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Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2013

Kateřina Hubertová

z celé republiky uvítal vedle ředitelky Krajské knihovny v Pardubicích Bc. Radomíry Kodetové i vedoucí oddělení 

kultury a památkové péče Krajského úřadu Pardubického kraje Mgr. Tomáš Libánek, který pozdravil přítomné a 

ocenil význam knihoven v oblasti výchovy a vzdělávání a také ve sféře komunitních činností.

O moderování se podělili Mgr. Blanka Konvalinková z Krajské knihovny v Liberci, předsedkyně sekce SDRUK pro 

regionální funkce, (1. den) a PhDr. Vít Richter z Národní knihovny v Praze (2. den). Hovořilo se o prioritách

knihovnické práce, o celostátní Koncepci rozvoje knihoven na léta 2011-2015, o vzdělávání, spolupráci, statistice, 

dobrovolnictví, průzkumech a v neposlední řadě velmi důležitém financování celého systému. Studenti Kabinetu 

informačních studií a knihovnictví FF Masarykovy univerzity se snažili přesvědčit knihovníky, jak je důležitý 

mystery shopping v knihovnách.

Jedním z nejzajímavějších bodů programu byla prezentace ředitele Městské knihovny v Praze RNDr. Tomáše 

Řeháka Hodnocení návratnosti investic. Projekt, na kterém kromě pražské Městské knihovny spolupracuje i

Univerzita Pardubice, trvá již třetí rok a v nejbližších měsících bychom se měli dočkat konkrétních výsledků. Cílem 

výzkumu je získat přesnou metodiku na měření služeb knihoven. Knihovny existují v tržním světě a nedokážou

spočítat svou tržní hodnotu. Jedním z důvodů projektu je získání přesvědčivých argumentů ve vztahu k veřejné 

moci a získání dat pro posuzování efektivity jednotlivých činností knihoven.

Na semináři nás provázelo nádherné počasí, zajímavý program, milí kolegové organizátoři i přívětivé místo. Sešlo 

se nás z celé republiky 157, z toho 18 účastníků bylo z Královéhradeckého kraje. S potěšením lze konstatovat, že 

zde byli zástupci všech pověřených knihoven v kraji. Je to dobře. Vždyť prvním probíraným tématem byly právě 

finance. S nedostatkem financí na výkon regionálních funkcí, se sníženou dotací z kraje se v průběhu uplynulých 

let musely nějakým způsobem vypořádat skoro všechny kraje. (Pozor, výjimky existují!) V roce 2013 (a bohužel i 

v letech následujících) se s touto skutečností vypořádávají i knihovny v kraji Královéhradeckém. Naopak, zdá se, 

ode dna se zřejmě odrazili ve Středočeském kraji. Pro nás, knihovníky, je velmi důležité vědět, jak jsou na tom 

u sousedů. Jak situaci řešili, kde lze najít dobré příklady pro zefektivnění systému… V neposlední řadě je 

k nezaplacení vědomí, že v tom nejsme sami. Z takovýchto setkání, ať je téma sebevážnější a situace 

pesimistická, vzniká minimálně ten pocit sounáležitosti ke knihovnické komunitě. A ten nabíjí pozitivně.

Prezentace a fotografie ze semináře naleznete na adrese:

http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Odb/SemRegFce2013.htm& .
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