Zápis z 36. jednání SDRUK sekce pro regionální funkce
Jednání se konalo online prostřednictvím nástroje Google Meet
Datum konání: 1. 10. 2020
Čas: 10.00 – 13.30 hod.
Jednání řídili: Mgr. Blanka Konvalinková, předsedkyně Sekce SDRUK pro RF, PhDr. Vít Richter,
generální ředitel NK ČR
Jednání se účastnili metodičky/ci všech krajských knihoven.

Program:

1. Projekt Smart City a role knihoven v něm – Rut Bízková, řešitelka projektu v rámci
Svazu měst a obcí
2. Jihomoravské knihovny v době koronaviru (vyhodnocení průzkumu s akcentem na
budoucnost) – Mgr. Monika Kratochvílová
3. Informace z jednotlivých krajů (aktuality + výhledy rozpočtů na rok 2021) –
prostřednictvím dotazníku
4. Podpora vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit (vykazování služby ve
statistickém výkaze výkonu RF)
5. Formulář Roční výkaz o knihovně za rok 2022 Kult 12-01 (návrhy na změny)
6. Různé:
Standard pro dobrý knihovní fond (je zájem o dotisk?)
Vyhodnocování Standardu pro dobrou knihovnu 1 x za 2 roky (mohly by STAT
EXCEL používat všechny kraje včetně NKP?)
Statistika počítání souborů (Koha prý stále "tlačí" na to, aby se počet
průměroval)
Knihovny s pozastavenou činností
Pomoc při aktualizaci a revizi (chceme vykazovat počty aktualizovaných
svazků v rámci statistického výkazu výkonu RF?)
1. Projekt Smart City a role knihoven v něm – Rut Bízková, řešitelka projektu v rámci
Svazu měst a obcí
Paní Rut Bízková představila projekt Smart City a možnosti zapojení knihoven do něj.
- Prezentace viz příloha
- Koncepce projektu http://prosperujiciobecbudoucnosti.cz/projektscsmocr/
- Výzvy Smart Česko pro knihovny:
o Původní činnost realizovaná novými technologiemi
o Kontaktní bod pro veřejnou správu
o Komunitní centrum
- Možnosti financování
o Prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj – IROP
o Prostřednictvím Ministerstva pro životní prostředí – uhelné oblasti, rozvoj těchto
regionů – kraje Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský – je nutné začít
připravovat projekty, musí být hotové do 2 let – potenciál pro knihovny –

možnosti využití Just Transition Fund pro rozvoj knihoven v MSK, ÚK a KVK kraj
jako centrum šíření znalostí a komunitních center,
https://www.restartregionu.cz/
kontakt: Ing. Andrea Langhammerová, Konzultantka pro Ústecký kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR, Pracoviště: Budovatelů 2532, 434 01, Most, Tel: +420 476 206 859, Mob: +420 601 130 441, email: andrea.langhammerova@mmr.cz, http://www.restartregionu.cz
Navážeme kontakt pro další možnosti spolupráci – odpovědná osoba za knihovny: Mgr. Jana
Linhartová, ředitelka Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, linhartova@svkul.cz
-

Pracovní skupina pro Smart City na MMR ČR – potřebujeme, abychom zde měli
zástupce za knihovny
o kontakt: Dr. Ing. Marie Zezůlková, ředitelka, Odbor regionální politiky,
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské nám. 6, Pracoviště: Na
Příkopě 3, 110 15 Praha 1, Tel: 224 864 181, Mob: 724 536 177, e-mail:
Marie.Zezulkova@mmr.cz

Navážeme kontakt pro další možnosti spolupráci – odpovědné osoby za knihovny: PhDr. Vít Richter,
generální ředitel Národní knihovny ČR, vit.richter@nkp.cz, Mgr. Lucie Macháčková, Knihovnický
institut NK ČR, lucie.machackova@nkp.cz
-

Další kontakty ohledně projektu Smart City (SMART Česko):
o Mgr. Radka Vladyková, výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí

České republiky, Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65 (budova
Kongresového centra Praha), 140 00 Praha 4, Tel.: 234 709 711,
mail: reditelka@smocr.cz
Navážeme kontakt pro další možnosti spolupráce – odpovědné osoby za knihovny: Mgr. Roman
Giebisch Ph.D., vedoucí oddělení vzdělávání, Knihovnický institut NK ČR, roman.giebisch@nkp.cz
Mgr. Lucie Macháčková, Knihovnický institut, Národní knihovna ČR, lucie.machackova@nkp.cz
o

Radim Sršeň, Sdružení místních samospráv ČR, radim.srsen@gmail.com

Navážeme kontakt pro další možnosti spolupráci – odpovědné osoby za knihovny: Mgr. Roman
Giebisch Ph.D., vedoucí oddělení vzdělávání, Knihovnický institut NK ČR, roman.giebisch@nkp.cz
Mgr. Lucie Macháčková, Knihovnický institut, Národní knihovna ČR, lucie.machackova@nkp.cz

2. Jihomoravské knihovny v době koronaviru (vyhodnocení průzkumu s akcentem na
budoucnost) – Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová
Paní Monika Kratochvílová z oddělení vzdělávání a krajské metodiky Moravské zemské knihovny
v Brně vyhodnotila činnost knihoven Jihomoravského kraje v době prvního nouzového stavu na
jaře 2020, viz příloha.

3. Informace z jednotlivých krajů (aktuality + výhledy rozpočtů na rok 2021) –
prostřednictvím dotazníku
Aktuální informace z jednotlivých krajů proběhly tentokrát prostřednictvím dotazníků. Sumář viz
příloha.

4. Podpora vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit (vykazování služby ve
statistickém výkazu RF)
Na jednání byla odsouhlasena změna ve statistickém výkaze výkonu RF, a to přidáním řádků
v oddíle vzdělávání a vytvořením nového oddílu „Praktická podpora vzdělávacích kulturních a
komunitních aktivit“, viz příloha
Změny se promítnou už ve formuláři za rok 2020. V případě, že některé kraje v letošním roce
ještě tento standard nesledovali, potřebujeme tuto informaci + komentář poslat spolu se
výkazem. Zohledníme to ve výroční zprávě RF za r. 2020.
Od r. 2021 už bychom měli být všichni sjednocení 😊.

5. Formulář Roční výkaz o knihovně za rok 2022 kult 12-01 (návrhy na změny)
Důležité upozornění: Roční výkaz o knihovně za r. 2020 a 2021 zůstane stejný jako ten za r. 2019!
Termíny NIPOS pro změny ve formuláři mají opravu velký předstih (musí projít schválením na
ČSÚ).
Deník knihovny je momentálně platný pro roky 2019–2020. Následovat bude deník jen pro rok
2021 (beze změny). V Deníku za roky 2022–2023 už se promítnou změny ve formuláři, které jsme
na jednání projednali a odsouhlasili, viz příloha.
Potřebujeme Vaše vyjádření ke změně, kterou jsem poprvé navrhli až na jednání. Možnost
sledování standardu VKIS, konkrétně „Kvalifikace a vzdělávání pracovníků knihovny“
prostřednictvím formuláře „Roční výkaz o knihovně“ Kult 12-01. Jednalo by se přidání dvou řádků
do oddílu IV. Další údaje:
-

Doplňování odborného vzdělání zaměstnanců knihovny (počet pracovníků celkem)
Doplňování odborného vzdělání zaměstnanců knihovny (počet hodin celkem)

Sledování by se týkalo jen knihovnických oborů, nevztahovalo by se na ekonomy, pracovníky údržby,
řidiče, …, vzor v příloze.
Z diskuse na chatu vyplynulo, že některé krajské knihovny vzdělávání svých pracovníků již sledují:
-

Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem – sledují u každého pracovníka zvlášť
včetně e-learningu,
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě – vzdělávání zaměstnanců sledují v rámci
každého oddělení,

Prosíme kraje, které již standardně evidují vzdělávání zaměstnanců o sdílení příkladů, jakým
způsobem evidenci vzdělávání provádějí jako vzor pro ostatní kraje.
Při sledování standardu vzdělávání zaměstnanců NENÍ vhodné počítat průměr za celou knihovnu.
Chceme zjistit procento zaměstnanců, kteří standard vzdělávání plní.
Prosíme o Vaše stanovisko nejpozději do 30. 11. 2020

6. Různé
- Standard pro dobrý knihovní fond (je zájem o dotisk?)

Žádáme o informaci, které kraje by měly zájem o dotisk Standardu pro dobrý knihovní fond a v jakém
rozsahu.
-

Vyhodnocování standardů VKIS 1x za 2 roky.

Poprvé budeme standardy na celostátní úrovni vyhodnocovat v roce 2022 (za roky 2020–2021).
K vypracování zprávy o plnění standardů za celou ČR budeme data za každý standard + komentář
z jednotlivých krajů potřebovat. U standardů, které nelze sledovat prostřednictvím Kult bylo
dohodnuto:
A) „Kvalifikace a vzdělávání pracovníků knihovny“: do první zprávy budou zahrnuty jen
profesionální knihovny. V případě, že některé kraje již sledují i vzdělávání u neprofesionálních
knihovníků samozřejmě to vítáme! Ve zprávě za r. 2022–2023 už by měla být data i za pracovníky
neprofesionálních knihoven.
B) „Měření spokojenosti uživatelů knihovny“: zjišťuje se 1x za 5 let. V jednotlivých zprávách budou
tedy uvedeny ty knihovny, které v daném dvouletém období měření realizovaly. Ve zprávě v r.
2022 bychom měli mít data + komentář alespoň za r. 2021. Data za rok 2020 vítáme!
Od roku 2022 už bychom měli být všichni sjednocení 😊.

-

Statistika počítání souborů (Koha prý stále "tlačí" na to, aby se počet
průměroval)

Tento bod jsme nestačili prodiskutovat, ale toto už se řešilo na jarním jednání. Počet souborů by se
NEMĚL průměrovat s počtem svazků. Cílem vykazování počtu přivezených souborů je vědět kolikrát
v roce byly soubory do obsluhované knihovny přivezeny = počet návštěv.
-

Knihovny s pozastavenou činností

Nestačili jsme projednat, vysvětlení v příloze.
-

Pomoc při aktualizaci a revizi (chceme vykazovat počty aktualizovaných svazků v
rámci statistického výkazu výkonu RF?)

Znamenalo by to přidání jednoho řádku do statistického výkazu výkonu RF poprvé za rok 2021.
Předpokládáme, že na sledování za rok 2020 už je pozdě.
K tomuto bodu se v připomínkách vyjádřil jen jeden kraj: proč vykazovat + aby to nebylo náročné na
sledování (počítání).


Vysvětlení proč vykazovat: stejně jako při revizi mají metodici v ruce každou k.j., aktualizace
vyžaduje erudovaného knihovníka. Je to odborná práce.



Počítání: knihovna Horní Dolní stav knihovního fondu 5500 k.j. = aktualizováno 5500 k.j. Není
třeba nic dalšího počítat.



Cíl: Nechceme přidělávat práci, jen zviditelnit to, co metodici běžně dělají. Je to činnost
náročná na čas i na kvalifikaci knihovníka.

Prosíme o Vaše stanovisko nejpozději do 30. 11. 2020
-

Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP)

V příloze najdete prezentaci Mgr. Jitky Baťkové, Odborná pracovnice a vedoucí konzultant MAP na
téma:

o
o
o
o

Rozdíl mezi MAP a MAS
Základní funkce MAP
Možnosti zapojení (co to obnáší) – MAP a knihovny
MAP III a další výhled

V září 2020 KI NK požádal jednotlivé kraje o informace, jak se daří či nedaří spolupracovat s Místními
akčními plány rozvoje vzdělávání (MAP). Podněty, nápady a připomínky které jsme obdrželi, jsou
v sumáři, viz příloha.

-

Příručka "CoderDojo v knihovně" elektronicky je na webu IPK:
https://ipk.nkp.cz/docs/CoderDojovknihovneWEB_CZ.pdf Příručka je v omezeném
množství k dispozici i v tištěné podobě. V případě zájmu kontaktujte prosím Vladanu
Pillerovou PillerováVladana.Pillerova@nkp.cz

-

Celostátní seminář pro Regionální funkce knihoven v Pardubicích bude v termínu 20.21.10. 2021

-

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s
výhledem do roku 2030 (.docx)

Po dohodě generálního ředitele NK PhDr. Víta Richtera s MK ČR bude koncepce rozvoje knihoven do
konce roku 2020 vydána v tištěné podobě (6 000 kusů). Starostům všech obcí v ČR bude doručena
spolu s osobním dopisem ministra kultury.

