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Co mohlo být, a nebylo anebo Odložená Konference o personální práci v 
knihovnách

Bohdana Hladíková

Před rokem jsme začali ladit termín Konference o personální práci v knihovnách ‒ aby se nepotkal s obdobím statistik, obdobím 

dovolených, Měsícem čtenářů, jinou knihovnickou konferencí atp. Nakonec jsme se trefili doprostřed „corontény“ a museli akci zrušit. 

Nicméně s ní i programem počítáme pro příští rok a začínáme hledat nové vhodné datum. Snad nám všem tentokrát bude přát větší 

štěstí. A protože program nebyl nikde zveřejněn, přinášíme stručnou ochutnávku toho, co být mělo, a nakonec nebylo.

Rozdělení na právní a manažerské aspekty personální práce se nám v prvním ročníku osvědčilo, takže jsme ho ponechali i tentokrát, 

i když se samozřejmě oba okruhy prolínají a také jsme se přizpůsobili potřebám přednášejících. V prvním bloku jsme se měli věnovat 

zejména odměňování ve vztahu k pracovnímu výkonu nejen v příspěvkových organizacích. Další lektor měl  shrnout poskytování 

zaměstnaneckých benefitů, jejich specifika a podmínky poskytování. Samozřejmě včetně netradičních. Přednáška ze zákoníku práce 

minule zapůsobila, proto jsme připravili další, tentokrát zaměřenou na povinnosti zaměstnanců a vedoucích, které jim předpis ukládá. 

Vystoupení externích odborníků nám měly doplnit příspěvky kolegů knihovníků. Například o celoživotním vzdělávání, 

zaměstnaneckých stážích nebo katalogu prací.

A protože jsou právní témata nutná, ale náročná na soustředění a celkově těžko stravitelná, doplnili jsme první den konference 

miniworkshopem s praktickým cvičením, abychom se dozvěděli, jak správně sedět a jak se na pracovišti správně protáhnout, 

abychom předcházeli chátrání svých těl.

Ve druhém dni konference jsme si měli stručně představit vznikající Personální sekci SDRUK, projekt, který se věnuje syndromu 

vyhoření knihovníků, ponořit se do Oceánu ‒ personálního projektu třinecké knihovny. A jak už to bývá na konferencích, do 

hodinových přednášek jsme zhustili tři okruhy, které by jinak vydaly na celodenní workshopy. V našem případě to byla motivace 

podřízených, práce s konfliktními zaměstnanci či klienty a manažerský přístup k odlišným věkovým skupinám, v poslední době zhusta 

označovaným jako generace X, Y, Z.

Pevně doufáme, že nám naši přednášející budou nakloněni, epidemiologická situace zůstane příznivá a setkáme se na konferenci 

v příštím roce.
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