Zápis z 35. jednání Sekce SDRUK pro regionální funkce
Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut
Datum konání: 25. 6. 2020
Přítomni: viz prezenční listina
Jednání řídili: Mgr. Blanka Konvalinková, předsedkyně Sekce SDRUK pro RF, PhDr. Vít Richter, ředitel
Knihovnického institutu NK ČR.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola zápisu z 34. zasedání
Akce připravované Sekcí veřejných knihoven – PhDr. Marie Šedá
Soutěže Knihovna roku a Městská knihovna roku – nová pravidla PhDr. Vít Richter
Dotační program VISK 3, Knihovna 21. století, zkušenosti z hodnocení projektů – PhDr. Marie Šedá
Slovník českých knihovníků, jak dále postupovat – Ing. Dana Smetanová
Regionální funkce v r. 2019, výroční zpráva – Mgr. Lucie Macháčková, Mgr. Vladana Pillerová
Financování RF v jednotlivých krajích, aktuální informace pro r. 2020, výhled na r. 2021
Koncepce pro rozvoj knihoven v ČR na léta 2021 – 2027 – PhDr. Vít Richter
Jak promítnout novelu Metodického pokynu ČR k vymezení standardu VKIS do práce metodiků,
vyhodnocování (měření) – diskuse metodiků
10. Různé
1. Kontrola zápisu z 34. zasedání
 Jak nastartovat obecní knihovnu, cílem je ukázat činnost knihovny z pozice starosty a z pozice
knihovníka. V r. 2019 seminář proběhl v kraji Moravskoslezském a Olomouckém. Letos byly
naplánovány v kraji Ústeckém a Vysočina.
- Jedná se o jednodenní akci, počet účastníků cca 20, zvou si krajské/okresní metodiky, představení
knihovny, ve které se akce koná.
- Pro knihovny jsou k dispozici 2 šablony (soutěž Vesnice roku a Regionální funkce knihoven; každý kraj si
prezentaci upraví podle místních podmínek).
- Na obsahu a jeho ustálení stále pracují, hledají nápady a témata, šablona pro příklady dobré praxe je
přiložena k zápisu, zasílat na: kratochvilova@smscr.cz
- Na Portálu zastupitele (http://www.portalzastupitele.cz) je připravena platforma pro propojení nabídek
partnerů a poptávek obcí. Prosíme o registraci regionálních knihoven v sekci Síťování partnerů
Jaká je situace v ostatních krajích?
- Vysočina, seminář se uskutečnil 18. 10. 2019 https://bit.ly/2AF7Rj0
- Plzeňský, zatím není v plánu
- Liberecký, zatím není v plánu
- Zlínský, zatím se nepřipravuje, 3 pověřené knihovny připravují pro starosty vlastní semináře. Mají zájem o
uskutečnění semináře.
- Středočeský, mají zájem o uskutečnění dvou seminářů, v jednání je buď podzim 2020 nebo rok 2021. Na
dvou místech SK, kvůli dostupnosti.
- Ústecký, seminář se uskutečnil dne 17. 10. 2019 v Obecní knihovně Háj u Duchcova.






Aktualizace Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2021 – 2027
- Momentálně je v meziresortním připomínkovém řízení
Zpřístupnění děl nedostupných na trhu
- Zpřístupňování zahájeno
- NK podepisuje smlouvy s prvními knihovnami (vysokoškolské, krajské)
Přístupnost webových stránek

2. Akce připravované Sekcí veřejných knihoven SKIP – PhDr. Marie Šedá
 Co venkovské knihovny umějí a mohou, každoroční seminář určený pro knihovny v malých obcích pro
sdílení příkladů dobré praxe a pro další inspiraci v jejich práci. Seminář spolu se Sekcí veřejných
knihoven SKIP pořádá knihovna, která zvítězila v soutěži Knihovna roku.
- 17. – 19. 9. 2020, Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice, Moravskoslezský kraj
- https://venkovske-knihovny-2020.webnode.cz/
 Knihovnická dílna, Setkání knihovníků (především, ale nejen z obecních a městských knihoven) pátý
ročník, koná se každé dva roky.
- 30. 9. 2020, Národní technická knihovna Praha
- https://knihovnicka-dilna-2020.webnode.cz/
 VII. Workshop pro metodiky, je organizován s cílem rozvoje metodického vzdělávání knihovníků
- 21. – 22. 10. 2020, Písek
- https://workshop-pro-metodiky-7.webnode.cz/
3. Soutěže Knihovna roku a Městská knihovna roku – nová pravidla PhDr. Vít Richter
 Knihovna roku, nová pravidla jsou nastavena dočasně, jen pro rok 2020, protože se nekonala soutěž
Vesnice roku, na kterou Knihovna roku úzce navazuje.
- Kandidáty za jednotlivé kraje vybírají dvoučlenné komise ve složení krajský metodik + člen
krajské komise Vesnice roku.
 Městská knihovna roku, od letošního roku jsou nastavena nová pravidla.
- Z každého kraje bude nominována jedna knihovna do prvního kola. Komise provede hodnocení
podle tří kritérií: benchmarking, hodnocení 1. a 2. významné akce/počinu.
- Prvních 8 knihoven postoupí do druhého kola, navštíví je hodnotitelská komise.
- Nominace je prodloužena do 7. 7. 2020.
- https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicka-cena-souteze/akce-a-projekty/akceskip/cena-skip-a-skanska-mestska-knihovna-roku
4. Dotační program VISK 3, Knihovna 21. století zkušenosti z hodnocení projektů – PhDr. Marie Šedá.
PhDr. Vít Richter
 Pokles úrovně žádostí.
 Doporučené částky na technické vybavení knihovny nereflektují.
 Žádosti by měly projít kontrolou pověřené knihovny, případně přiložit doporučení projektu.
 Webová stránka má jasné parametry (Standard VKIS, čl. 9, ods. 2). Kontrola webových stránek
pověřenými knihovnami.
 Knihovny by se měly zapojovat do regionálních automatizovaných systémů.
 Hodnotící kritéria: Soulad se zadáním, dopad na uživatelskou obec, kvalita zpracování projektu,
přiměřenost nákladů, význam na regionální úrovni.
 Viz prezentace

5. Slovník českých knihovníků, jak dále postupovat – Ing. Dana Smetanová
 Základem je kooperace s krajskými knihovnami. V současné době zpracovávají a aktualizují záznamy
bibliografové krajských knihoven. Zpracování nových záznamů je nízké.
 Chybí záznamy žijících a oceněných knihovníků (je nutné oslovit je a požádat o vyplnění dotazníku).
 Nabízí se požádat metodiky, aby pomohli s oslovením knihovníků.
 Viz prezentace.
6.




Regionální funkce v r. 2019, výroční zpráva – Mgr. Lucie Macháčková, Mgr. Vladana Pillerová
Zhodnocení plnění výkonu RF v r. 2019
Viz výroční zpráva
Viz prezentace

7. Financování RF v jednotlivých krajích, aktuální informace pro r. 2020, výhled na r. 2021



Královehradecký - Pro r. 2020 byla poskytnuta dotace ve výši 9 752 000 Kč (navýšení oproti

minulému roku cca o 10 %) a k tomu i dodatek (346 590 Kč) pokrývající zákonné navýšení
mezd. Žádost o dotaci 2021 musely pověřené knihovny podat již nyní (do konce června
2020) a navržena byla částka stejná jako v min. roce, ale bez toho dodatečného navýšení
na mzdové náklady.

















Karlovarský - rozpočet RF na letošní rok je následující: PK nedostaly požadované navýšení, jejich
rozpočet zůstává na úrovni roku 2019. KK navýšeno o 16 000 Kč. Cheb = 1 245 000; Karlovy Vary = 2
570 000; Sokolov = 1 420 000; celkem = 5 235 000. Jak bude vypadat rozpočet v roce 2021, zatím neví.
Olomoucký – rozpočet na rok 2020: 11 930 000 Kč (navýšení oproti r. 2019 o 892 000 Kč). Pro rok 2021
navrhují stejnou částku (žádost musí být podána do 30. 6. 2020), ale zatím nic konkrétního neví.
Plzeňský - rozpočet na rok 2020: 8 000 000 Kč (navýšení proti r. 2019 o 500 000 Kč). Rozpočet na r. 2021
zatím neví, předpokládají ale jeho snížení.
Jihočeský - rozpočet na rok 2020: 16 000 000 Kč (stejný jako v r. 2019, v rozpočtu je zahrnuta i krajská
funkce). Rozpočet na r. 2021 zatím neví.
Vysočina - rozpočet na rok 2020: 11 472 000 Kč (navýšení proti r. 2019 o 1 150 000 Kč).
Ústecký - rozpočet na rok 2020: 9 000 000 Kč (stejný jako v r. 2019), z toho stálá částka 1 370 000 Kč
přímo v rozpočtu krajské knihovny a výkon krajské funkce RF. Rozpočet na r. 2021, navrhují stejnou
částku jako v r. 2020
Středočeský - rozpočet na rok 2020: 14 000 000 Kč + navýšení na 3 pracovní úvazky - 0,75 prac. úvazku
pro 4 pověřené knihovny (Kutná Hora, Mladá Boleslav, Příbram, Benešov), schváleno krajským
zastupitelstvem 1. 6. 2020 s účinností do 1. 6. 2020. Přesnou částku na výkon RF v r. 2020 ještě neví,
podle toho, od kterého měsíce jednotlivé PK navyšovat počet pracovníků na RF. Rozpočet na r. 2021
zatím neví.
Jihomoravský – rozpočet na rok 2020: 16 000 000 Kč (13 900 000 = PK, 2 100 000 = KK). Mají novou
metodiku na rozpočet pro PK, a to podle počtu obsluhovaných knihoven (50 % dotace) a počtu reg.
čtenářů (50 % dotace). Na projekt „Jižní Morava čte“ mají zvlášť schválenou dotaci z Jihomoravského
kraje 128 000 Kč. Rozpočet na rok 2021 zatím neví.
Praha - rozpočet na rok 2020: 2 600 000 Kč. Rozpočet na r. 2021 neví, ale budou žádat o navýšení
s ohledem na to, že se hlásí nové knihovny, které se chtějí do systému podpory RF zapojit.
Liberecký - rozpočet na rok 2020: 6 945 000 Kč. Už v tomto roce kraj žádá o úsporu 10 % v rozpočtu KK,
tedy i na krajskou funkci RF. Rozpočet na r. 2021 neví.
Pardubický - rozpočet na rok 2020: 6 500 000 Kč (stejný jako v r. 2019). Na rok 2021 mají vypracovat
rozpočet na 6,5 mil., takže to vypadá, že by se neměl měnit.
Moravskoslezský – rozpočet na rok 2020 je stejný jako v roce 2019 – tj. 15 500 000 Kč pro pověřené
knihovny, pro MSVK byl navýšen o 100 tis. na 1 350 000 Kč. Zvýšení mezd nebylo reflektováno, knihovny



uvažují o snížení úvazků na RF. O rozpočtu na rok 2021 se nejednalo, zatím je na kraji návrh koncepce
zajištění výkonu RF v knihovnách MSVK na léta 2021-2025. Dosud se o této koncepci nejednalo.
Zlínský - rozpočet na rok 2020: dotace pro pověřené knihovny celkem 9 156 000 Kč (navýšení na
pokrytí navýšení platových tarifů pro pověřené knihovny schváleno v květnu – celkem 745 000 Kč).
Rozpočet na r. 2021 zatím neprojednáván.

7a. Celková výše dotace na RF v kraji
 Vysočina - částku mimo dotaci nelze jednoznačně vyčíslit, je to přibližně 30 000 Kč na odměny
oceněným knihovníkům a 15-20 000 Kč na občerstvení na Knihovnické slavnosti; dále krajská
knihovna připívá na vzdělávání knihovníků (např. manažerské dovednosti), pokud je určeno i pro
zaměstnance knihovny; stejně tak občas dostanou RF od KKV peníze na knihy, materiál, apod. Přímo
v rozpočtu tyto peníze KKV na RF nemá.
 Moravskoslezský - MSVK dostává do svého rozpočtu finance pro výkon RF. Rok 2020 = 1 350 000 Kč.
 Pardubický - na RF mají jen finanční prostředky z krajské dotace.
 Královehradecký - SVK v Hradci Králové dostává finanční prostředky na výkon RF přímo do svého
rozpočtu. Rok 2019 = 1 900 915 Kč
 Plzeňský - Celková výše dotace je 8 mil. Kč. Krajská knihovna (SVK PK) přenesla smluvně výkon RF na
pověřené knihovny, sama si ponechala metodickou, konzultační a vzdělávací funkci s úvazkem 1,5.
Tato činnost je financována přímo z rozpočtu krajské knihovny. Rok 2019 = 790 924 Kč
 Liberecký - KK v Liberci dostává dotaci na RF přímo v rozpočtu (oproti pověřeným knihovnám, které
dostávají dotaci rovnou), ale je možné ji přesně vyčíslit, uvádíme ji tedy jako klasickou dotaci. Tento
rok po zkrácení je to 2 556 000 po KK, 4 389 000 pro PK, dohromady 6 945 000 Kč pro celý kraj.
 Zlínský - rozpočet na rok 2020: v rozpočtu krajské knihovny alokována částka pro krajskou i okresní
funkci – 3 630 000 Kč (žádost o navýšení částky v souvislosti s navýšením platových tarifů zatím
neschválena, půjde do Rady ZK v září).
 Ústecký - rozpočet na rok 2020: 9 000 000 Kč (stejný jako v r. 2019), z toho stálá částka 1 370 000 Kč
přímo v rozpočtu krajské knihovny a výkon krajské funkce.
8.




Koncepce pro rozvoj knihoven v ČR na léta 2021 – 2027 – PhDr. Vít Richter
Seznámení s koncepcí – témata pro RF v rámci nové koncepce.
Na příštích zasedání se sekce pro RF bude věnovat hlavním tématům Koncepce.
Viz prezentace

9. Jak promítnout novelu Metodického pokynu ČR k vymezení standardu VKIS do práce metodiků,
vyhodnocování (měření) – diskuse metodiků
Nová služba v rámci výkonu RF: Podpora vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit. Charakteristika
činnosti: Metodická, případně praktická pomoc při pořádání vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit,
které přispívají k rozvoji společenského a kulturního života v obci. Podpora spolupráce se školami, spolky a
dalšími subjekty v místě. Ukázky moderních vzdělávacích aktivit, prezentace příkladů dobré praxe v
pověřené knihovně.
Je nutné dohodnout se, jak budeme službu vykazovat (měřit). Těžké bude už to, jak nadefinovat komunitní
akci. Jak si oddělit od kulturních akcí? Prosíme o návrhy do 10.8.
Například:
Definice
1. Metodická pomoc. Náslechy knihovníků při akcích v KK nebo PK, doporučování vhodných způsobů
práce s dětmi i dospělými, sdílení příkladů dobré praxe, praktické semináře, metodické návštěvy,
konzultace, vzdělávání.

2. Praktická pomoc. Pomoc konkrétní knihovně, při propagaci (příprava letáků, maily do okolních
knihoven, napsání článku do reg. tisku, poskytnutí lektora, účast metodika při realizaci akce…)
Vlastní vykazování služby
1. Metodická pomoc.
Vykazovat zvlášť metodické návštěvy, konzultace a vzdělávací akce zaměřené na tuto službu.
Myslíme si, že se to ale bude téměř krýt s počtem met. návštěv i vzdělávání. Můžeme tedy zjistit,
že např. 80 % vzdělávacích akcí je zaměřeno na podporu vzdělávacích, kulturních a komunitních
aktivit a v 90 % met. návštěv o tomto tématu s knihovníky mluvíme.
Příklad: : 2 semináře + 5 náslechů + 15 konzultací (z ř. 9) + 10 met. n. (z ř. 10) = 32. ZDÁ SE NÁM TO
SLOŽITÉ.
2. Praktická pomoc. Zde by mohlo být vykazování mnohem jednodušší. Víme, kolika knihovnám jsme
pomohli např. s PR, svou fyzickou přítomností nebo s lektorem.
S touto službou je samozřejmě spojen i Standard VKIS, kde mají knihovny doporučený standard pro počet
vzdělávacích, kulturních a komunitních akcí v knihovně. Jak dostat komunitní akce do statistiky KULT?
Z diskuse vyplynulo:
1. změnit definici pro ostatní akce. Současná definice zní: Ostatní akce, jejichž hlavním pořadatelem
není knihovna, tj. akce, které se konají v objektu knihovny, například komunitní akce organizované
institucemi, spolky a sdruženími v místě nebo v rámci pronájmu apod.
2. Přidat řádek „Volnočasové aktivity“ nebo „Jiné“
10. Různé
1. Paní Lenka Hanzlíková z MLP informovala o tam, jak přiblížit novou koncepci rozvoje knihoven
knihovnické veřejnosti.
- Webová stránka https://koncepce.knihovna.cz/
- Pět workshopů na téma „Komunikujeme novou koncepci 2020 – knihovnická veřejnost“
- 3x Praha, 2x Brno – všechny během prázdnin
- Pro komunikaci: koncepce@knihovna.cz
- Viz prezentace
2. Novely Standardu pro dobrou knihovnu a Služby knihoven knihovnám v tištěné podobě.
- Už jsou v tisku
- Až budou k dispozici je nutné si dojet do NK
3. Bookstart – příručka pro děti 3 – 6 let
- Bude připravená do konce roku
4. Připravuje se elektronická příručka „Pravidla přístupného webu“
5. Připravuje se příručka „Vyhledávání v Kramerius – díla nedostupná na trhu“
6. Rozpočty na rok 2021 – MK ČR neví, jak budou vypadat, na granty by měla být stejná částka jako v roce
2020.
7. Dotace on – line = monitoring dotací, přehled dotací pro daný kraj od SKIP, v každém kraji dostává
metodik aktuální informace, které pak rozesílá do knihoven.
8. Národní digitální knihovna – zpřístupnění děl nedostupných na trhu – možnost vzdáleného přístupu
k plným textům i pro konkrétního čtenáře přes jeho email. V současné době jsou uzavírány smlouvy
s vysokoškolskými a akademickými knihovnami. V další fázi budou zapojeny knihovny, které jsou
součástí portálu CPK. Od září se naplno rozeběhne zapojování veřejných knihoven. Je možné dohodnout
prezentaci o postupu zapojování knihoven.
Rok 2021


Příručka pro starosty – obec zřizovatel knihovny







Příručka pro nové vedoucí v knihovnách
Příručka – Práce s migranty (cizinci)
Knihovnický institut NK ČR ve spolupráci s Metodickým centrem pro výstavbu a rekonstrukci knihoven
při MZK (Mgr. Lenka Dostálová) připraví kurz pro metodiky KK na téma: „Základní informace jak
rekonstruovat knihovnu“
- Sehnat lektora – projektanta s praxí
- 2 denní seminář
Komunikace v době uzavřených knihoven, jako velmi dobré se ukázaly videokonference. Zkušenosti
mají v krajích Královehradecký a Ústecký.

Zapsala: Lucie Macháčková

