Zápis z 4. porady profesionálních knihoven v MSK

Datum konání:

4. 12. 2019

Místo konání:

Knihovna města Ostravy, pobočka J. Trnky

Přítomni:

dle prezenční listiny

Program:
1.

Zahájení

V prostorách pobočky Knihovny města Ostravy na ulici J. Trnky proběhla 4. 12. 2019 již 4. porada
profesionálních knihoven MSK. Před zahájením porady měli hosté možnost prohlédnout si
netradiční prostory knihovny, která vznikla přestavbou výměníku tepla. Účastníky porady přivítala
vedoucí knihovny Mgr. Světlana Honzková.
2.

Konference IFLA

RNDr. Lenka Prucková, ředitelka Knihovny města Olomouce, představila světovou knihovnickou
organizaci IFLA z pohledu zástupce institucionálního člena. Tím je pro Českou republiku SKIP.
Představila důležitý dokument, kterým je Strategie IFLA 2019 -20241, na jejíž tvorbě se podíleli
knihovníci z celého světa. Strategie IFLA je v současné době překládána do českého jazyka.
Knihovny se dále mohou se svými projekty a aktivitami prezentovat na stránkách IFLA formou tzv.
příběhů. Česká republika je zastoupena svými projekty „Bookstart – s knížkou do života“2
a „Knížka pro prvňáčka“3 .
Na 85. konferenci IFLA, která se uskutečnila v srpnu 2019 v Aténách, se Česká republika
prezentovala např. v soutěži o nejlepší plakát. Pro tento účel vydal SKIP plakát k projektu Noc
s Andersenem. Sekce veřejných knihoven IFLA se pravidelně setkává, v roce 2020 proběhne
setkání v České republice. V letošním roce si připomínáme také 25. výročí od vydání Manifestu
UNESCO/IFLA o veřejných knihovnách.4

1
2

https://www.ifla.org/files/assets/hq/gb/strategic-plan/ifla-strategy-2019-2024-en.pdf

https://librarymap.ifla.org/stories/Czechia/%E2%80%9CSTART-LIFE-WITH-A-BOOK%E2%80%9D-PROJECT-SEEKSTO-IMPROVE-READING-LITERACY/135
3 https://librarymap.ifla.org/stories/Czechia/PUBLIC-LIBRARIES-TEAM-UP-WITH-PRIMARY-SCHOOLS-TO-INCREASEREADING-LITERACY/136
4 https://ipk.nkp.cz/legislativa/mezinarodni-doporuceni/Manifest_UNESCO.htm

3.

Praktické zkušenosti s projektem Bookstart v knihovnách Karvinska

Ředitelka Regionální knihovny Karviná Mgr. Markéta Kukrechtová prezentovala praktické
zkušenosti svých obsluhovaných knihoven s celostátním projektem Bookstart aneb s knížkou do
života, do kterého je karvinská knihovna zapojena od roku 2017.
Rodiče dětí obdrží dárkový set, který obsahuje papírovou složku projektu, knížku – leporelo pro
děťátko, speciálně vydanou metodickou publikaci pro počáteční čtení rodičů s dětmi, seznam
doporučené literatury pro předškolní děti a audioknihu. V Karviné jsou sety rozdávány při Vítání
občánků, které organizuje odbor školství a rozvoje MMK. Křest nového setu pro rok 2020 proběhl
29. 11. 2019 v Klementinu (křtil Saša Rašilov, podpora ministr kultury Lubomír Zaorálek).
4.

Festival ostravských knihoven očima pořadatele

Ing. Marcela Stehlíková z MSVK představila jednodenní zábavné putování po knihovnách v centru
Ostravy za zajímavým programem s názvem Festival ostravských knihoven. Zapojené knihovny
různého typu a různých zřizovatelů připravují exkurze do zákulisí, workshopy, soutěže, přednášky,
výstavy. Termín je vždy v úterý v rámci Týdne knihoven, podle provozní doby instituce (8.00–
19.00). Cílem je ukázat veřejnosti rozmanitost a jedinečnost zapojených knihoven a jak se
zorientovat v jejich nabídce a službách. Cílová skupina jsou stávající i potenciální čtenáři, od
studentů po seniory. Festival funguje od roku 2017 a v letošním roce se ho zúčastnilo
885 účastníků.
5.

Novinky v knihovnictví

PhDr. Marie Šedá na závěr porady shrnula novinky v oboru z letošního roku:
Škola naruby - do konce roku 2019 bude MěK Český Těšín přijímat objednávky na žákovské
knížky. Akce je určena na podporu čtenářství a je určena dětem, rodičům i prarodičům.
Objednávejte na: ekonom@knihovnatesin.cz
Nové platové tabulky - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, platné od 1. 1. 20205
Projekt Central - katalogizace novinek beletrie pro knihovny, cíl projektu je přednostní
katalogizace novinek české beletrie vycházející v největších českých nakladatelstvích na úplné
bibliografické úrovni a rychlé poskytnutí těchto záznamů prostřednictvím České národní bibliografie
a Souborného katalogu ČR ostatním knihovnám.

5

Viz: https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-4-listopadu-2019-kterym-se-meni-narizenivlady-c-3412017-sb-o-platovych-pomerech-zamestnancu-ve-verejnych-sluzbach-a-sprave-ve-zneni-pozdejsich-predpisua-narizeni-vlady-c-3042014-sb-o-platovych-pomerech-statnich-zamestnancu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-22763.html

Co vesnické knihovny umějí a mohou - zveme na celostátní seminář, který se bude konat
17. – 19. září 2020 v Holasovicích. Více informací na webu: https://venkovske-knihovny2020.webnode.cz/

Různé

6.


MěK Klimkovice – letos slavila 30. let od Sametové revoluce, v knihovně proběhla výstava
retro věcí, spolupráce se zakladateli Občanského fóra v Klimkovicích, promítání filmů
z 80. let, divadelní představení Zahradní slavnost, retro diskotéka – fotky ke zhlédnutí na
Facebooku knihovny. Příští rok bude ve znamení oslav 100. výročí klimkovické knihovny.



ObK Vřesina oceňuje příručku Manuál vesnického knihovníka, příští rok na jaře bude hostit
výstavu Prvorepublikové knihovnictví – výstavu je možno na rok 2020 rezervovat na
e-mailu: krejci@svkos.cz



Město Petřvald - Knihovna spolupracuje se SK služeb Petřvald, v knihovně pořádali
Andělskou poštu, výstava Zachraňme stromy – stromy zachraňují nás v Galerii nad
knihami.



Knihovna Baška – od září 2019 je v obci nově rekonstruovaná škola, která sídlí naproti
knihovny, děti ze školy tráví v knihovně volný čas po vyučování, úzká spolupráce se školní
družinou.

Příští setkání je plánováno v závěru roku 2020.

V Ostravě 10. 12. 2019
Zapsala: Mgr. Radka Krejčí
Odsouhlasila: PhDr. Marie Šedá

