1 měsíc (květen-červen) 

- obsahový garant – Mgr. Zlata Houšková 

 Úkol: 

- Do konce dubna poslat Mgr. Houškové připomínky k otázkám, návrhy na doplnění apod.  

- Poskytnout maximální podporu pro vyplnění co největšího počtu dotazníků i z menších knihoven – zapojit 

pověřené knihovny.  

 Připomínka: většina knihovníků obecních knihoven pracuje na dohodu – je třeba v dotazníku zohlednit  

5) Různé 

 Diskuse k PIK  

- PhDr. V. Richter – vzhledem ke stále nejisté situaci je třeba připravovat zřizovatele knihoven na potřebu 

financovat připojení knihoven z vlastních prostředků, případně jednat s kraji o pomoci zejména malým ob-

cím. 

- PhDr. Z. Hájková – v Jihočeském kraji bude v případě ukončení PIK obcím do 500 obyvatel, kde je kni-

hovna mimo budovu OÚ, hradit připojení k internetu Jihočeský kraj. KK připravila pro kraj analýzu situace 

knihoven.   

- Paní I. Císařová – v kraji Vysočina bude připojení knihoven k internetu v případě zrušení PIK hradit kraj. 

 Přehled dotací na RF v jednotlivých krajích – Mgr. L. Zemánková, zpracuje grafy jako přílohu zápisu.  

 Sdružování prostředků na nákup VF – p. B. Bastlová. Prostředky byly dosud sdružovány jen na Ústeckoorlicku. 

Vzhledem k propadu financí byla vedena za aktivní účasti paní ředitelky jednání o sdružení prostředků na ná-



kup VF se starosty obcí Pardubicka (pozváni na poradu do KK). Všechny obce na sdružení prostředků ve výši 

cca 2 Kč na 1 obyvatele přistoupily. Jednání budou pokračovat i v dalších oblastech kraje.  

 Mgr. M. Kratochvílová  – v Jihomoravském kraji se uskutečnilo setkání knihovníků za účasti hejtmana, ocenění 

12 knihoven – akce velmi prospěšná z hlediska propagace regionálních funkcí a knihoven obecně v rámci kraje. 

Mají zájem zúčastnit se porady starostů obcí a informovat o vývoji knihoven a knihovnictví. 

 PhDr. V. Richter – informace o účasti Mgr. Houškové a prezentaci knihoven na poradě Asociace krajů – hod-

noceno pozitivně. Bylo by prospěšné, získat příležitost prezentovat na poradě AK knihovnictví detailněji. 

 Mgr. R. Giebisch – projekt UZS definitivně končí v červu 2012, prodloužení projektu bylo zamítnuto. 

 PhDr. V. Richter – informace o přípravě metodického pokynu k prostorovému zajištění knihoven, nabídka 

možnosti zapojení do přípravy dokumentu 

6) Závěr 

 připravit workshop zaměřený na přípravu koncepcí regionálních funkcí: 

 zajistit termín s p. ředitelkou KK Pardubice (Mgr. Konvalinková) 

 návrhy témat na workshop posílat dr. Richterovi (všichni, do konce dubna) 

 zápis z jednání a prezentaci výsledků RF v roce 2011 uveřejnit na webu SDRUK a KI NKP (Mgr. Zemánková a 

p. Starcová) 

 podpořit zapojení maximálního počtu knihoven do Analýzy mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovní-

ků knihoven ČR 2012 (všichni), eventuální připomínky (doplňky či návrhy na vypuštění) doručit Mgr. Houško-

vé nejdéle do konce dubna.  

 

Zapsala: J. Starcová a L. Zemánková 

 

 

 

 


