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Krátké představení Sekce SDRUK pro PR a marketing

Daniel Bechný

S rostoucím uvědomováním si potřeby propagace a související advokacie knihoven u nás se v lednu 2017 Rada Sdružení knihoven 

ČR[1] dohodla na založení další odborné sekce, a to pro PR a marketing. Na konci téhož roku pracovní skupina sekce vytyčila tři 

stěžejní okruhy, které bude do budoucna sledovat: 1. sekce PR a marketing pro SDRUK (řeší problematiku PR pro SDRUK), 2. sekce 

PR pro členy SDRUK (věnuje se tématům pro knihovny ve SDRUK) a 3. sekce PR pro prioritu 6 (zabývá se řešením úkolů 

vyplývajících z prioritní oblasti 6 – Systém hodnocení a marketing veřejných knihovnických a informačních služeb v rámci Koncepce 

rozvoje knihoven ČR na léta 2017–2020).[2]

Od roku 2018 se po dva dny, nejméně třikrát v roce, schází skupina zhruba 15 lidí, převážně zařazených v knihovnách na pozici PR, 

nebo alespoň částečným úvazkem PR. Dvoudenní formát poskytuje dostatečný prostor pro práci a zároveň umožňuje účastníkům 

dopravit se i do vzdálenějších míst konání akce. Jednání se totiž odehrávají pokaždé v jiné „SDRUKové knihovně“. Vedle nezbytného 

síťování se členové skupiny vždy seznámí se zavedenou praxí PR a marketingu dané hostitelské knihovny. Neméně důležitou 

informací a zkušeností je i porovnání podmínek, které knihovna poskytuje svému týmu PR. Celý den je pak vyhrazen pracovní části. 

Ta se v roce 2018 zaměřila nejprve na SDRUK samotný. Analýza stávajícího stavu a návrhy na další postup byly směřovány Radě 

SDRUK. Oblasti se logicky dotýkaly propagace, fungování webové stránky a sociálních sítí.[3]

Ke konci roku 2018 se skupina zaměřila na ožehavé téma vnitropodnikové komunikace. Výstupem ze Sekce SDRUK pro PR a 

marketing by měl být kodex, který přiblíží problematiku interní komunikace v knihovnách. Výsledný dokument nebude mít nijak 

závazný charakter, spíše bude doporučujícím materiálem, který umožní všem pracovníkům v knihovně uvědomit si složitost 

komunikace na pracovišti a nabídne i postupy řešení, které se osvědčily v praxi. V ročence 2018[4] byla otištěna výchozí podoba 

kodexu, takzvaného desatera interní komunikace, které jsme v pracovní skupině během roku 2019 podrobněji rozpracovali i díky 

facilitaci Věry Ondřichové. Výstup bude po jazykových korekturách a sazbě dostupný pro členské knihovny počátkem roku 2020.
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