SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR
Mariánské nám. 98/1
110 00 Praha 1

Zápis z jednání Valné hromady
Sdružení knihoven ČR
MÍSTO KONÁNÍ: Krajská vědecká knihovna Liberec, Rumjancevova 1362/1
DATUM:

12. dubna 2017, 9:00

_________________________________________________________________________
Přítomni: viz prezenční listina
Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o hospodaření SDRUK za rok 2016
3. Zprávy z jednotlivých odborných sekcí SDRUK
4. Plán činnosti 2016
5. Rozpočet 2017
6. Knihovny současnosti 2017
7. Informace o studijní cestě 2017
8. Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků; rekvalifikační kurzy
9. Různé, diskuze
10. Závěr

Ad 1) Zahájení
T. Řehák přivítal účastníky Valné hromady SDRUK 2017 a dle prezenční listiny konstatoval,
že Valná hromada není usnášení schopná (sešla se v počtu 22 účastníků z celkových 48
členů). Následoval tedy hodinový odborný program, který zajistila Krajská vědecká knihovna
v Liberci. V 10:00 již mohla být VH dle svých stanov oficiálně zahájena.
T. Řehák se v úvodu také zmínil o nově přijatých členech Sdružení knihoven ČR. Přítomným
připomněl, že se jejich počet rozrůstá zejména díky změně ve stanovách – SDRUK je
otevřený již i knihovnám veřejným. Dále také zrekapituloval program Valné hromady.
Ad 2) Zpráva o hospodaření SDRUK za rok 2016
J. Hladíková za revizní komisi uvedla, že komise neshledala v hospodaření SDRUK žádné
nedostatky. Členům Valné hromady též prezentovala výsledky z revizní zprávy, kterou
vytvořila ve spolupráci s L. Matyášovou z Městské knihovny v Praze.
Ad 3) Zprávy z jednotlivých odborných sekcí SDRUK
Předsedové jednotlivých odborných sekcí (R. Kodetová, I. Kareš, B. Konvalinková, E.
Svobodová, J. Holásková, D. Bechný, T. Kubíček) přednesli zprávy o činnosti své sekce
(sekcí) v roce 2016. Tyto výstupy budou také součástí Ročenky SDRUK 2016.

Ad 4) Plán činnosti 2017
T. Řehák shrnul, jakým směrem se bude činnost SDRUK v roce 2017 ubírat:
a) Těžiště odborných záležitosti je v jednotlivých sekcích.
b) SDRUK na začátku roku 2017 podal přihlášku do Unie zaměstnavatelských svazů.
Chceme se stát reprezentativním orgánem knihoven.
c) konference Knihovny současnosti 2017
d) spolupráce na Koncepci celoživotního vzdělávání knihovníků
e) Akademie PR – T. Řehák se zmínil o úspěchu pilotního ročníku a přislíbil její pokračování i
v roce 2017.
Ad 5) Rozpočet 2017
T. Řehák okomentoval návrh rozpočtu, který byl schválen Radou dne 11. 4. 2017 a ve stejné
podobě předložen k odsouhlasení Valné hromadě.
Ad 6) Knihovny současnosti 2017
T. Řehák podal informaci o současném stavu příprav konference. Letošní barvou konference
bude zelená – motto: „Zelená knihovnám“ s podtitulem „Tvoříme knihovny jako otevřený
prostor“. Dále představil předběžnou programovou náplň jednotlivých dnů konference. 1. den:
dva až tři zahraniční příspěvky, předávání medailí Z. V. Tobolky a večerní raut; 2. den:
celkem pět programových sekcí; 3. den: Objeví se panelová diskuze, také budou
prezentovány klíčové projekty českého knihovnictví (Knihovny.cz, Akademie PR ad.)
Valné hromadě byla také přeložena tabulka s návrhem nové podoby účastnických poplatků,
která byla předchozí den schválena Radou.
Ad 7) Informace o studijní cestě 2017
D. Bechný seznámil přítomné s programem studijní cesty do Rakouka, kterou pořádá
SDRUK ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem. Více informací o cestě zde:
http://sdruk.mlp.cz/sdruk/planovane-akce/clanek/studijni-cesta-sdruk-2017-po-rakouskychknihovnach/
Ad 8) Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků; rekvalifikační kurzy
T. Kubíček uvedl svou prezentaci o CŽV vycházející se zkušeností s pořádání kurzů
v Moravské zemské knihovně. Narazil na problém, že bychom měli znovu definovat obsah
jednotlivých typových pozic. Upozornil na rozhodnutí Rady SDRUK, která chce zasáhnout do
celého systému a připraví koncepci, ve které definuje knihovnické minimum.
H. Hemola se jako zástupce Národní knihovny ČR domnívá, že můžeme poskytovat
rekvalifikační kurzy v takové šíři jako dosud. 20. 4. proběhne další kolo jednání. Dále
zmiňuje, že není šance připravit výukové materiály pro všechny typové pozice.
T. Řehák upozorňuje na to, že Městská knihovna v Praze neměla možnost se k jednotlivým
typovým pozicím vyjádřit, takže do toho musíme znovu vstoupit.
Ad 9) Různé, diskuze
Z. Friedlová připomněla předávání medailí Z. V. Tobolky na KKS 2017 a to, že členové
SDRUK budou jmenovat kandidáty na ocenění. Vybraní pak budou zváni jako čestní hosté
konference.
T. Kubíček zmínil, že je v Moravské zemské knihovně plánováno zřízení metodického centra
pro vzdělávací kurzy, v němž by se zpracovávaly i studijní materiály.

Ad 10) Závěr
T. Řehák pak nechal hlasovat Valnou hromadu o usnesení k bodu 2 a 4. – 7. Seznam
schválených usnesení přílohou zápisu č.
Na závěr poděkoval Krajské vědecké knihovně v Liberci za poskytnutí prostor pro letošní
Valnou hromadu SDRUK.
Volební Valná hromada r. 2018 bude pravděpodobně pořádána v Moravské zemské
knihovně, ovšem T. Kubíček to potvrdí teprve na jednání Rady v 13. června v Praze.
Jednání Valné hromady SDRUK bylo ukončeno v 11:45.

Zapsala: M. Horejšová
Schválily: E. Svobodová a J. Holásková

