
 

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČR 

Mariánské nám. 98/1 

115 72 Praha 1 

  

Zápis z jednání Valné hromady 

Sdružení knihoven ČR 
 

 

MÍSTO KONÁNÍ: Krajská knihovna v Pardubicích, Pernštýnské náměstí 78  

 

DATUM:              18. dubna 2018, 8:00 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Program:  

1. Zahájení 

2. Zprávy z jednotlivých odborných sekcí SDRUK  

3. Zpráva o činnosti 2017  

4. Volba volební komise  

5. Zpráva o hospodaření SDRUK za rok 2017  

6. Plán činnosti 2018  

7. Rozpočet 2018 

8. Knihovny současnosti 2018  

9. Vyhlášení výsledků voleb  

10. Informace o studijní cestě 2018  

11. Memorandum SKIP a SDRUK  

12. Různé, diskuze  

13. 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 24 účastníků z celkových 55 

členů). Zařazena byla tedy prezentace R. Kodetové o aktuálním stavu rekonstrukce 

Příhrádku (předhradí pardubického zámku). Dále byli také přivítání čestní hosté, kteří posléze 

dostali i prostor na krátkou zdravici: 

 

Hana Landová – předsedkyně Asociace vysokoškolských knihoven ČR 

Gabriela Jarkulišová – předsedkyně sekce veřejných knihoven (SKIP) 

Roman Giebisch – předseda SKIP 

Vít Richter – předseda Ústřední knihovnické rady 

Martin Kocanda – generální ředitel NK ČR 

 

Současně s přivítáním všech hostů byla Valná hromada oficiálně zahájena.   

 

T. Řehák zrekapituloval program Valné hromady. VH ho v této formě schválila.  

 

Ad 2) Zprávy z jednotlivých odborných sekcí SDRUK 

 

Předsedové jednotlivých odborných sekcí (D. Bechný, E. Svobodová, J. Holásková, R. 

Kodetová, T. Kubíček, I. Kareš) přednesli zprávy o činnosti své sekce (sekcí) v roce 2017. 

Tyto výstupy jsou také součástí Ročenky SDRUK 2017.   

 

 



 

Ad 3) Zpráva o činnosti 2017  

 

T. Řehák informoval o stavu členské základny – na konci roku 53, v době konání VH 55 

členů a vyjádřil zájem o to, aby se tempo nárůstu městských knihoven ve SDRUKu 

zvyšovalo. Chce, aby se SDRUK stal reprezentativní platformou pro knihovny.  

 

Nejvíce věcí se odehrává uvnitř jednotlivých odborných sekcí, o jejich činnosti již hovořili 

jejich předsedové.  

 

Aktuální složení orgánů SDRUK:  

Rada – Z. Friedlová, J. Holásková, I. Kareš, T. Kubíček, J. Mika, T. Řehák, E. Svobodová 

Revizní komise – J. Hladíková, M. Kejzar, R. Olšinová  

(Revizní komise zůstává ve stejném složení, všichni její členové souhlasí.)  

 

a) Konference Knihovny současnosti 2017 

 

T. Řehák rekapituloval loňskou konferenci. 25. ročník se konal pod záštitou ministra kultury 

Mgr. Daniela Hermana a hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka ve dnech 12. – 

14. září v Olomouci. Mottem konference bylo „Zelená knihovnám“ s podtitulem „Tvoříme 

knihovny jako otevřený prostor“. Byla tvořena následujícími tematickými sekcemi: Infobox; 

Knihovna pro všechny; Knihovna jako bezpečný veřejný prostor; Lidé v knihovnách 

(personalistika a management); Vzdělávání knihovníků a třetí den nesl název „Klíčové 

projekty českého knihovnictví“.  

Zahraničními hosty se stali Ton van Vlimmeren (Nizozemí) a Jens Thorhauge (Dánsko). 

  

b) Knihovny.cz  

 

T. Řehák hovořil o neustálém vývoji a novinkách kolem portálu Knihovny.cz. Portál je 

v současné době plně funkční a stabilizovanou službou nabízející přístup k fondům a 

službám zapojených knihoven a dalším informačním zdrojům. Aktuálně je v portálu zapojeno 

24 knihoven a 14 dalších informačních zdrojů, probíhá zapojování dalších 4 knihoven a 32 

knihoven se připravuje na zapojení. 

 

c) Akademie PR 

 

T. Řehák upozornil na fakt, že PR a marketing v současné době není silnou stránkou 

českého knihovnictví. Z Akademie PR přinesla změnu – začala se budovat komunita 

knihovnických „markeťáků“.  

V dubnu 2017 skončil první běh Akademie PR, kterého se zúčastnilo 21 zaměstnanců 

městských, univerzitních i krajských knihoven.  

Druhý ročník Akademie PR začal v říjnu 2017 se 17 účastníky, a to v rozsahu 5 pracovních 

dnů rozdělených do tří setkání. Program realizuje opět tým vedený V. Ondřichovou, který 

spolupracuje se špičkovými externími lektory. V rámci školení se zaměřují na plánování PR 

aktivit, mediatrénink, práci s novináři, přípravu podkladů pro sociální sítě a krizovou 

komunikaci.  

Na základě podnětů od účastníků kurzů i vedoucích pracovníků knihoven byl v září 2017 

připraven speciální půldenní kurz „Ředitel a PR specialista knihovny – jak na úspěšnou 

spolupráci“, kterého se účastnilo 15 osob.  

 

 

K přednesené Zprávě o činnosti za rok 2017 neměla VH připomínky a byla přijata zjevnou 

většinou.  

   

Ad 4) Volba volební komise 

 

Zvolená volební komise /V. Emmler (předseda), M. Vecková, J. Dobeš/ zahájila svou 

činnost.  

 

Ad 5)  Volby 1. část  

1. usnesení: Nová Rada SDRUK bude desetičlenná.  

2. usnesení: Noví členové – D. Bechný, E. Měřínská, M. Wolna, H. Landová (plus šest 



 

stávajících členů Rady – T. Řehák, E. Svobodová, B. Konvalinková, I. Kareš, R. 

Kodetová, T. Kubíček)  

3. Členové SDRUK  byl vyzvání k volbě Rady SDRUK, Volba proběhla  po projednání 

rozpočtu na rok 2018. 

 

 

Ad 6) Zpráva o hospodaření SDRUK za rok 2017 

 

L. Matyášová konstatovala, že 189 100 Kč je nejlepší hospodářským výsledkem za poslední 

léta, a že hospodaření bylo bezproblémové.  

 

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.  

 

VH bez výhrad vzala na vědomí zprávu o hospodaření SDRUK za rok 2017.  

 

Ad 7) Plán činnosti 2018 

 

T. Řehák informoval, že jednou z priorit je stále rozšiřování členské základny. Vyzval i 

stávající členy, aby se o tento trend také zasadili.  

Neméně významnou aktivitou je samozřejmě opět příprava konference Knihovny současnosti 

2018, práce na portálu Knihovny.cz či nově na projektu Ověřeno.cz, dílčí aktivity v rámci 

odborných sekcí SDRUK a realizace pokračování a dalšího ročníku Akademie PR.   

 

Ad 8) Rozpočet 2018 

 

T. Řehák okomentoval návrh rozpočtu, který byl schválen Radou dne 17. 4. 2018 a ve stejné 

podobě předložen k odsouhlasení Valné hromadě. VH neměla k plánovanému rozpočtu 

připomínky a Rada s ním může během roku dle aktuální situace do jisté míry flexibilně 

nakládat.   

 

Ad 9) Knihovny současnosti 2018 

 

T. Řehák informoval o současném stavu příprav letošní konference, která bude mít opět 

tradiční formát a její letošní barvou bude sytě žlutá doplněná mottem „Tvoříme zlatá léta“. 

Proběhne v termínu 11. – 13. 9. 2018 na Pedagogické fakultě UPOL. Dále rekapituloval 

jednotlivé tematické bloky a zároveň se představili se stručnou informací o průběhu přípravy 

jejich garanti.    

 

 Infobox (D. Bechný, V. Vojtíšek) 

 Vzdělávání knihovníků (E. Svobodová, Z. Friedlová, A. Dilhofová) 

 Vzdělávání veřejnosti (R. Kodetová) 

 Knihovna pro všechny (B. Konvalinková, J. Linhartová) 

 Design služeb a marketing (I. Kareš, L. Foberová) 

 Třetí den konference (T. Kubíček)  

 

 

Ad 10)  Volby 2. část: Vyhlášení výsledků voleb 

 

Volba členů do Rady SDRUK: 

 

Všechny volební lístky byly platné a všichni navržení kandidáti byli zvoleni do Rady SDRUK. 

Nebyl podán žádný protinávrh. Celkem bylo odevzdáno 25 volebních lístků.  

Nové složení Rady SDRUK (10) je následující: 

T. Řehák, B. Konvalinková, I. Kareš, T. Kubíček, H. Landová, E. Svobodová, D. Bechný,  

R. Kodetová, E. Měřínská, M. Wolna  

 

Předseda SDRUK bude zvolen na příštím setkání Rady (20. 6. 2018, Městská knihovna 

v Praze). 

 



 

 

Ad 11) Informace o studijní cestě 2018 

 

J. Linhartová seznámila přítomné s aktualizovaným programem studijní cesty do Německa 

po saských knihovnách, kterou pořádá SDRUK ve dnech 25. – 27. 4. 2018 

(http://sdruk.mlp.cz/sdruk/planovane-akce/clanek/studijni-cesta-sdruk-2018/).  

 

Ad 12) Memorandum SKIP a SDRUK  

 

T. Řehák předložil VH následující 3 teze, které byly odsouhlaseny na jednání dne 17. 4. 2018 

Radou SDRUK: 

 

 SDRUK a SKIP jsou organizace různé ze své právní podstaty, obě jsou přínosné pro 

české knihovnictví, vzájemně se respektují.  

 Odborné aktivity obou organizací jsou a mají být otevřené navzájem.  

 Je užitečné vzájemně koordinovat své aktivity, orgány obou organizací by se měly 

pravidelně setkávat.  

 

Po diskuzi, které se účastnil M. Kocanda (prosazoval z první teze odstranění slova „právní“); 

R. Giebisch navrhl memorandum tří profesních organizací (SKIP, SDRUK a AKVŠ); H. 

Landová se spojením těchto tří organizací souhlasí, upozorňuje na předem důkladné 

rozdělení či spojení témat; J. Doboš vyjádřil zájem na tom, aby organizace hledaly společné 

body spolupráce; V. Richter s memorandem souhlasí a je pro něj důležité memorandum 

prakticky naplňovat.    

 

T. Řehák po diskuzi shrnul dva konkrétní nápady o změně memoranda: 

 

 Odstranit slovo „právní“ z první teze – VH většinově návrh odsouhlasila.  

 Memorandum bude třístranné – VH opět většinově souhlasila.  

 

VH toto usnesení schválila a pověřila Radu, aby toto memorandum zpracovala.  

 

Nové usnesení: VH ukládá SDRUK vytvoření vlastní strategie SDRUK, která bude 

předložena na příští VH.  

 

Ad 13) Různé, diskuze  

 

Z. Friedlová připomněla předávání medailí Z. V. Tobolky na KKS 2018 a to, že členové 

SDRUK budou jmenovat kandidáty na ocenění. Vybraní pak budou zváni jako čestní hosté 

konference. Kandidáti mohou být navrženi napříč celým knihovnickým spektrem.  

(Návrhy na oceněné mají být zasílány do 15. 6.)  

 

Ad 14) Závěr  

 

T. Řehák v závěru poděkoval Krajské vědecké knihovně v Pardubicích za poskytnutí prostor 

pro letošní volební Valnou hromadu SDRUK. 

 

Jednání Valné hromady SDRUK bylo ukončeno v 12:00. 

 

 

Zapsala: M. Horejšová  

Schválily: E. Svobodová a J. Holásková 

 

http://sdruk.mlp.cz/sdruk/planovane-akce/clanek/studijni-cesta-sdruk-2018/

