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Zajímavosti z knihovnické dílny v Praze

Jana Sehnalová

Ve dnech 10.-11. října 2016 se konala knihovnická dílna, jež se tradičně uskutečnila v Městské knihovně v Praze. 

Program byl velmi bohatý. Pokusím se vám zprostředkovat alespoň několik informací a myšlenek, které mě 

oslovily a zaujaly.

Mgr. Zlata Houšková hovořila o knihovnickém vzdělávání mimo školy. Současná situace je podle ní nepřehledná 

a nekoordinovaná. Mnoho vzdělávacích akcí se koná v jednom termínu, často se sejdou i čtyři v jednom dnu. 

Semináře jsou během roku nerovnoměrně a nepravidelně rozložené. Velkým množstvím akcí jsou knihovníci 

přehlceni. Špatně se orientují v nabídce, a nakonec ztrácejí zájem o zvyšování kvalifikace i z důvodu velké 

pracovní vytíženosti. Pracovníci knihoven tudíž nenaplňují standard veřejných knihoven[1] – tj. 48 hod. ročně, jež 

by měli věnovat odbornému vzdělávání. Moravská zemská knihovna v Brně bude nabízet nový typ rekvalifikačních 

kurzů formou e-learningu, které budou dostupné všem.

PhDr. Vít Richter seznámil přítomné s výsledky průzkumu prostorového vybavení knihoven. Rád by prosadil 

na ministerstvu kultury granty, ze kterých by se mohly čerpat finance na modernizaci prostorů knihoven v ČR. Je 

to úžasný nápad a budeme držet palce, aby se dotace podařilo prosadit.

PhDr. Marie Šedá vystoupila s prezentací standardu pro dobrý fond, jehož cílem je zlepšit rozsah, obsah i 

kvalitu knihovního fondu. Základní fond by měl tvořit 60-70 %; jedná se o významná díla české a světové 

literatury. Zbytek, 30-40 %, by měl být aktuální fond, což jsou nejnovější přírůstky beletrie i naučné literatury za 

posledních pět let. Pokud se z aktuálního fondu nestane základní fond, je třeba jej vyřadit. Regionální literatura 

bude uchovávána trvale. Zkusme se podívat každý na statistiku své knihovny, jestli máme nebo se blížíme ke 

standardu tři knihy na jednoho obyvatele obce. Na otázku: „Co je zlatý fond knihovny,“ naleznete odpověď 

v zodpovězených dotazech služby Ptejte se knihovny.[2]

Informace zazněly i k Centrálnímu portálu knihoven, který je již od října letošního roku v provozu. V jednotlivých 

krajích aktuálně probíhají školení, takže máme možnost se s portálem blíže seznámit, popřípadě se k tomuto 

projektu také připojit.

Knihovnice z Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, jež se v roce 2014 stala městskou knihovnou roku, přinesly 

top inspiraci ze své práce. Seznámily nás se vzdělávacími programy, které připravují jak pro děti, tak i pro 

dospělé. Na webu knihovny mají vystavený materiál „Metodické opory k lekcím informačního vzdělávání“,[3] který 

byl vydán v roce 2014. Knihovnice hovořily také o půjčování her, kterých knihovna vlastní 330 různých druhů. 

Získali jsme tipy, o které hry je největší zájem. Na dílně zazněly i informace o knihovnách v soutěži Knihovna 

roku, které přednesla předsedkyně celostátní hodnotitelské komise PhDr. Helena Gajdušková.

Paní Dana Wimmerová zavzpomínala na historii a současnost seminářů Co venkovské knihovny umějí a 

mohou, které probíhají již od roku 2004 a je o ně obrovský zájem z řad vesnických knihovníků. Semináře jsou 

velmi inspirativní.

Dílna byla obohacena i exkurzemi do poboček Městské knihovny v Praze. Zájemci o prohlídku knihovny si mohli 

vybrat jednu ze tří poboček: Sedmičku v Praze 7, Lužiny v Praze 13 a Vozovnu v Praze 3.

Dvoudenní knihovnická dílna byla nabitá aktuálními informacemi z našeho oboru a ráda bych poděkovala všem 

organizátorům.

Kontakt na autorku: sehnalova@mkrtyne.cz

Web knihovnické dílny: http://knihovnicka-dilna-2016.webnode.cz/ 



[1] Standard pro dobrou knihovnu k dispozici na: http://ipk.nkp.cz/docs/bench/Standard_pro_dobrou.pdf

[2] http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/zlaty-fond-literatury

[3] http://www.mvk.cz/archiv/stazeni/MVK-102290-sylaby.pdf
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