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Metodici v Kutné Hoře

Kateřina Hubertová

Mám svůj virtuální seznam míst, kde bych chtěla trávit dovolenou. Pár klidných, ničím nerušených dní, kdy budu 

chodit po pěkných místech, jíst dobré věci a bavit se s přáteli. Můj seznam se právě rozrostl o další položku. 

Přidávám Kutnou Horu. Třeba někdy…

Proč Kutnou Horu? Ve dnech 20. a 21. října 2016 se tam konal workshop pro metodiky veřejných knihoven. 

Pořádala ho Sekce veřejných knihoven SKIP ČR[1] a byl zaměřen na právní aspekty práce, vzdělávání, prostory 

knihoven, standardy knihovnických služeb i podporu knihoven ze strany jejich zřizovatelů. Spoluorganizátory akce 

byly Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Městská knihovna v Kutné Hoře, Moravská zemská knihovna 

v Brně a Knihovna města Olomouce.

Program workshopu byl opravdu hodně pestrý. Náplň odpovídala pozici metodika v knihovnách, která je velmi 

zvláštní, a tuto práci nemůže dělat každý. Metodik musí mít široký rozhled o celé knihovnické profesi, disponovat 

nejenom znalostmi, ale i kontakty. Musí být kreativní, komunikativní, diplomatický a zpravidla bývá pravou rukou 

ředitele. Metodik je zároveň spojkou mezi malými knihovnami, jejich zřizovateli a těmi většími knihovnami 

vykonávajícími regionální funkce. Musí znát odpověď na otázky ostatních knihovníků, nebo alespoň umět rychle a 

vynalézavě nasměrovat své kolegy tam, kde jim budou tyto dotazy zodpovězeny. Aby malé knihovny fungovaly co 

nejlépe a s co nejmenšími starostmi, pomáhá jim knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí a její metodický 

pracovník. Ani metodikům však nestačí mít klasické knihovnické vzdělání a praxi, ale musí své umění 

zdokonalovat celoživotně. Proto je moc dobře, že se konají právě takové workshopy, jako byl tento podzimní.

Velmi podnětná byla panelová diskuse věnovaná automatizaci v knihovnách. Zástupci tří knihovnických 

systémů se pokoušeli účastníky přesvědčit, že právě oni jsou tou správnou volbou. Diskuse se vedla mezi obhájci 

systému KOHA[2] a zástupci firem LANius[3] a KP-SYS.[4] Pro knihovníky velmi zajímavé téma právě v době, kdy 

je aktuální podávání žádostí do výběrových dotačních řízení Ministerstva kultury ČR.[5]

Na jaře tohoto roku proběhl průzkum prostorového a technického vybavení veřejných knihoven v ČR. S jeho 

výsledky na workshopu přítomné seznámil PhDr. Vít Richter. V naší republice se do sametové revoluce nové 

knihovny prakticky nestavěly. Jaká je ale situace dnes, se pokoušelo zmapovat právě zmíněné šetření,[6] do 

něhož se zapojila i spousta z vás. Je to moc dobře a děkujeme za to. Těžko se argumentuje u zřizovatelů 

knihoven, na ministerstvech a u dalších orgánů při žádostech o lepší podmínky, při vypisování nových grantových 

titulů, když není přesně zmapovaná situace a informace jsou nepodložené. To řeší právě průzkumy jako takové. 

Možná tedy i dopředu přímluva – až zase dorazí nějaký dotazník o knihovně, pokuste se ho vyplnit. Vaše 

odpovědi jsou důležité a pracuje se s nimi, i když to třeba není hned vidět.

Program dvoudenního jednání byl opravdu velmi nabitý. Namátkou jmenujme třeba ještě připravovaný Standard 

pro dobrý fond či velmi inspirativní blok Psychologie ve vyjednávání s (veřejnou) správou. Užitečné je též 

slyšet, jak se řeší problémy v sousedním kraji či jaké mají u sousedů zajímavé nápady. Účastníci se totiž opravdu 

sjeli z celé republiky a podobné workshopy budou pokračovat. Musí. Pro dobrou práci je to potřeba.

V úvodu jsem neprozradila, že akce se konala v Dačického domě[7] ve Vzdělávacím a prezentačním centru 

kulturního dědictví UNESCO. Dům je zrekonstruovaný, a tak vedle nejmodernějších technologií a materiálů 

najdete unikátní historické prvky. Interaktivní expozicí můžete procházet sami od sklepení až po půdu. 

Dva dny nabité programem, který nenechal čas na prohlídku města. I to málo, co jsme viděli cestou nebo za tmy, 

stálo za to. Ale mám v sobě zvědavost. Proto budu muset do Kutné Hory ještě jednou. Někdy. Třeba na tu 

zmíněnou dovolenou.



Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz 

[1] Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, http://www.skipcr.cz/

[2] http://koha.cz/

[3] http://www.lanius.cz/

[4] http://www.kpsys.cz

[5] http://visk.nkp.cz/ a http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

[6] Tato i většina ostatních prezentací je k dispozici na http://workshop-pro-metodiky6.webnode.cz/program/

[7] http://www.dacickehodum.cz
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