
Výhody členství ve Sdružení knihoven ČR

Sdružení knihoven ČR je tu pro management. Je místem, kde ředitelky a ředitelé veřejných,
specializovaných i univerzitních knihoven sdílí své zkušenosti, know-how, radosti i strasti.
Společenstvím, kde nalézají oporu a zastání. Prostorem, kde mohou společně posouvat
české knihovnictví.

Členstvím ve SDRUKu pomáháte rozvíjet demokratickou, vzdělanou a kulturní společnost
skrze spolupráci knihoven na

- vytváření pozitivního legislativního prostředí pro činnost knihoven;
- stimulaci poptávky, očekávání a zájmu veřejnosti o služby knihoven;
- odvážných a strategických projektech reagujících na aktuální společenské potřeby a

trendy;
- mezinárodním síťování, výměně znalostí a zkušeností.

Více viz Strategie SDRUK 2022+.

Členstvím ve SDRUKu získáváte
- informační náskok a přednostní přístup k akcím pořádaným SDRUKem;
- slevy na akce pořádané SDRUKem (konference Knihovny současnosti, PR

Akademie, manažerské vzdělávání, zahraniční studijní pobyty, apod.);
- přímý přístup do skupiny lidí, kteří když mohou, pomohou;
- přímý přístup do akceschopné skupiny lidí, kteří mají nástroje a kompetence prosadit

změnu;
- možnost bezplatně využít rozšířené funkce aplikace ZOOM.

Jako členové SDRUKu máte právo
- využívat e-mailové konference knihovny-sdruk k oslovení všech členů;
- podávat návrhy a jednat o nich na schůzích orgánů SDRUKu (například na setkání

rozšířené Rady, která se schází cca jednou za dva měsíce, zpravidla online);
- volit a být voleni do orgánů SDRUKu (na Valné hromadě, která se schází vždy jednou

ročně, má každá knihovna jeden hlas);

https://sdruk.cz/o-nas/strategie-sdruzeni-knihoven-cr-2022/


- můžete se stát členy odborných sekcí a rozvíjet konkrétní témata českého
knihovnictví;

- můžete se také připojit k ad hoc pracovním skupinám a podílet se na podobě akcí,
které hýbou českým knihovnictvím (například největší knihovnická konference
Knihovny současnosti, Česko-německé partnerství, apod.);

- jako městská knihovna máte navíc přístup do uzavřené Facebookové skupiny
ředitelek a ředitelů, kam si můžete jít pro rychlou konzultaci a radu, a také do
sdíleného úložiště vzorů právních a administrativních dokumentů (jedná se o
dokumenty poskytnuté členskými knihovnami, SDRUK neručí za jejich správnost)

- využít zvýhodněné registrační poplatky na vybrané akce
- využít e-learningové kurzy pro členy
- účastnit se zahraničních studijních cest

Povinností členů SDRUKu je
- uhradit včas členský příspěvek (viz Příspěvkový řád);
- informovat o svém členství na příslušném místě webových stránek vaší knihovny

prostřednictvím banneru (výběr z variant)
- připojit se k profilu Sdružení knihoven na LinkedIN (v případě, že používáte)
- umožnit použití loga členské knihovny pro propagační účely Sdružení knihoven ČR
- šířit dobré jméno a propagovat benefity a projekty Sdružení knihoven, do kterých se

jako knihovna zapojujete

Že už jste jako knihovna ve SKIPu? To je dobře! I když se některá naše témata překrývají,
řešíme je z trochu jiné perspektivy, jinými nástroji, navzájem se doplňujeme a samozřejmě
spolupracujeme!

Staňte se členy SDRUKu a nic vám neuteče.

Můžeme vám ještě nějak pomoci se rozhodnout o vašem členství? Obraťte se nás:
sdruk@sdruk.cz.

https://sdruk.cz/wp-content/uploads/2022/09/Pr%CC%8Ci%CC%81spe%CC%8Cvkovy%CC%81-r%CC%8Ca%CC%81d-aktualizace-2022.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZkR7w4zIoHXPUk_65HEC89hIHvtlrj1s
https://www.linkedin.com/company/sdruzeni-knihoven-cr
mailto:sdruk@sdruk.cz

