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Českobudějovické Knihovny současnosti

Marie Štyndlová

Pro všechny účastníky „zájezdu“ na konferenci Knihovny současnosti to bylo letos poprvé. Tradiční shledání knihovníků se 

totiž konalo jinde než na Seči. Konkrétně pro mě bylo podobné profesní setkání úplná premiéra.

Jako správný knihovník jsem si s sebou zabalila rozečtenou knihu. Nakonec jsem půl cesty tam proklimbala a druhou půlku se 

kochala krajinou.

Všechny tři následující dny se odehrávaly v areálu Čtyři Dvory Jihočeské univerzity. Po potřebných formalitách registrace a 

ubytování to konečně propuklo v Bobíku (rozuměj: místní název auly).

Zazněly úvodní proslovy a řady nositelů medailí Z. V. Tobolky se rozšířily. Poté bylo slovo předáno zahraničním kolegům, 

resp. tlumočníku. Takže sluchátka, která jsme si mohli před vstupem do auly zapůjčit, byla nejen slušivá, ale zcela praktická 

pro ty, kteří nejsou v angličtině zcela pevní v kramflecích.

Elaine Fulton nám přiblížila nástroj pro zlepšení kvality služeb veřejných knihoven ve Skotsku „Public Library Quality 

Improvement Matrix“. Je navržen tak, aby rozpoznal požadavky veřejných knihoven a vymezil pojem „adekvátní“ knihovní 

služby.

Irské rozvojové programy pro knihovnictví prezentoval Brendan Teeling. Zejména se zmínil o podpůrných programech z 90. let 

na zlepšení služeb „Branching Out“ (např. vytváření anket, podpora čtení, digitalizace, školení knihovníků).

Poslední zahraniční host Beate Wegerer představila Vídeňskou knihovnu a její aktivity pro různé věkové a zájmové skupiny 

uživatelů - od tematických krabic (pro předškolní děti) přes programy celoživotního vzdělávání (pro dospělé) až po kulturní 

akce.

První den byl zakončen společenským večerem, jehož hlavním středobodem byl stůl plný dobrého jídla.

V hlavním dnu konference si mohl každý vybrat přednášky dle své libosti (či volného místa). Já, věrná Bobíku, jsem zvolila 

Centralizované knihovní služby. Tematický blok odstartoval doktor Tomáš Řehák. Z výsledků ankety „Co by Vás vrátilo do 

knihovny?“ vyvozoval, jaká by knihovna ku spokojenosti čtenáře měla být. Různí lidé = různé názory. Jeden by chtěl veškeré 

služby online, druhý knihovnu s pohodlným sezením, občerstvením a atraktivní knihovnicí, jež by mu předčítala. Dle doktora 

Řeháka se přibližně za 5 let bude o dnešní klasické knize mluvit jako o p-knize, neboť elektronické knihy se natolik rozšíří, že 

se výraz „kniha“ bude primárně vztahovat na ně.

Příspěvek doktorky Bohdany Stoklasové se zaměřil na potřebu vytvoření silného portálu, který by zajistil přístup do celého 

systému knihoven, a dále na to, jaké na něj budou kladeny funkční požadavky.

Inženýr Petr Žabička nastínil technické řešení pro sdílení uživatelských identit, které MZK v Brně testuje ve spolupráci 

s dalšími knihovnami. Uživatel se pak nemusí fyzicky registrovat v každé knihovně, kterou využívá. Stačí se zaregistrovat 

v jedné z nich a vyjádřit souhlas s předáváním osobních údajů.

Inženýr Martin Svoboda se zabýval online platbami za služby. Platební systém pro knihovny musí mít jiné parametry než 

běžné systémy, které se používají např. v e-shopech.

Na závěr se magistra Štěpánka Žižková pokusila zmapovat historii v rámci koordinovaného přístupu k informačním zdrojům, 

situaci dnes a navrhla, co by se do budoucna mělo zlepšit.

Odpoledne navázala tematická část Vzdělávání uživatelů knihoven, která byla nabitá příspěvky z různých typů knihoven. 

Všechny prezentace jsou dostupné na internetu (odkaz viz níže). Zmíním tedy jen některé z nich.

Magistra Veronika Peslerová nás uvedla do problematiky informačního vzdělávání uživatelů, informační gramotnosti a 

představila činnost odborné sekce SDRUK zabývající se tímto tématem.

Zaujal mě příspěvek magistry Aleny Budkové z Městské knihovny Sedlčany, která se s námi podělila o to, jak informační 

vzdělávání uživatelů probíhá u nich. V nové koncepci vzdělávání spolupracují se školami. Dokonce některé školy mají tyto 

lekce zapsané v plánech výuky. Každý rok děti absolvují několik informačních lekcí (např. veršované pohádky, výtvarno a 

kniha, informace a dezinformace, psychologie reklamy,…). Prezentující vše doplnila jak fotografiemi, tak výtvory žáků a 

studentů.



O tom, jak spolupracuje Městská knihovna Hradec Králové s hudební katedrou hradecké univerzity, pohovořila magistra 

Růžena Matěnová. Hudební oddělení nabízí studentům a pedagogům množství zdrojů, které mohou využívat k 

vysokoškolským pracím. Naopak knihovníci se prostřednictvím těchto osobních kontaktů inspirují ve své další práci.

Následující příspěvky byly zaměřeny na vzdělávání dospělých a seniorů v knihovně, kde konkrétní lekce vedou externí 

pracovníci např. z řad univerzitních pedagogů.

Doktorka Šárka Kašpárková představila Centrum celoživotního učení, jež je součástí Knihovny Kroměřížska. Konají se zde jak 

kurzy např. pro nezaměstnané či cizince, tak se zde realizuje Univerzita III. věku.

Jak vedou Univerzitu volného času v Krajské knihovně Vysočiny, nám přiblížila bakalářka Marcela Valecká. Výběr předmětů je 

pestrý – od zdravého životního stylu přes francouzskou klasickou literaturu a dějiny regionu po práci s digitální fotografií. 

Zájem „studentů“ je prvotní. Mohou tak načerpat nové informace, aktivně strávit volný čas a setkávat se s lidmi podobných 

zájmů.

Univerzita III. věku funguje také v Městské knihovně v Sedlčanech, ale na rozdíl od výše uvedených knihoven formou vzdálené 

výuky. Jedná se o společný projekt několika univerzit. Knihovna zajišťuje veškeré potřebné technické podmínky a hlavně 

kontaktního pracovníka knihovny, který vede studenty při společných produkcích přednášek. O zkušenosti s virtuální výukou 

se s námi podělila Blanka Tauberová.

Konec dne jsem vyplnila s kolegyněmi krátkou večerní prohlídkou historického centra města. Krátkou z toho důvodu, neboť 

jsem netušila, že noci tady na jihu jsou chladné. Teplé prádlo jaksi zůstalo doma. Nakonec i na tu sbalenou knihu přece jen 

došlo.

Třetí, závěrečný den se klasicky začal v menze, kde jsme načerpávali energii. Co se jídla týče, měli jsme se po celou 

konferenci báječně. Ráno vydatná snídaně, pak polední obídek, večerní nadlábnutí, o přestávkách kafíčko s koláčkem či 

koblížkem, raut ani nepočítaje.

Bakalářka Ludmila Kohoutová nás seznámila s výsledky průzkumu meziknihovních služeb, jenž byl uskutečněn na přelomu 

letošního června a července a určen pro všechny typy knihoven.

Doktorka Bohdana Stoklasová navázala na svoji včerejší prezentaci a popovídala o dosud experimentálním zdroji ANL+, který 

je pokračováním klasické bibliografické článkové databáze ANL. Pojmenovala jeho výhody i nevýhody.

Následoval příspěvek doktora Zdeňka Matušíka o připravované novele autorského zákona. Dále nás magistra Zlata Houšková 

seznámila s některými úkoly, které plynou z Koncepce rozvoje knihoven 2011- 2014, a to zpracování koncepce celoživotního 

vzdělávání v oboru a doplnění Národní soustavy povolání o typové pozice naší knihovnické profese. Doktor Vít Richter pak 

navázal svojí prezentací o nových indikátorech standardu, jenž má definovat, co je „dobrá knihovna“.

Vystoupil opět také zkušený řečník Tomáš Řehák. Snažil se odpovědět na otázku, kolik stojí služby knihoven neboli jak ocenit 

produkt, který nemá tržní cenu. Vše provedl na příkladu Městské knihovny v Praze, jejího rozpočtu a dalších údajů 

(statistických dat apod.). Přes průměrnou cenu knihy a to, kolikrát se vypůjčí, až po provozní a pracovní náklady došel k tomu, 

že se tato služba vyplatí více než čtyřikrát.

Lukáš Novák představil platformu Wooky, která by knihovnám umožnila zřídit službu půjčování elektronických knih a časopisů.

Poslední příspěvek byl od profesora Jiřího Trávníčka a týkal se čtenářství v dnešní digitální době. Téma bylo velmi zajímavé, 

bohužel nebyl mu z časových důvodů věnován dostatečný prostor. Proto jsem si článek dodatečně přečetla ve sborníku 

(„Čtení a Internet – nepřátelé, spojenci, sourozenci?“). Za přečtení jistě stojí i další, jako „Kramerius 4“ nebo „Elektronická 

stopa čtenáře v knihovnickém systému“. Nejen sborník, ale i prezentace či fotografie z konference jsou přístupné na webu: 

http://www.svkos.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/clanek/konference-knihovny-soucasnosti/.

V závěrečné řeči Zlaty Houškové, kde nechybělo poděkování, shrnutí a zhodnocení posledních tří dnů, zazněla otázka: „Bylo 

to lepší na Seči, nebo v Budějicích?“ Veřejné ankety jsem se z pohledu debutanta bohužel nemohla zúčastnit. Výsledky však 

byly jednoznačné (snad neovlivněné výhodou domácího hřiště). Za sebe hodnotím letošní konferenci velmi kladně. Příští 

setkání by se nejspíš mělo konat opět ve vodách východočeských, konkrétně pardubických. Takže co by (Hradečák) 

kamenem dohodil.
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