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Co nás čeká v regionálních funkcích?

Alena Součková 

Celostátní seminář Regionální funkce 2011 se konal 12. a 13. října 2011. Je to akce, na které se scházejí pracovníci 

zajišťující výkon regionálních funkcí v knihovnách – to znamená především metodičky, pracovnice a ředitelé pověřených a 

krajských knihoven. Letošní jednání probíhalo v Plzni a přihlášeno bylo 160 účastníků. Dvoudenní program přinesl příspěvky, 

které hodnotily současný stav, komentovaly připravované změny v knihovnických činnostech a přiblížily moderní trendy a nové 

projekty.

            Mgr. L. Zemánková z Knihovnického institutu Národní knihovny ČR pomocí názorných tabulek a grafů porovnala 

celostátní výsledky výkonu regionálních funkcí za poslední dva roky. Výrazný pokles finančních prostředků v některých krajích 

a tím podmíněný pokles pracovníků zajišťujících výkon regionálních funkcí se negativně projevuje v celém systému 

regionálních funkcí a klade velké nároky na pověřené knihovny a jejich pracovnice – narůstá počet obsloužených knihoven na 

jeden pracovní úvazek. O poskytované služby je mezi knihovnami, hlavně v malých obcích, rostoucí zájem (výměnné soubory, 

revize a aktualizace fondů, servis výpočetní techniky, konzultace). K negativním jevům patří menší nákup publikací vzhledem 

ke zvyšujícím se cenám knih, stále malý podíl obcí na nákupu knihovních fondů a malý zájem knihovníků o vzdělávací akce. 

Celostátní výroční zpráva o výkonu regionálních funkcí za rok 2010 je vystavena na webu Národní knihovny. 

http://knihovnam.nkp.cz/docs/RF/VyrocniZpravaRF_2010.pdf

            PhDr. V. Richter z Národní knihovny přiblížil přítomným Koncepci rozvoje knihoven na období 2011-2014 s výhledem 

do roku 2020, která je předána na Ministerstvo kultury ČR a v dohledné době bude předložena vládě. Koncepce vychází z 

dokumentu Státní kulturní politika 2010-2014 a také zohledňuje nové trendy (digitalizace dokumentů, přístup k elektronickým 

informačním zdrojům, knihovní systémy, komplexní služby pro veřejnost). Úkolem pro nejbližší období je stabilizace systému 

regionálních funkcí jako existenčního prvku pro malé knihovny, zvýšení efektivity činnosti knihoven, podpora čtenářské 

gramotnosti a informační výchovy. Dr. Richter apeloval na zvýšení informovanosti, propagace a marketingu knihoven a na 

větší zapojení knihovnické veřejnosti do celostátních aktivit.

            Mgr. H. Hendrychová ze Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje v názorné prezentaci představila pověřené 

knihovny Plzeňského kraje a zajištění regionálních funkcí v kraji. Paní I. Slámová z Krajské vědecké knihovny v Liberci 

hovořila o zkušenostech s automatizací obecních knihoven libereckého okresu.

            Další blok příspěvků byl zaměřen na vzdělávání knihovníků. V úvodu PhDr. V. Richter zdůraznil potřebnost vzdělávání 

knihovníků – je to také jeden z nových parametrů standardů knihovnických služeb. Mgr. Z. Houšková, vedoucí oddělení 

vzdělávání Národní knihovny, apelovala na profesní celoživotní vzdělávání, které je v jiných profesích samozřejmostí. Stále 

ještě není zajištěna potřebná počítačová gramotnost knihovníků a nedostatečná je i komunikace mezi knihovnami. Na to 

navazoval příspěvek o Národní soustavě povolání. Odborná pracovní skupina připravuje strukturu a typové pozice pro profesi 

knihovník (SŠ), samostatný knihovník (VOŠ a Bc.) a knihovník-specialista (VŠ). Více na http://www.narodni-kvalifikace.cz .

Se vzděláváním souvisí i moderní forma e-learningu. Mgr. M. Šedá z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě přiblížila 

první zkušenosti s výukou knihovnického minima a o připravovaných kurzech a projektech hovořil Mgr. J. Zikuška 

z Masarykovy univerzity v Brně.

Nové zásady pro knihovny vyplynou z připravované novely autorského zákona, o kterých informoval PhDr. V. Richter –

kromě půjčování dokumentů se nově budou řešit podmínky zhotovování digitálních kopií, vystavování na internetu, 

elektronické dodávání dokumentů aj. Stále v řešení je příprava podmínek pro práci s elektronickými knihami. Pro knihovny 

neexistují žádná specifická ustanovení, musí se postupovat podle paragrafů autorského zákona. Další jednání k novele 

autorského zákona se předpokládají i v příštím roce.

Sledovanou událostí v knihovnickém světě je Projekt internetizace knihoven (PIK). Těsně před konáním semináře 

proběhlo důležité jednání mezi ministerstvy kultury a vnitra. PhDr. V. Richter poděkoval knihovnám za spolupráci 

v dotazníkovém šetření. Vyplynulo, že zájem o další pokračování v projektu PIK má 75 % knihoven, hlavně v malých obcích. 

Projekt bude pokračovat (počítá se s dobou 4 let) a v průběhu příštího roku mohou být připojeni další zájemci. Je to nabídka 

pomoci pro místa, kde je knihovna jediným místem veřejně přístupného internetu a chybí nabídka jiných poskytovatelů.



Byla podána informace i o alternativní nabídce sdružení Internet pro všechny 

http://www.internetprovsechny.cz/knihovny, který jedná s regionálními operátory podle podmínek lokality o bezplatném 

připojení knihoven. U míst s technickými problémy (nedostatečný signál) je však možné zpoplatnění.

Ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem Ing. A. Brožek se zmínil o webových stránkách knihoven 

jako základu pro poskytování online služeb. I knihovny v obcích mají webové stránky, většinou s využitím šablony webu pro 

malé knihovny, připravené Knihovnou města Hradce Králové, nebo portálem http://webovky.knihovna.cz Podmínkou je, aby 

stránky byly aktuální a přinášely potřebné informace.

Poskytování dokumentů prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby zhodnotil pracovník Národní knihovny Mgr. K. 

Votípka. I když se jedná o službu zmiňovanou v knihovním zákoně, menší knihovny ji nevyužívají. Poskytnutí žádaného 

dokumentu uživateli i v malé knihovně vyrovnává rozdíly a zvyšuje komfort nabízených služeb.

Zajímavostí v programu semináře bylo seznámení s provozem bibliobusů (pojízdných knihoven). Po přiblížení situace 

ve Finsku (PhDr. J. Černý) navázala konkrétními zkušenostmi ředitelka Knihovny města Plzně Mgr. H. Šlesingerová – i přes 

značnou pořizovací cenu a vysoké provozní náklady je pozitivní, že bibliobus je na svých deseti zastávkách v okrajových 

částech města využíván a vyhledáván.

Příspěvek o projektu Bezbariérová knihovna přednesly mladé kolegyně Bc. H. Selucká z Mahenovy knihovny v Brně a 

Bc. E. Klučinová z Knihovny města Plzně. Projekt vznikl jako studentská práce a nyní hledá praktické využití v knihovnách. 

Vytváří se metodika pro poskytování služeb handicapovaným – nevidomým, neslyšícím, osobám na vozíčku a s psychickým 

postižením v duchu Handicap Friendly. Knihovna, která splní dané podmínky, získá speciální logo. Bezbariérovost je služba, 

která udává směr. Více na http://bezbarierova.knihovna.cz . O sociálních sítích a možnostech, jak knihovna může oslovit co 

nejširší veřejnost, byl příspěvek ve formě videoukázek Mgr. O. Biernátové z Univerzitní knihovny Univerzity Tomáše Bati ze 

Zlína. - Dokázat zaujmout, využít známé osobnosti, převést situace do běžného života, nebát se humoru, ukázat, v čem je 

knihovna dobrá…

Po oba dny jednání byly pro účastníky semináře připraveny exkurze. Jak do nově zrekonstruovaných prostorů Studijní 

a vědecké knihovny Plzeňského kraje – volný výběr dokumentů ve 2. patře budovy a studijní místa v přízemí, tak do Knihovny 

Západočeského muzea. Ta návštěvníky okouzlila nejenom svými interiéry, ale i připravenou výstavkou unikátních dokumentů 

a zajímavým výkladem ředitele knihovny PhDr. I. Šedo.

© 2000-2010 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové · pujcovna@svkhk.cz · knihovna@svkhk.cz


