PR SEKCE SDRUK
Hradec Králové
21. 2. – 22. 2. 2019
Přivítání kolegyní Vladimírou Buchtovou SVK HK
Zahájení setkání Danielem Bechným
1.

Desatero interní komunikace
● KMP – Veronika Chruščová – viz prezentace, osloveno 35 vedoucích pracovníků se třemi
základními dotazy
● Jak jsme na tom my?
● Přinese 10+1 změny?
● Něco chybí, přebývá?
● Výsledky: nedostatečná komunikace změn, předřadit pravidla slušného chování, definovat
spokojeného zaměstnance – více na google.drive

●
●

SVK PK – Daniel Bechný – rozesláno vedoucím oddělení k připomínkování
Vedoucí pouze komentovali body desatera na příkladech praxe v knihovně, např. důležitost
transparence výběrových řízení, kodifikace procesů nebo označovali čemu v desateru
nerozumí např. osobnostní nastavení jednotlivých vedoucích; zmíněna důležitost opakování
již zavedených postupů, přestože zaměstnanci podepisují seznámení se s pracovní řádem
apod.

●

KV Ostrava – Marcela Stehlíková – desatero je zbytečné, stačí méně bodů – návrh na sloučení
některých
Obraz knihovny tvoří zaměstnanci

●

●

KVK Kladno – Ivona Kasalická – personální změny ve vedení knihovny, nebylo s kým
problematiku řešit

●

SVK Hradec Králové – Vladimíra Buchtová - poradu vedení mají 1x měsíčně, desatero
neprobrali

●

VK Pardubice – Míša Pilařová - podpora komunikace odspodu nahoru

●

SVK Olomouc – Michaela Helonová - není mnoho zpětné vazby, oddělení mají problém
vzájemné komunikace, obdobně jako v ostatních knihovnách, ne všechny informace se
přenáší mezi odděleními.
PR nechodí na porady vedení

●

●

KKFB ve Zlíně – Winklerová - zapojení lidí z ostatních oddělení je nařízeno vedením

●

KK vysočiny – Irena Brezovič – individuální konzultace se zaměstnanci – vyjádřen souhlas
s desaterem, přidali by 11. bod – termíny a postupy

2. Daniel Bechný – Praha předložila pozměněný koncept – sloučení některých bodů, zjednodušení,
Přebíráme „diamant“ jako doporučující materiál
3. Web SDRUKu – je chápán jako komunikační kanál pro vedení knihoven s odkazy na pracovní skupiny,
návrhy ze Zlína zůstávají
4. KKS – správu webu přebírá Veronika Chruščová a Alena Pudlovská – výzva pro přítomné – zaslat
fotografie budov knihoven před 50 lety a dnes, ohlédnutí do historie knihoven. Připomínkováno
dvěma členkami redakční rady Čtenáře ( Kasalická, Košanová) – tomuto tématu se již věnuje Jaroslav
Císař
5. Dotaz Ireny Brezovič na označení zaměstnanců vzhledem k GDPR
6. Vítězné logo – 100 let knihovního zákona – přidávat na všechny propagační materiály knihoven,
předat i metodikům v rámci RF, kteří přenesou až na pověřené knihovny
7. Logo KKS – červená a bílá barva, modrou shledáváme jako nadužívanou
8. Brainstorming – motto KKS
● Návrhy Prahy – Stará láska nerezaví a Nevyjdeme z módy
● Zrajeme jako víno
● Děláme vše srdcem
● Hoříme pro knihovny
● Dycky knihovny!
9. Různé: Andělské křídlení – PR pro neziskovky
Kravaře – akce pro kulturní organizace
Dotazy na pokračování PR Akademie – pokračovací setkání pro 1. ročník

Úkoly:
1) Na červnovém setkání bude předložena výsledná podoba (grafika MKP); výsledek by bylo vhodné
prezentovat v krajských knihovnách např. při setkání pověřených knihoven
2) Do konce května připomínky na Google disk sekce – děkuji případně za další projednání
„diamantu“ v jednotlivých knihovnách
3) Na Radě vyjednat, kdo bude vytvářet nový web, pak určit pracovní skupinu
4) Viz výše
5) Není problém ;-)
6) Viz výše
7) a 8) předáno Radě k hlasování
Příští termín setkání stanoven na 27., 28. 6. 2019 – navržena Olomouc
22. 2. 2019 – komentovaná prohlídka SVK HK + prezentace o činnosti (V. Buchtová)
- komentovaná prohlídka Městské knihovny HK v rekonstruované budově bývalé továrny

zápis: M. Košanová

