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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá tématem knihovnických organizací, spolkĤ a sítí, které mají
bezprostĜední vliv na rozvoj knihoven a knihovnictví. Hlavní pozornost byla vČnována
knihovnickým organizacím Spojeného království. Byla provedena analýza souþasných aktivit
a cílĤ vybraných organizací. Dále diplomová práce pĜedstavuje knihovnické organizace ýeské
republiky, jejich historii a aktuální þinnost. ZávČr práce pĜináší srovnání britských a þeských
knihovnických

spolkĤ.

Sledována

byla

pĜedevším

knihovnická

legislativa,

zamČĜení

knihovnických organizací, smČĜování jejich aktivit a využívání prvkĤ Webu 2.0. Byly definovány
oblasti možného budoucího rozvoje þeských spolkĤ.

Klíþová slova
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Abstract
The diploma thesis focuses on the topic of library associations and networks that have a direct
impact on development of libraries and librarianship. The main attention was given to library
associations of the United Kingdom. The aim of this thesis is to analyze current activities and
goals of selected library associations of the United Kingdom. Furthermore the thesis presents
library associations of the Czech Republic, their history and current activities. The conclusion
provides a comparison of Czech and British library associations. Monitored were primarily
legislative frameworks, the focus of library associations, their activities and use of Web 2.0.
There were also defined areas of possible future development of the Czech associations.
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Seznam zkratek
ABLISS

Asociace Britských knihovnických a informaþních škol
(Association of British Library and Information Schools)

ABTAPL

Asociace britských teologických a filozofických knihoven (Association
of British Theological & Philosophical Libraries

AMG

Asociace muzeí a galerií

AKVŠ

Asociace knihoven vysokých škol ýeské republiky

ALLICE

Sdružení knihovníkĤ právnických knihoven stĜední Anglie (Association
of Law Librarians in Central England)

AMDCL

Svaz vedoucích knihovníkĤ mČstských knihoven (Association of
Metropolitan District Chief Librarians)

ASCEL

Asociace dČtských a školních knihovníkĤ (Association of Senior Childrens
and Education Librarians

ASLIB

Asociace speciálních knihoven a informaþních kanceláĜí
(Association of Special Libraries and Information Bureaux)

BAILER

Britská asociace pro informaþní a knihovnické vzdČlávání a výzkum
(British Association for Information and Library Education and Research)

BIALL

Britská a irská asociace právnických knihovníkĤ (British and Irish
Association of Law Librarians)

BLRDD

OddČlení Britské knihovny pro vČdu a výzkum (British Library Research
and Development Department)

BUBL

Bulletin Rady pro knihovny (The Bulletin Board for Libraries)

CBM

Centrum bibliografického Ĝízení (Centre for Bibliographic Management)

CEMA

Výbor pro podporu hudby a dalších umČní (Committee for the
Encouragement of Music and the Arts)

CILIP

Institut pro knihovníky a informaþní specialisty (Chartered Institute of
Library and Information Professionsals)

CLAIM

Centrum pro knihovnictví a informaþní management (Centre for Library
and Information Management)

COPOL

Rada polytechnických knihovníkĤ (Council of Polytechnic Librarians)

CURL

Konsorcium univerzitních a výzkumných knihoven (Consortium
of University Research Libraries)

CyMAL

Muzea, archivy, knihovny Walesu (Museums Archives and Libraries
Wales)

ýIS

ýeská informaþní spoleþnost

ýKMŠ

ýeský komitét Modrý štít

DCMS

Ministerstvo kultury, medií a sportu (Department for Culture, Media and
Sport)

EBLIDA

Evropská kanceláĜ knihovnických, inovaþních a dokumentaþních sdružení
(European Bureau of Library, Information and Documentation
Associations)

FOLACL

Federace místních vedoucích knihovníkĤ (Federation of Local Autority
Chief Librarians)

IALL

Mezinárodní asociace právnických knihovníkĤ (International Association
of Law Librarians)

IFLA

Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí (The
International Federation of Library Associations and Institutions)

IGeLU

Mezinárodní sdružení uživatelĤ produktĤ firmy Ex Libris (The
International Group of Ex Libris Users)

IIS

Institut informaþních vČdcĤ (Institute of Information Scientists)

IRG

VČdecké skupiny pro informatiku (Informatics Research Group)

ISC

Komise informaþních systémĤ (Information Systems Committee)

IVIG

Odborná komise pro informaþní vzdČlávání a informaþní gramotnost
na vysokých školách

JISC

Jednotná informaþní komise (Joint Information Systems Committee)

KDK

Klub dČtských knihoven

KLK

Klub lékaĜských knihoven

KŠK

Klub školních knihoven

KTK

Klub tvoĜivých knihovníkĤ

KVK

Klub vysokoškolských knihovníkĤ

LA

Knihovnická asociace (Library Association)

LIBER

Asociace evropských vČdeckých knihoven (Ligue des Bibliothèques
Européennes de Recherche)

LIC

Knihovnická a informaþní komise (Library and Information Commission

LILAC

Výroþní konference Informaþní gramotnost knihovníkĤ (Librarians‘
Information Literacy Annual Conference)

LIS Research

Výzkumná koalice knihovnictví a informaþní vČdy (Library and
Information Science Research Coalition)

LISU

Statistická kanceláĜ knihovnictví a informaþní vČdy (Library &
Information Statistics Unit)

MGC

Komise muzeí a galerií (Museums and Galleries Commission)

MLA Council

Rada muzeí, knihoven a archivĤ (Museums, Libraries and Archives
Council)

PLA

Asociace soukromých knihoven (Private Libraries Association)

PLQIM

Matrix pro zlepšení kvality veĜejných knihoven (The Public Library
Quality Improvement Matrix)

PKSB

Základna profesionálních znalostí a dovedností (Professional Knowledge
and Skills Base)

QQML

Kvalitativní a kvantitativní metody v knihovnách (Qualitative and
Quantitative Methods in Libraries International Conference)

RiLIES

Výzkum v knihovnictví – vliv hodnotící studie (Research in Librarianship
– Impact Evaluation)

RIM

Výzkum informaþního managementu (Research Information Management)

RIN

Výzkumná informaþní síĢ (Research Information Network)

RLUK

Sdružení vČdeckých knihoven Spojeného království (Research Libraries
United Kingdom)

RNIB

Královská národní instituce pro nevidomé (Royal National Institute
of Blind People)

ROADS

Organizace a zjišĢování zdrojĤ v pĜedmČtovČ založených službách
(Resource Organisation and Discovery in Subject-based Services,

SCL

Spolek pro vedoucí knihovníky (The Society of Chief Librarians)

SCONUL

Spoleþnost vysokoškolských, národních a univerzitních knihoven (Society
of College, National and University Libraries)

SDRUK

Sdružení knihoven ýeské republiky

SEX

Sekce experimentálního knihovnictví

SHALL

Strategický úĜad pro zdravotní knihovny (Strategic Health Autority Library
Leads)

SKIP

Svaz knihovníkĤ a informaþních pracovníkĤ ýeské republiky

SLA

Asociace školních knihoven (School Library Association)

SLAINTE

Skotské knihovny v síti Internet (Scottish Libraries Across the Internet)

SLIC

Skotská rada pro knihovny a informaþní centra (The Scottish Library and
Information Council)

SLLG

Skupina knihovníkĤ právnických knihoven Skotska (The Scottish Law
Librarians‘ Group)

SUAleph

Sdružení uživatelĤ Aleph

UCISA

Asociace informaþních systémĤ univerzit a vysokých škol (Universities
and Colleges Information Systems Association)

UKOLN

KanceláĜ knihovních sítí Spojeného království (UK Office for Library
Networking)

ÚISK

Ústav informaþních studií a knihovnictví

ÚKR

ÚstĜední knihovnická rada ýeské republiky

PĜedmluva
PĜedkládaná diplomová práce se zabývá tématem britských knihovnických spolkĤ
a organizací. Problematika knihoven je mi blízká i pĜesto, že jsem si na magisterském studiu
Ústavu informaþních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
vybrala informaþní zamČĜení. Již nČkolik let totiž pracuji v univerzitní knihovnČ, konkrétnČ
KnihovnČ geografie PĜírodovČdecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde se þasto
setkávám s nelehkým postavením knihoven i knihovníkĤ samotných v souþasné, ekonomicky
nepĜíznivé dobČ. Zajímalo mČ tedy, jaká þinnost na podporu knihovnictví a informaþní
þinnosti je vyvíjena v zahraniþí a jakými aktivitami by se mohly pĜípadnČ nechat inspirovat
þeské knihovnické organizace.
Cílem diplomové práce je analýza spolkĤ a organizací Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska a jejich komparace s þeským prostĜedím. Vzhledem k veliké
rozloze popisované zemČ však nebylo možné zahrnout všechny existující spolky. Na základČ
autorþina uvážení bylo vybráno 17 nejvýznamnČjších organizací, které jsou charakterizovány
z hlediska doby vzniku, hlavních cílĤ a druhem pĜidružených þlenĤ. Hlavní pozornost je
vČnována akcím, kterými organizace podporují své þleny. Zájem byl soustĜedČn na souþasnou
þinnost, pĜibližnČ z let 2010 až 2012. Další dvČ kapitoly diplomové práce se zabývají situací
v ýesku. ýtvrtá kapitola popisuje tuzemské knihovnické organizace, pátá pĜináší pĜehled
jejich aktuálních aktivit. ZávČr práce se pokouší o porovnání knihovnických organizací
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s ýeskou republikou.
Samotnému sepsání diplomové práce pĜedcházelo studium odborných materiálĤ.
Pro popis souþasných aktivit jednotlivých organizací pak byly využívány pĜedevším webové
stránky konkrétních spolkĤ, které mají tu výhodu, že jsou vČtšinou velice þasto aktualizované.
U þeských knihovnických spolkĤ bylo navíc þerpáno z þlánkĤ odborných knihovnických
þasopisĤ.
Text diplomové práce je rozþlenČn do šesti kapitol. Úvodní kapitola þtenáĜe krátce
seznamuje s historickým vývojem knihovnictví Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska a ýeské republiky. Následuje þást vČnovaná britským knihovnickým
organizacím a knihovnickým poradním orgánĤm. Další kapitola pak zkoumá souþasné
aktivity, projekty a smČĜování vybraných britských organizací. Druhá þást diplomové práce se
zabývá situací v ýesku a popisuje tuzemské knihovnické organizace. Navazuje pĜehled jejich
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aktuální þinnosti. ZávČreþná þást práce definuje charakteristické prvky knihovnických
organizací obou popisovaných zemí a pokouší se o porovnání vybraných prvkĤ. Souþástí
práce je obrazová pĜíloha, která ilustruje textovou þást.
Anglické názvy byly volnČ pĜeloženy do þeštiny, jejich originální znČní je uvedeno
v kulatých závorkách. Názvy britských spolkĤ byly taktéž pĜeloženy, v textu diplomové práce
je ale používán spíše zkratková forma názvu organizace. DĤvodem je þastČjší užívání zkratky,
jak v odborné literatuĜe, tak organizacemi samotnými. Soupis všech organizací, vþetnČ
þeského pĜekladu a zkratek je uveden v seznamu zkratek. Anglická ženská pĜíjmení jsou
pĜechylována. Použité informaþní zdroje jsou citovány v souladu s normou ISO 690:2010
a jsou Ĝazeny abecednČ. Citace v textu jsou uvádČny podle tzv. harvardského systému
citování, tzn. pomocí prvního údaje záznamu a data vydání. Z dĤvodu lepší pĜehlednosti jsou
tyto údaje uvedeny v hranatých závorkách. Kompletní seznam použitých informaþních zdrojĤ
je uveden na konci práce.
Na závČr bych ráda podČkovala konzultantce diplomové práce PhDr. BarboĜe
Drobíkové, Ph.D. za vstĜícnost a odborné rady a tajemníkovi britské organizace BAILER
Paulu Matthewsovi za informace týkající se tohoto spolku. V neposlední ĜadČ patĜí velký dík
mé rodinČ, která mČ podporovala po celou dobu studia.
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1 Historický

kontext

–

vývoj

britského

a

þeského

knihovnictví
Vznik a vývoj knihovnických organizací Spojeného království i ýeské republiky byl
znaþnČ ovlivnČn historickým vývojem celého knihovnictví. Proto byl, pro lepší porozumČní
popisované problematiky, sepsán obecný úvod, který struþnČ informuje o historii
i souþasnosti knihoven, knihovnické legislativy a vývoji knihovnictví v porovnávaných
zemích.

1.1 Vývoj knihoven a knihovnictví Velké Británie
Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen Spojené království), jak zní
oficiální název ostrovní zemČ, zabírá svojí rozlohou zhruba 240 000 km². Poþet obyvatel
každoroþnČ narĤstá. V souþasné dobČ se pohybuje kolem 62 miliónĤ1, což z nČj dČlá
22. nejlidnatČjší zemi svČta. Hustota zalidnČní je zhruba 250 obyvatel/km², což je dvakrát
více než v ýeské republice. Výkonnou moc zde pĜedstavuje premiér a moc zákonodárnou
parlament, jedná se o konstituþní monarchii. Spojené království tvoĜí þtyĜi zemČ: Anglie,
Severní Irsko, Skotsko a Wales2 [CIA, 2013].
Na území Spojeného království se nachází pĜes 4 000 veĜejných (vþetnČ pojízdných
knihoven) a 900 akademických3 knihoven [Loughborough University, 2009]. První zákon
o veĜejném knihovnictví byl ve Velké Británii schválen již v polovinČ 19. století, v roce 1850.
Zákon o veĜejných knihovnách (Public Libraries Act 1850), který urþoval právo místních
úĜadĤ zakládat volnČ pĜístupné veĜejné knihovny, v praxi moc úspČšný nebyl. Stanovoval totiž
Ĝadu omezení, pĜedevším ohlednČ zakládání veĜejných knihoven mimo území statutárních
mČst, což znamenalo potíže pĜi rozšiĜování knihoven ve venkovských oblastech. Díky nízkým
finanþním prostĜedkĤm byla vČtšina tehdejších knihoven závislá na dárcovství. NárĤst
knihoven byl zaznamenán až po zavedení druhého Zákona o veĜejných knihovnách v roce

1
2

Odhadovaný poþet obyvatel v þervenci 2013 je 63 395 574 [CIA, 2013].
Mapa územního þlenČní Spojeného království viz pĜíl. þ. 1

3

V roce 2006-07 byl poþet veĜejných a pojízdných knihoven 4 567, poþet akademických knihoven byl 941
[Loughborough University, 2009].
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1919 (Public Libraries Act 1919). Rozvoj byl však, jako ve vČtšinČ evropských zemí, zastaven
hospodáĜskou krizí a následnČ 2. svČtovou válkou. Nový Knihovní a muzejní zákon (Public
Libraries and Museums Act 1964) byl vydán v roce 1964 a územnČ platí pro Anglii a Wales.
Tento zákon, který je platný dodnes, urþuje místním orgánĤm povinnost poskytovat
komplexní a efektivní služby knihoven. Konkrétní podoba tČchto komplexních a efektivních
služeb však specifikována nebyla. Pro Skotsko byl vydán zákon v roce 1973 (Local
Government Scotland Act) a v roce 1999 jeho nová podoba (Local Government Act 1999)
[Moore, 2003].
Období mezi roky 1965 až 1975 je v britských dČjinách oznaþováno za zlatý vČk
knihovnictví. Zvýšila se pĜedevším finanþní podpora veĜejných knihoven místními úĜady,
a to témČĜ o 50 %. Díky lepšímu finanþnímu zázemí si mohly instituce dovolit nejen lepší
vybavení a více knih, ale také více zamČstnancĤ. NárĤst byl o 40 %. Zlatý vČk dále
zaznamenal vznik nových knihoven. Zlatou éru dokazuje i statistika, která uvádí,
že v prĤmČru si každý obþan Anglie pĤjþil 11,5 knih každý rok. Tento vysoký poþet v té dobČ
pĜekonaly jen knihovny Skandinávie. Nic ale bohužel netrvá vČþnČ a stejnČ tomu bylo
i v pĜípadČ zlaté éry. Polovina sedmdesátých let byla ve znamení restrikce, rapidních zmČn,
vysoké inflace a ekonomické stagnace, což se projevilo i ve vývoji knihovnictví, pĜedevším
na jeho finanþní stránce. Výdaje na nákup knih, platy i samotný personál musely být sníženy.
To se odrazilo i na provozní dobČ knihoven, kterou bylo potĜeba taktéž zkrátit. Osmdesátá léta
pokraþovala v politice nastavené v letech pĜedchozích a finanþní podpora knihoven spíše
klesala než naopak. Poþet zamČstnancĤ se v této dobČ o malé procento zvýšil, poþet
kvalifikovaných zamČstnancĤ se naopak snížil. Ani léta devadesátá nepĜinesla žádnou
významnČjší zmČnu v postavení a financování knihoven. Nadále se snižovala návštČvnost
knihoven, množství vypĤjþených knih i poþet zamČstnancĤ, pĜedevším pak kvalifikovaných
pracovníkĤ [Moore, 2003]. Léta devadesátá jsou charakteristická rychlým rozvojem
informaþních technologií a rozšíĜením internetu. Pro knihovny to pĜedstavovalo obrovskou
výzvu a pĜíležitost. V roce 1997 mČlo pouze 5 % knihoven Spojeného království pĜipojení
k internetu, v roce 1999 to bylo už 41 % a o pČt let pozdČji dokonce 67 % [Public, 2013].
Britská knihovnická legislativa pamatuje i na postižené spoluobþany a v roce 1995 bylo
vydáno naĜízení (Disability Discrimination Act 1995), které veĜejným knihovnám vymezuje
povinnosti a rozsah služeb, které poskytují pro postižené návštČvníky. Pro veĜejné knihovny
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je dále dĤležitá zákonná úprava autorského práva z roku 1979 (Copyright Designs and Patents
Acts of 1979 a Public Lending Right Act of 1979). Autor nebo další držitelé autorského práva
mají nárok na odmČnu za svolení k bezplatnému pĤjþování svých dČl britskými knihovnami.
Tato þástka je vyplácena státem ze speciálního fondu [Streit, 2004].
LegislativnČ se knihovnictví Anglie a Walesu Ĝídí podle Zákona o veĜejných knihovnách
z roku 1964. Pro Skotsko platí Zákon pro veĜejné knihovny z roku 1955 (Public Libraries
Scotland Act 1955) a pro Severní Irsko byl vydán Knihovnický zákon v roce 2008 (Libraries
Act Northern Ireland 2008). Hlavním orgánem pro knihovny je Ministerstvo kultury, médií
a sportu (Department for Culture, Media and Sport, DCMS). V roce 1995 byl Ministerstvem
ustanoven poradní orgán v otázkách týkajících se knihovnictví a informaþních služeb,
Knihovní a informaþní komise (Library and Information Commission). Komise byla v roce
2000 nahrazena Radou pro muzea, knihovny a archivy (The Council for Museum, Libraries
and Archives), která se v roce 2004 pĜejmenovala na Radu muzeí, knihoven a archivĤ
(Museums, Libraries and Archives Council, MLA). NicménČ, na základČ snižujících se
nákladĤ a škrtĤ byla þinnost MLA v kvČtnu 2012 ukonþena a odpovČdnost za rozvoj
veĜejných knihoven pĜevzala v Ĝíjnu 2011 Rada umČní Anglie (Arts Council England).
Vzhledem k rozloze Spojeného království a územnímu þlenČní, byly vytvoĜeny poradní
knihovnické orgány i pro Severní Irsko (Rada knihoven Severního Irska, Northern Ireland
Library Authority, Libraries NI), Skotsko (Skotská rada pro knihovny a informaþní centra,
The Scottish Library and Information Council) a Wales (Muzea, archivy, knihovny Walesu,
CyMAL: Museums Archives and Libraries Wales).
Ministerstvo kultury, médií a sportu v roce 2003 publikovalo Rámec pro budoucnost
(Framework for the Future), ve kterém definovalo 11 základních bodĤ, které by mČly veĜejné
knihovny do roku 2013 dosáhnout. Rámec ilustruje, jak mohou knihovny sloužit obþanĤm
ve 21. století. Tento akþní plán zmiĖuje napĜíklad dĤležitost propagace þetby a neformálního
vzdČlávání, rozvoje informaþní gramotnosti, pĜístupu ke službám e-governmentu i vývoje
sociální komunity v rámci knihoven [Museums, 2001].
Funkci národní knihovny má ve Velké Británii na starosti Britská knihovna (British
Library), sídlící v nové budovČ v St. Pancras. Knihovní fond þítá pĜes 150 milionĤ jednotek
v rĤzných svČtových jazycích. Britská knihovna je zároveĖ pĜíjemcem povinného výtisku
pro Spojené království. Roþní pĜírĤstek, který se pohybuje kolem 3 milionĤ dokumentĤ,
18

prodlouží police knihovny o 12 kilometrĤ. Díky unikátním sbírkám se knihovna Ĝadí
k nejvČtším dodavatelĤm mezinárodních meziknihovních výpĤjþek na svČtČ [The Britisth
Library Board, 2013].

1.2 Vývoj knihoven a knihovnictví v ýeské republice
ýeská republika je rozlohou pĜibližnČ tĜikrát menší než Spojené království. Poþet obyvatel
se pohybuje kolem zhruba 10, 5 milionĤ4 a hustota zalidnČní okolo 133 obyvatel/km².
Hlavou státu je prezident a mocí zákonodárnou Parlament ýeské republiky. AdministrativnČ
se ýesko dČlí na 14 samosprávných krajĤ, jejichž správa spadá do rukou hejtmanĤ [CIA,
2013].
První knihovnický zákon ze dne 22. þervence 1919 þ. 430 Sb. Zákon o veĜejných
knihovnách obecních byl hodnČ ovlivnČn anglo-americkým knihovnictvím. Autory byli
Ladislav Jan Živný a ZdenČk Václav Tobolka. Zákon byl oznaþován za nadþasový a velice
pokrokový. PĜinesl napĜíklad povinnost zakládat knihovny ve všech politických obcích
a menšinové knihovny nebo oddČlení tam, kde žilo obyvatelstvo jiných národĤ. Podle poþtu
obyvatel dostávaly knihovny finanþní pĜíspČvky od obce. Zákon dále urþoval, že v obcích nad
10 000 obyvatel musel knihovnu vést knihovník z povolání. Z tohoto dĤvodu byla v roce
1920 založena Státní knihovnická škola. CelkovČ zákon pĜinesl velice konkrétní zásady, což
se pĜíznivČ odrazilo na velkém rĤstu veĜejných knihoven v tehdejším ýeskoslovensku. V roce
1919 byl založen také Spolek þeskoslovenských knihovníkĤ a jejich pĜátel, který sdružoval
knihovníky všech typĤ knihoven. Následující období je až do roku 1928 oznaþováno
za období rozkvČtu. NárĤst zaznamenaly jak samotné knihovny, tak poþet þtenáĜĤ, knih
i výpĤjþek. Období tĜicátých let bylo naopak poznamenáno svČtovou hospodáĜskou krizí,
která se projevila i v rozvoji ýeskoslovenska. Finanþní podpora knihoven výraznČ klesla,
poþet þtenáĜĤ však rapidnČ vzrostl [Cejpek, 1998]. Krize a úpadek knihovnictví pĜetrvával
i v letech následujících, v období nČmecké okupace a 2. svČtové války. Po jejím skonþení
v ýeskoslovensku sice probíhaly snahy o obnovu knihovnictví, avšak v socialistickém
zpĤsobu myšlení. To je patrné i z druhého knihovnického zákona, Zákona ze dne 9. þervence
1959 þ. 53/1959 Sb. o jednotné soustavČ knihoven, který ruší zákon z roku 1919. Knihovna by

4

Výsledky Sþítání lidĤ, domĤ a bytĤ 2011 uvádí 10 436 560 obyvatel [ýeský statistický úĜad, 2013].
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podle nČj mČla sehrát klíþovou úlohu ve vzdČlávání v socialistickém duchu. Zavádí
tzv. jednotnou soustavu knihoven, která dbá na cílenou spolupráci mezi knihovnami. Ta by
mČla zajistit efektivní meziknihovní výpĤjþní službu, výmČnu informací a rad pro akvizici
i provoz knihovny. ÚstĜední knihovnou jednotné soustavy knihoven byla Státní knihovna
ýeskoslovenska, dnes Národní knihovna, jejíž hlavní funkce byly definovány v zákonČ.
Knihovny urþitého druhu mČly tvoĜit tzv. sítČ knihoven a mČly spolu úzce spolupracovat.
Zákon se dále zmiĖuje o lidových knihovnách, které mČly být zĜízeny v každé obci
[ýeskoslovensko, 1959]. Tento zákon platil až do roku 2001, kdy ho nahradil Zákon ze dne
29. þervna 2001 þ. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veĜejných
knihovnických a informaþních služeb, zkrácenČ Knihovní zákon. Zákon definuje základní
termíny, jako knihovna, knihovní dokumenty, knihovní fondy, meziknihovní službu,
historický fond, konzervaþní fond, specializovaný fond, regionální funkce knihovny
a provozovatele knihovny. Zákon rozdČluje knihovny do þtyĜ kategorií podle jejich
zĜizovatele na knihovny zĜízené Ministerstvem kultury (Národní knihovna ýR, Knihovna
a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Moravská zemská knihovna v BrnČ), krajské
knihovny (zĜizuje pĜíslušný orgán kraje), základní knihovny (zĜizuje pĜíslušný orgán obce)
a specializované knihovny. Zákon dále definuje termín veĜejné knihovnické a informaþní
služby, které spoþívají v poskytování efektivní meziknihovní služby, bibliografických,
referenþních a faktografických informací a rešerší, zprostĜedkování informací z vnČjších
informaþních zdrojĤ atd. Zákon uvádí také podmínky revize, evidence, vyĜazování a ochrany
knihovních fondĤ. Se zákonem dále souvisí Ĝada zákonĤ a právních pĜedpisĤ, jako napĜíklad
autorský zákon [ýesko, 2001].
V roce 2012 bylo Ministerstvem kultury ýR evidováno pĜes 6 000 knihoven5 [ýesko.
Ministerstvo kultury, 2010], které využívá 40 % dospČlých a vČtšina dČtí a mládeže. RoþnČ je
navštíví více než 22 miliónĤ návštČvníkĤ, kteĜí si vypĤjþí pĜes 72 milionĤ dokumentĤ.
Podobnou funkci, jakou má ve Velké Británii plán Rámec pro budoucnost, má v ýeské
republice Koncepce rozvoje knihoven ýR na léta 2011 – 2015 vþetnČ internetizace knihoven.
Koncepce vymezuje šest základních oblastí rozvoje: digitalizaci knihovních fondĤ, ochranu

Podle evidence Ministerstva kultury ýR bylo v roce 2012 v ýesku 6 465 knihoven [ýesko. Ministerstvo
kultury, 2010].

5
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a zpĜístupnČní kulturního dČdictví, pĜístup k informaþním zdrojĤm a službám knihoven,
podporu vzdČlávání a þtenáĜské gramotnosti, rovný pĜístup ke službám knihoven, kvalitu,
efektivitu a marketing služeb knihoven, rozvoj lidských zdrojĤ. Koncepce dále uvádí, jak
jednotlivých cílĤ dosáhnout [ýesko. Ministerstvo kultury, 2011].
Funkci národní knihovny zastává Národní knihovna ýeské republiky sídlící v pražském
Klementinu. Knihovní zákon z roku 2001 ukládá Národní knihovnČ povinnost trvale
uchovávat konzervaþní fond a historický fond. Národní knihovna vytváĜí Souborný katalog
ýR, který zpracovává a eviduje dokumenty všech þeských knihoven a také Národní
bibliografii. Dále Národní knihovna pĜidČluje mezinárodní þísla ISBN a ISMN a je národním
centrem pro mezinárodní meziknihovní výpĤjþku. Národní knihovna obsahuje 6 milionĤ
dokumentĤ a roþní pĜírĤstek þítá kolem 70 000 titulĤ [Národní knihovna ýR, 2013].
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2 Charakteristika

knihovních

orgánĤ

a

vybraných

knihovnických spolkĤ Spojeného království
Následující kapitoly pĜedstavují knihovnické orgány a vybrané knihovnické organizace
a spolky Spojeného království. Popsána byla historie, podmínky þlenství a hlavní cíle daných
organizací. Výþet spolkĤ není úplný, ale byl vybrán na základČ velikosti a dĤležitosti
organizace. Z knihovnických organizací byly popsány tyto6: Britská asociace pro
informaþní a knihovnické vzdČlávání a výzkum (British Association for Information and
Library Education and Research, dále jen BAILER), Britská a irská asociace právnických
knihovníkĤ (British and Irish Association of Law Librarians, dále v jen BIALL), Institut
pro knihovníky a informaþní specialisty (Chartered Institute of Library and Information
Professionsals, dále jen CILIP), Jednotná informaþní komise (Joint Information Systems
Committee, dále jen JISC), KampaĖ knihovny (Library Campaign), Výzkumná koalice
knihovnictví a informaþní vČdy (Library and Information Science Research Coalition, dále
jen LIS Research), Statistická kanceláĜ knihovnictví a informaþní vČdy (Library
& Information Statistics Unit, dále jen LISU), Rada muzeí, knihoven a archivĤ (Museums,
Libraries and Archives Council, dále jen MLA Council), Sdružení vČdeckých knihoven
Spojeného království (Research Libraries United Kingdom, dále jen RLUK), Spolek
pro vedoucí knihovníky (The Society of Chief Librarians, dále jen SCL), Asociace školních
knihoven (School Library Association, dále jen SLA), Spoleþnost vysokoškolských,
národních a univerzitních knihoven (Society of College, National and University Libraries,
dále jen SCONUL), KanceláĜ knihovních sítí Spojeného království (UK Office for Library
Networking, dále jen UKOLN).
Dále byly zkoumány knihovnické orgány Anglie, Severního Irska, Skotska a Walesu,
tzn.: Rada umČní Anglie (Arts Council England), Muzea, archivy, knihovny Walesu
(CyMAL: Museums Archives and Libraries Wales, dále jen CyMAL), Rada knihoven
Severního Irska (Northern Ireland Library Authority, dále jen Libraries NI), Skotská rada
pro knihovny a informaþní centra (The Scottish Library and Information Council, dále jen
SLIC).

6

Loga britských organizací viz pĜíloha. þ. 2.
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2.1 Knihovnické poradní orgány Spojeného království
Knihovnické orgány slouží jako poradní orgány pro komunikaci s pĜíslušnými
ministerstvy a vládou, kde zastupují zájmy všech knihoven. Na území Spojeného království
fungují, vzhledem k územnímu þlenČní zemČ, 4 hlavní poradní orgány. Jejich smyslem je
podpora knihoven a informaþních institucí daného území a snaha vytváĜet strategické plány
pro co nejlepší rozvoj kulturních institucí.

2.1.1 Rada umČní Anglie: Arts Council England
Se vznikem Rady umČní úzce souvisí Výbor pro podporu hudby a dalších umČní
(Committee for the Encouragement of Music and the Arts, dále jen CEMA). Neoficiálním
datem vzniku spolku CEMA je rok 1939. Hlavním zájmem byla podpora kulturní þinnosti
bČhem druhé svČtové války. Po roce 1945 byla organizace pĜejmenována na Radu umČní
Velké Británie (Arts Council of Great Britain). V roce 1994 byla Rada umČní VB rozdČlena
do tĜí þástí na Radu umČní Anglie (Arts Council of England), Skotskou radu umČní
(Scottish Arts Council) a Radu umČní Walesu (Arts Council of Wales). Rada umČní Anglie
byla jmenována jako hlavní organizace tČchto tĜí þástí. Na zaþátku nového tisíciletí bylo
rozhodnuto o vytvoĜení jedné hlavní organizace Rady umČní Anglie a devíti regionálních
kanceláĜí. Dnes je Rada umČní Anglie nevládním veĜejným orgánem Ministerstva kultury,
médií a sportu. Od 1. Ĝíjna 2011 pĜevzala Rada umČní funkce organizace Rady muzeí,
knihoven a archivĤ [Arts Council England, 2012].
ýinnost Rady umČní Anglie není soustĜedČna pouze na knihovnictví, ale zabývá
se umČním obecnČ. Snaží se, aby bylo umČní pĜístupné všem bez rozdílu. V roce 2010 Rada
vydala desetiletý plán, kterým chce dosáhnout nejlepšího umČní pro všechny (Achieving
Great Art for Everyone). V roce 2011 pak Rada vydává doprovodný dokument Kultura,
vzdČlání a porozumČní: skvČlá muzea a knihovny pro všechny7 (Culture, Knowledge and
Understanding: Great Museums and Libraries for Everyone), který je zamČĜen pouze
na muzea a knihovny. Tento plán je vykonáván od roku 2011 do roku 2015. Je v nČm
definováno pČt hlavních cílĤ, þi spíše hesel, kterých by mČlo být dosaženo. Podle nich by
mČly být knihovny a muzea dokonalé, udržitelné, odolné a inovativní, mČly by být vedeny

7

Dokument v pĤvodním znČní dostupný zde
http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/pdf/culture_knowledge_and_understanding_final010312.pdf.
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vysoce kvalifikovanými lidmi z rĤzných oborĤ a mČly by se nechat inspirovat dalšími lidmi.
V neposlední ĜadČ je velice dĤležité, aby každé dítČ a mladý þlovČk mČl možnost objevovat
bohatství muzeí a knihoven. ýinnost pro dosažení jednotlivých bodĤ byla provádČna ve tĜech
fázích. Ve fázi jedna byly zkoumány aktuální trendy a technologický a spoleþenský vývoj,
který bude hrát významnou roli v budoucím vývoji knihoven. Druhá etapa navázala na fázi
pĜedešlou. Pomocí dotazníkĤ, online rozhovorĤ a workshopĤ zkoumala, jak si uživatelé,
autoĜi, knihovníci a nakladatelé pĜedstavují budoucnost knihoven, jak by podle nich mČla
knihovna vypadat a jak by mČla být prezentována. Z výsledkĤ vyplývá, že nejvíce se
knihoven dotkne technologický pokrok, s nímž souvisí i zmČna poskytovaných zdrojĤ.
Z výzkumu dále vyplynulo, že lidé si nadále pĜejí zachovat pĤvodní funkci knihoven, jako
místo pĜístupu ke þtení, knihám a vzdČlání. BČhem tĜetí fáze probČhl výzkum, který zjišĢoval
pohled veĜejnosti na smysl a hodnotu veĜejných knihoven. Nyní bude následovat závČreþná
zpráva, která shrne poznatky ze všech tĜí fází a uvede vize pro budoucí vývoj knihoven [Arts
Council England, 2012].
S dlouhodobým plánem souvisí také Iniciativa rozvoje knihoven (Libraries Development
Initiative), která byla vytvoĜena za úþelem dosažení stanovených vizí. CelkovČ Iniciativa
sponzoruje 13 projektĤ, které by mČly zaruþit lepší budoucnost knihovních služeb i knihoven
samotných. Jednotlivé projekty se orientují na konkrétní britské knihovny. Knihovny
v Bournemouthu se napĜíklad rozhodly, že veĜejnost zdokonalí v informaþní gramotnosti.
Za pomoci chytrých telefonĤ a QR kódu chtČjí zatraktivnit poskytované služby a propojit
rĤzné kulturní aktivity dohromady. Další z projektĤ, který probíhá napĜíþ britskými
knihovnami, se snaží o podporu þetby, pĜedevším pak u mladých lidí. Toho chtČjí knihovny
dosáhnout tím, že pĜizpĤsobí své knižní fondy vkusu mladého þtenáĜe. Ten bude mít možnost
navrhnout, jaká literatura by se mČla do fondu zakoupit. Díky spolupráci s nakladateli chtČjí
knihovny rozšíĜit svoji nabídku elektronických zdrojĤ. Na digitální platformČ chtČjí
zpĜístupnit doplĖkové materiály, jako napĜíklad rozhovory autorĤ, þtenáĜské prĤvodce a další.
V záĜí 2012 vypsala Rada umČní grant na podporu umČní a knihoven. Knihovny se mohou
až do roku 2015 pĜihlásit s projekty, které se snaží o propojení umČní nebo umČlcĤ
a knihovny. Pokud bude projekt Radou umČní vybrán, obdrží finanþní podporu, jejíž
minimální hodnota je 1 000 britských liber.
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PomČrnČ novou službou, kterou Rada poskytuje pro veĜejné knihovny, je pĜedplatné
elektronického obsahu vybraných britských dodavatelĤ. ProstĜednictvím pĜedplatného mají
knihovny online pĜístup k rĤzným referenþním materiálĤm, novinám þi finanþním
a obchodním informacím. Díky dohodČ, která byla vytvoĜena, mohou knihovny službu
využívat bČhem let 2 let do roku 2014 [Arts Council England, 2012].
Rada umČní Anglie dále podporuje Kulturní síĢ8 (Culture Grid), což je webový portál9,
který se snaží o propagaci a lepší pĜístup k umČní. Jednotlivé kulturní instituce, vþetnČ
knihoven, mohou prostĜednictvím tohoto portálu zpĜístupĖovat svoje sbírky. Uživatel má tak
pĜístup k mnoha kolekcím najednou, ve kterých mĤže vyhledávat a dozvídat se, která instituce
vlastní nejvíce dokumentĤ, které ho zajímají. To ho pak þastokrát vede k osobní návštČvČ
instituce. Své sbírky takto napĜíklad zpĜístupĖuje Britská knihovna [Collection Trust, 2013].

2.1.2 Muzea,

archivy,

knihovny

Walesu:

Museums

Archives

and

Libraries Wales, CyMAL
CyMAL se snaží o podporu a ochranu kultury a kulturního dČdictví Walesu. CyMAL byl
založen k 1. dubnu 2004 jako nové oddČlení vlády Walesu. ýinnost CyMAL je rozdČlena
mezi archivy, muzea a knihovny. CyMAL se snaží, aby byly velšské knihovny pĜístupné
všem bez rozdílu, pĤjþovaly knihy zdarma a umožĖovaly volný pĜístup k informacím,
internetu a kvalitním informaþním zdrojĤm, vþetnČ tČch, které jsou ve velštinČ.
Pro udržení kvality a dobré úrovnČ veĜejných knihoven Walesu vydal CyMAL Standardy
velšských veĜejných knihoven (Welsh Public Library Standards). Tyto Standardy by mČly
zaruþit, že služby všech knihoven Walesu budou poskytovány v souladu s knihovnickým
zákonem z roku 1964. V souþasné dobČ je platné již 4. vydání standardu pro udržování
kvalitních knihovnických služeb velšských knihoven pro léta 2011 – 201410. CyMAL v nČm
definuje primární cíle, pĜedevším rovný pĜístup ke knihovnickým službám. Toho by mČly
knihovny dosáhnout napĜíklad pomocí mobilních knihoven þi servisních míst. Knihovnické

8

Print screen webového rozhraní viz pĜíloha. þ. 3.

9

Oficiální stránky dostupné zde http://www.culturegrid.org.uk.

10

Dokument v pĤvodním znČní dostupný zde
http://wales.gov.uk/docs/drah/publications/110223wpls2101112en.pdf.
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služby by mČly být pĜizpĤsobeny konkrétním uživatelským skupinám, které jsou
charakteristické specifickými uživatelskými potĜebami a požadavky. Aby byly velšské
veĜejné knihovny pĜístupné opravdu všem, mČly by uzpĤsobit svojí otevírací dobu. Konkrétní
požadavky na poþet hodin, kdy má být knihovna otevĜena, jsou uvedeny v dokumentu. Dále
rámec knihovny nabádá, aby byly vybaveny informaþními a komunikaþními technologiemi.
Všechny knihovny by napĜíklad do roku 2014 mČly poskytovat WiFi pĜipojení. Dalším cílem
je poskytování vhodných dokumentĤ, které uspokojí uživatelské potĜeby všech návštČvníkĤ
knihoven. Rámec proto stanovuje požadavky pro akvizici a roþní výdaje na nákup nových
knih. Dále také podporuje výmČnu dokumentĤ mezi velšskými knihovnami. TĜetí dĤležitý cíl
rámce se týká zamČstnancĤ a jejich kvalifikace. Podporováno je také školení dobrovolníkĤ.
Poslední bod dokumentu se týká samotných budov a fyzického majetku knihoven.
Dále CyMAL vydal Strategický plán rozvoje pro velšské knihovny 2012 – 2016: Knihovny
inspirují11 (Libraries inspire: The Strategic development framework for Welsh libraries 2012
– 2016). Tento plán chce upozornit na hodnotu a dĤležitost knihoven v oblasti sociálního,
vzdČlávacího a kulturního rozvoje obþanĤ Walesu. Plán chce obþany upozornit, že knihovny
je inspirují, pomáhají jim a pozitivnČ ovlivĖují jejich životy. Strategie popisuje, jak by mČly
knihovny udržovat svoje služby a rychle reagovat na nové trendy a požadavky uživatelĤ.
Jednotlivé body plánu pak souvisí se Standardy velšských veĜejných knihoven.
Dvanáctiþlenná poradní rada CyMAL se schází dvakrát roþnČ. Setkání slouží pĜedevším
k hodnocení a plánování þinnosti. CyMAL dále vypisuje dva druhy grantĤ. Inovaþní
a rozvojový grant je urþen muzeím, archivĤm a knihovnám. Druhý se týká rozvoje knihoven
jako vzdČlávacích center [CyMAL, 2013].

2.1.3 Rada knihoven Severního Irska: Northern Ireland Library Authority,
Libraries NI
Rada vznikla v roce 2009 na základČ Knihovnického zákona pro Severní Irsko z roku
2008. Podle nČj má ÚĜad zákonnou odpovČdnost za poskytování služeb veĜejných knihoven
Severního Irska. Libraries NI je poradním orgánem Ministerstva kultury, umČní a volného

11

Dokument v pĤvodním znČní dostupný zde
http://wales.gov.uk/docs/drah/publications/111104librariesinspireen.pdf.
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þasu. Je složena z pĜedsedy a 18 dalších þlenĤ, kteĜí jsou jmenováni ministrem kultury, umČní
a volného þasu [Librariensni.org.uk, 2013].
Podle Rady by mČly být knihovny prostorem pro kulturní a komunitní aktivity a mČly by
se snažit o splnČní všech uživatelských požadavkĤ. Mezi primární hodnoty Rady patĜí
naslouchání zákazníkĤm neboli uživatelĤm, kteĜí stojí na prvním místČ. Reagují na jejich
potĜeby, podporují jejich vzdČlávání i trávení volného þasu. Rada podporuje zamČstnance
knihoven, aby poskytovali kvalitní služby. Rada je naklonČna všem inovacím a trendĤm
a neustále se snaží o zlepšení a pĜizpĤsobení knihovnických služeb podle mČnících
se uživatelských potĜeb a pĜání. ýinnost Rady je zamČĜena na 4 základní oblasti: podpora
vzdČlávání, pĜístup k informacím, kulturní a tvĤrþí rozvoj, uchovávání kulturního dČdictví
a digitalizace. Tyto služby jsou distribuovány prostĜednictvím 96 knihoven a 28 mobilních
knihoven Severního Irska.
Rada knihoven Severního Irska vypracovala na léta 2012 – 2013 plán12, kde definuje
nČkolik bodĤ, kterých by mČly tamní knihovny dosáhnout. Mezi nČ patĜí: 1. podporovat
a prohlubovat chápání významné role a hodnoty veĜejných knihoven, 2. zlepšit poskytované
knihovnické služby, 3. zvýšit využití knihovnických služeb, 4. zajistit efektivní Ĝízení
a dodržování požadavkĤ a norem. Všechny body jsou v plánu podrobnČ rozpracované. Jsou
definovány klíþové aktivity, cíle a hlavní odpovČdnosti jednotlivých cílĤ. Ty budou následnČ
kontrolovány manažerským týmem a hodnoceny, zda byly splnČny [Libraries NI, 2012].
Libraries NI se snaží, aby knihovny Severního Irska poskytovaly kvalitní knihovnické
a informaþní služby a byly pĜístupné všem bez rozdílu. Internet je v knihovnách Severního
Irska poskytován registrovaným uživatelĤm zdarma. Pro registrované þleny knihovny
poĜádají také poþítaþové kurzy, kde si mohou zdokonalit svoje dovednosti s technikou. Pro
snazší pĜístup uživatelĤ Rada umožĖuje obþanĤm Severního Irska online registraci
do knihovny þi registraci pro poslech a stahování audioknih a elektronických knih zdarma.
Rada podporuje þetbu dČtí od útlého vČku, a proto prostĜednictvím knihoven poĜádá Ĝadu akcí
pro rodiþe, dČti rĤzného vČku a školy [Librariensni.org.uk, 2013].

12

Dokument v pĤvodním znČní volnČ ke stažení zde http://www.ni-libraries.net/about-libraries-ni/plans-andperformance/business-plan/?assetdet307383=17681.
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2.1.4 Skotská rada pro knihovny a informaþní centra: The Scottish
Library and Information Council, SLIC
Skotská rada pro knihovny a informaþní centra funguje jako nezávislý poradní orgán pro
skotskou vládu v oblasti knihoven a informaþních služeb. Rada byla založena v roce 1991.
Do ledna roku 2013 fungoval SLIC ve spolupráci se Skotskou poboþkou organizace CILIP.
SpoleþnČ tvoĜili online servis pro knihovny a informaþní pracovníky Skotska s názvem
Skotské knihovny v síti Internet (Scottish Libraries Across the Internet, SLAINTE). Dnes
SLIC podporuje skotské knihovny a informaþní služby a snaží se o jejich lepší spolupráci
na národní úrovni. ZároveĖ chce, aby þlenské knihovny poskytovali kvalitní a moderní služby
[Scottish library and information Council (SLIC), 2013].
Pro veĜejné knihovny Skotska SLIC navrhl Matrix pro zlepšení kvality veĜejných
knihoven13 (The Public Library Quality Improvement Matrix, PLQIM). Nástroj vychází
z Evropského rámce pro kvalitativní management (European Framework for Quality
Management). Nástroj je samohodnotící a je založen na sedmi indikátorech kvality. Knihovna
tak mĤže sama zjistit své kvality þi naopak nedostatky. Jednotlivým indikátorĤm se pĜidČluje
þíselná hodnota od jedné do šesti, kdy þíslo 6 znamená „výborný“ a þíslo 1 naopak
„neuspokojující“. Hodnotí se: 1. pĜístup k informacím, 2. míra spolupráce, 3. uspokojování
þtenáĜských potĜeb, 4. vzdČlávací zkušenosti, 5. mravy a hodnoty, 6. organizace a využití
zdrojĤ a prostoru, 7. vedení. SLIC pak sehrává roli externího ovČĜovatele a kontroluje
správnost vyplnČné matice veĜejnou knihovnou. SLIC dále eviduje závČreþné hodnotící
zprávy knihoven, které mohou být dĤležitým informaþním zdrojem pro Ĝadu dalších
veĜejných knihoven [Scottish library and information Council, 2007].
Jako národní orgán se SLIC snaží o rozvoj spolupráce mezi knihovnami a dalšími
kulturními organizacemi na národní úrovni. KaždoroþnČ také udČluje granty pro inovaþní
a zajímavé projekty knihoven [Scottish library and information Council (SLIC), 2013].

13

Dokument v pĤvodním znČní dostupný zde http://www.slainte.org.uk/files/pdf/slic/PLQIM/plqim.pdf.
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2.2 Knihovnické spolky a organizace Spojeného království
Na území Spojeného království lze nalézt široké spektrum organizací a spolkĤ, které se
zabývají knihovnictvím a informaþní vČdou. Sdružují samotné knihovníky þi informaþní
pracovníky, studenty a odborníky oboru, knihovny a informaþní centra, vysoké školy þi jiné
specializované instituce. Spoleþným cílem je podpora knihoven a informaþních center a jejich
pracovníkĤ. ChtČjí z nich vytvoĜit instituce, poskytující kvalitní služby, které jsou volnČ
pĜístupné a hojnČ využívané veĜejností. O to se britské knihovnické organizace snaží
prostĜednictvím poĜádání vzdČlávacích semináĜĤ, konferencí, poskytováním odborného
poradenství, vytváĜením metodik, vypisováním grantĤ a finanþní podporou zajímavých
projektĤ svých þlenĤ.

2.2.1 Britská asociace pro informaþní a knihovnické vzdČlání a výzkum:
British Association for Information and Library Education and
Research, BAILER
x

Historie asociace BAILER
Britská asociace BAILER vznikla v lednu roku 1992 nahrazením Asociace britských

knihovnických a informaþních škol (Association of British Library and Information
Schools, dále jen ABLISS). ABLISS, na rozdíl od novČ vzniklé organizace BAILER, bylo
sdružení britských knihovnických a informaþních škol. Po zmČnČ pĜístupu britské vlády
ke školství se transformovalo v organizaci BAILER. Tato nová organizace sdružuje
vzdČlávací a vČdecké pracovníky Velké Británie a Irska. Mezi hlavní cíle byl zahrnut rozvoj
vzdČlávání informaþních pracovníkĤ a zlepšení komunikace mezi spolupracujícími stranami.
Zahajovací schĤzka se konala v Loughboroughu 10. dubna roku 1992. StČžejním bodem
setkání bylo vytvoĜení zájmových skupin, jejichž hlavní náplní mČl být výzkum v oblasti
vzdČlávání informaþních pracovníkĤ. Skupiny by se mČly zajímat o uþební osnovy a výuku
konkrétních pĜedmČtĤ, jako je informaþní politika þi informaþní technologie. Odsouhlaseno
bylo také vydávání informaþního þasopisu s názvem „Bulletin Rady pro knihovny“
(The Bulletin Board for Libraries, BUBL), který by mČl þlenĤm organizace poskytovat
aktuální informace [Matthews, 2012].
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x

Hlavní cíle asociace BAILER
Organizace se zamČĜuje pĜedevším na vývoj v oblasti informaþní vČdy a knihovnictví.

Snaží se podporovat rozvoj svých þlenĤ. Vystupuje jako národní fórum pro záležitosti týkající
se informaþního a knihovnického vzdČlání, udržuje kontakt s organizacemi uvnitĜ i mimo
Spojené království, které se zabývají vzdČláním a výzkumem v knihovnictví, informaþním
managementem a pĜíbuznými obory. Zastupuje akademickou obec a reaguje na politické
a strategické otázky v rámci vzdČlávání a výzkumu v oblasti knihovnictví a informaþní vČdy.
Shromažćuje informace o souþasné situaci v oblasti vzdČlávání informaþních a vzdČlávacích
pracovníkĤ. Mimo jiné každoroþnČ zpracovává informace o poþtu studentĤ a zamČstnancĤ
škol a jejich pĜíjmech z rĤzných zdrojĤ. Školy se tak mohou navzájem porovnávat.
Pro usnadnČní komunikace þlenĤ organizace byla zĜízena LIS-BAILER elektronická síĢ14,
která funguje jako e-mailové diskusní fórum þlenĤ [British Association for Information and
Library Education and Research, 2010].
x

Podmínky þlenství v asociaci BAILER
ýlenství je založeno pĜedevším na institucionální bázi. ýleny ale mohou být všichni

akademiþtí pracovníci z Velké Británie a Irska. V dnešních dnech má organizace kolem
dvaceti institucionálních þlenĤ. Jsou to pĜedevším univerzity a pracovní skupiny, jako
napĜíklad CILIP [British Association for Information and Library Education and Research,
2010].

2.2.2 Britská a irská asociace právnických knihovníkĤ: British and Irish
Association of Law Librarians, BIALL
x

Historie asociace BIALL
Britská a irská asociace právnických knihovníkĤ funguje pĜedevším pro informaþní

pracovníky, knihovny a další instituce, kteĜí tvoĜí, distribuují nebo využívají právní
informace. Založena byla v roce 1969 na základČ konference o právnickém knihovnictví,
poĜádané v letech 1968 a 1969 ve mČstČ Harrogate. Cílem konference v roce 1968 bylo
vytvoĜení komise pro právnické knihovny. ýleny komise byli Wallace Breem, Don Daintree,

14

Diskusní fórum pĜístupné zde https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A0=LIS-BAILER.
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Betty Moysová, Willi Steiner a Derek Way. Druhá konference probČhla v dubnu roku 1969.
Toto setkání dalo vzniknout Mezinárodní asociaci právnických knihovníkĤ (International
Association of Law Librarians, dále jen IALL). Byl to také první krok k vytvoĜení organizace
BIALL. V prĤbČhu roku 1969 byla sestavena výkonná komise ve složení Don Daintree,
Wallace Breem a Betty Moysová. V roce 1970 vyšlo první þíslo þasopisu Knihovník
právnické knihovny (The Law Librarian), který se v roce 2001 pĜejmenoval na Právní
informaþní management (Legal Information Management). V roce 1970 se také uskuteþnila
první pravidelná konference. PoĜádal ji Derek Way na UniverzitČ v Liverpoolu. Úþastnilo se
jí 35 þlenĤ. V roce 1972 BIALL poĜádal první vzdČlávací kurz VzdČlávání uživatelĤ knihovny
(Educating the Library User). V roce 1973 požádala organizace IALL o þlenství v asociaci
BIALL, která žádost následnČ pĜijala. V roce 1976 vydala organizace dvČ zásadní díla –
Manuál pro právnické knihovny (Manual of Law Librarianship) a první vydání AdresáĜe
právnických knihoven Velké Británie (Directory of Law Libraries in the British Isles). První
publikace byla výsledkem pČtiletého úsilí pracovní komise, vedenou Betty Moysovou. V roce
1983 zaþal vycházet pravidelný newsletter, který mČl za úkol reagovat na nové události
rychleji než dosavadní þasopis Knihovník právnické knihovny. BČhem osmdesátých let
20. století BIALL uskuteþnil první kurzy pro pracovníky právnických knihoven s názvem
Právniþtí knihovníci (Law Librarians), které byly v roce 2005 pĜejmenovány na Základní
právnické kurzy (Legal Foundation Course). V roce 1987 vzniklo oddČlené, lokální Sdružení
knihovníkĤ právnických knihoven stĜední Anglie (Association of Law Librarians
in Central England, ALLICE). O rok pozdČji pak vzniká Skupina knihovníkĤ právnických
knihoven Skotska (The Scottish Law Librarians‘ Group, SLLG). V roce 2002 se BIALL
úþastnil

konference

Mezinárodní

federace

knihovnických

sdružení

a

institucí

(The International Federation of Library Associations and Institutions, dále jen IFLA)
v Glasgow a v roce 2009 oslavila organizace 40. narozeniny [BIALL, 2012].
x

Hlavní cíle asociace BIALL
Hlavím posláním organizace je lepší správa a využívání právnických knihoven

a informaþních center. BIALL se snaží zvyšovat profesionalitu informaþních pracovníkĤ,
sjednocení a koordinaci zájmĤ, názorĤ a aktivit informaþních profesionálĤ. Pro tyto
informaþní profesionály BIALL také organizuje pravidelná školení na národní i regionální
úrovni a vydává þtvrtletník Právní informaþní management. Dále pro své þleny poĜádá
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každoroþní konference, které informují o novinkách v daném oboru. SamozĜejmostí je
mezinárodní spolupráce s dalšími organizacemi pĤsobícími v této oblasti [BIALL, 2012].
x

Podmínky þlenství v asociaci BIALL
ýlenství v organizaci BIALL pĜináší rĤzné výhody. NapĜíklad slevy na události, které

BIALL poĜádá, pĜístup do e-mailové konference BIALL-TALK a IALL Salary Survey, která
slouží k porovnávání platového ohodnocení pracovníkĤ právnických knihoven. Plné þlenství
vyjde instituci na 210 liber. Zaruþuje tĜi zlevnČné vstupy na poĜádané akce a jednu kopii
publikace Právní informaþní management (Legal Information Management). Všichni
zamČstnanci þlenské instituce se mohou úþastnit BIALL e-mailového fóra a mají pĜístup
do þlenských webových stránek. ýlenem se mĤže stát i jednotlivec. Ten zaplatí poplatek
70 liber. Studenti, kteĜí se chtČjí stát souþástí organizace BIALL zaplatí za rok 17 liber a musí
doložit doklad o denním studiu. Poslední skupinu þlenĤ tvoĜí nezamČstnaní a dĤchodci. Ti
zaplatí stejnou þástku jako studenti, ale musí navíc splnit podmínku, že v minulosti již þleny
organizace byli. Pokud má organizace þi jednotlivec zájem o þlenství v organizaci, postaþí
vyplnit online formuláĜ a odeslat þlenský poplatek [BIALL, 2012].

2.2.3 Institut pro knihovníky a informaþní specialisty: Chartered Institute
of Library and Information Professionals, CILIP
x

Historie institutu CILIP
Vznik institutu CILIP úzce souvisí se dvČma dalšími britskými organizacemi –

Knihovnickou asociací (Library Association, dále jen LA) a Asociací speciálních knihoven
a informaþních kanceláĜí (Association of Special Libraries and Information Bureaux, dále
jen ASLIB), která byla pozdČji pĜejmenována na Asociaci pro informaþní management
(Association for Information Management). Organizace LA byla založena v roce 1877
a sdružení ASLIB vzniklo v roce 1924. ýleny LA byli pĜedevším knihovníci a informaþní
pracovníci, kdežto ASLIB sdružoval nikoli veĜejné knihovny, ale odborné. OtevĜen byl pro
firmy a organizace, s dĤrazem na management informací. V roce 1958 vznikl ještČ Institut
informaþních vČdcĤ (Institute of Information Scientists, dále jen IIS), který nemČl sloužit jen
knihovníkĤm, ale všem pracovníkĤm s informacemi. Dalo by se tedy Ĝíci, že informaþní
profese byla rozdČlena do tĜí organizací. To vedlo, i pĜes úsilí spolupracovat, k pĜekrývání
þinností. Z dĤvodu jednotnosti informaþní profese byla snaha o sjednocení tČchto organizací.
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V roce 2002 své spojení odhlasovaly organizace IIS a LA. Jejich slouþením vznikl CILIP.
Organizace ASLIB zĤstala nadále samostatnou [ŠIMSOVÁ, 2007]. V roce 2010 probČhl
ve spolku CILIP velký prĤzkum s názvem Definování naší profesní budoucnosti15 (Defining
our Professional Future). Zúþastnilo se ho pĜes 3 500 þlenĤ i neþlenĤ, kteĜí vyjádĜili svĤj
názor na to, co od organizace CILIP oþekávají. Pro CILIP to znamenalo velice pĜínosnou
zpČtnou vazbu. Co se ukázalo pro þleny jako nejpodstatnČjší, bylo vedení, vytváĜení sítí
a spoleþenství a pokraþující profesní rozvoj. V roce 2011 CILIP na základČ tohoto výzkumu
vytvoĜil novou strukturu organizace. Vznikla tĜi nová Ĝeditelství: profesní služby, vnČjší
vztahy a zdroje. UprostĜed všeho stojí þlenové a zákazníci [CILIP, 2012a].
x

Hlavní cíle institutu CILIP
Hlavním cílem organizace CILIP je rozvoj profese knihovníkĤ a informaþních

pracovníkĤ,

udržování

vysoké

úrovnČ

práce

s informacemi

a

podpora

volného

a rovnocenného pĜístup k informacím. Jen díky dosažení tČchto podmínek se mĤže informaþní
spoleþnost rozvíjet správným smČrem. Mezi další priority organizace patĜí koordinace
þinností týkajících se informaþní profese, a kontakt s mezinárodními organizacemi. Zájmy
informaþních pracovníkĤ a knihovníkĤ zastupuje CILIP v jednáních s vládou [CILIP, 2012a].
x

Podmínky þlenství v institutu CILIP
ýlenem organizace CILIP se mĤže stát kdokoli, kdo pracuje s vČdomostmi, informacemi

þi v knihovnických službách. Kategorie þlenĤ a jejich poplatky se odvíjí od jejich roþního
platu. Ten, kdo vstupuje do CILIP poprvé, se Ĝadí do jedné ze dvou kategorií –
spolupracovník nebo partner. Do kategorie spolupracovník (Associate) patĜí uchazeþi, kteĜí
absolvovali akreditovaný kurz organizace CILIP nebo mají pracovní zkušenosti
na profesionální

úrovni.

Do

kategorie

partner

(Affiliate)

spadají

uchazeþi

bez

vysokoškolského vzdČlání, jejichž pracovní zkušenosti nejsou na úrovni profesionálĤ. ýleny
se mohou stát i studenti, dĤchodci þi zájemci ze zahraniþí. Nejnižší þlenský poplatek je
stanoven pro studenty. Ti zaplatí za rok 38 liber. DĤchodci a zahraniþní þlenové pak 70 liber.
Pro pĜípadné zájemce je pĜipraven jednoduchý formuláĜ, po jehož vyplnČní a zaplacení

15

ZávČreþná zpráva prĤzkumu v pĤvodním znČní dostupná zde http://www.cilip.org.uk/aboutus/cilipfuture/Documents/Defining%20Our%20Professional%20Future%20%20Report%20to%20CILIP%20Council%20July%202010.pdf.
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poplatku je možné þerpání všech výhod, které CILIP nabízí. Všichni þlenové mají pĜístup
k široké nabídce profesionálních þasopisĤ, k rĤzným slevám, školením, vzdČlávacím kurzĤm
þi konferencím. Mohou sdílet své znalosti s dalšími pracovními skupinami z oblasti
knihovnictví a informaþní vČdy. O podporu kariéry þlenĤ se CILIP snaží tím, že napomáhá
pĜi hledání zamČstnání a zdarma poskytuje poradenství v této oblasti. Pro þleny je k dispozici
þasopis CILIP Update a internetové odkazy na webové stránky, kde je aktualizovaná nabídka
pracovních pĜíležitostí v oblasti knihovnictví a informaþní vČdy. Dvakrát roþnČ mohou
þlenové hledající zamČstnání navštívit kariérní skupiny Univerzity v LondýnČ. Díky
poĜádaným kurzĤm, mohou zájemci získat mezinárodnČ uznávané kvalifikace [CILIP, 2012a].

2.2.4 Jednotná

informaþní

komise:

Joint

Information

Systems

Committee, JISC
x

Historie komise JISC
Jednotná informaþní komise byla založena na jaĜe roku 1993 jako pokraþovatelka

Komise informaþních systémĤ (Information Systems Committee, ISC) a Poþítaþové rady
(Computer Board), která se starala o technické vybavení univerzit. Na základČ zprávy
publikované v roce 1993, která informovala o nutné podpoĜe knihoven v digitální dobČ,
spustila Komise v roce 1994 program elektronických knihoven eLib. Cílem byla zmČna
v ukládání a využívání znalostí a informací v institucích vyššího vzdČlávání. Tento program
skonþil v roce 2000 a celkem zastĜešil 59 projektĤ, do kterých se zapojily instituce vyššího
vzdČlávání a vysokoškolské knihovny Velké Británie [Duke, 2006].
V roce 1997 vytváĜí JISC službu, zamČĜenou na legislativu a otázky týkající se práva
v oblasti informaþních a komunikaþních technologií. Pro instituce poskytující vzdČlání je
orientace ve všech zákonech a naĜízení þasto nároþná a tato služba by jim mČla usnadnit cestu
ve využívání informaþních a komunikaþních technologií a poskytovat profesionální
poradenství. Služba se zamČĜuje pĜedevším na oblast ochrany dat, práva duševního
vlastnictví, bezpeþnosti dat, odpovČdnost poskytovatelĤ internetu atd. [JISC, 2012].
V roce 2000 JISC spouští projekt týkající se problematiky plagiátorství. Publikuje
prĤvodce prevence plagiátorství a dále zakládá systém, zabývající se touto tématikou. Systém
dnes funguje nezávisle na webových stránkách www.plagiarismadvice.org. Dále také JISC
podpoĜil vznik software, který rozpozná, zda se jedná o plagiát þi nikoli. Systém je hojnČ
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využíván britskými školami. Od roku 2002 JISC spolupracuje na vytváĜení digitálních
repozitáĜĤ univerzit Spojeného království, které slouží jak k ukládání informací a materiálĤ,
tak k efektivnímu sdílení a šíĜení uložených dat. Problematikou se JISC zabýval napĜíklad
v rámci projektu SHERPA nebo programu X4L (Exchange for Learning). V roce 2004
organizace zahájila rozsáhlou spolupráci v oblasti digitalizace. V rámci strategie, kterou
vytvoĜil, podpoĜil JISC 15 programĤ a 161 projektĤ, které se týkaly digitalizace [JISC
Advance, 2013]
x

Hlavní cíle komise JISC
Informaþní komise JISC funguje jako vedoucí organizace pro britské vzdČlávací instituce

v oblasti informaþních technologií (ICT). Podporuje inovaci, sdílení informací a znalostí
a informuje o novinkách a souþasných trendech. ZastĜešuje a vede Ĝadu projektĤ na národní
i mezinárodní úrovni. JISC se napĜíklad zasluhuje o digitalizaci národního dČdictví,
transformaci vysokoškolských knihoven, vytváĜení standardĤ v oblasti ICT a propagaci
otevĜeného pĜístupu [JISC, 2012].
x

Podmínky þlenství v komisi JISC
Komise JISC je složena z Ĝady subkomisí, každá s rozdílnou funkcí. ýleny jsou

jednotlivci z oboru vzdČlávání, kteĜí mohou pĜispČt svými praktickými znalostmi z oblasti
informaþních a komunikaþních technologií. Komise spolupracuje se širokým spektrem
organizací, institucí a agentur, které pomáhají v rozvoji programĤ a služeb do oblasti vČdy
a vzdČlávání. Mezi partnery JISC patĜí napĜíklad Britská knihovna, organizace SCONUL,
Akademie vyššího vzdČlání (Higher Education Academy), Asociace informaþních systémĤ
univerzit a vysokých škol (Universities and Colleges Information Systems Association, dále
jen UCISA) a další [JISC, 2012].

2.2.5 KampaĖ knihovny: Library Campaign
x

Historie organizace KampaĖ knihovny
KampaĖ knihovny (Library Campaign) vzniká v roce 1984 jako nezávislá národní

organizace na podporu služeb veĜejných knihoven. V roce 2004 je KampaĖ knihovny
registrována jako nezisková organizace, která má pĜispČt k celoživotnímu vzdČlávání
veĜejnosti za pomoci propagace, podpory zlepšení služeb a aktivit knihoven.
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x

Hlavní cíle organizace KampaĖ knihovny
Jak již bylo zmínČno, KampaĖ knihovny má pomáhat k rozvoji celoživotního vzdČlávání

veĜejnosti prostĜednictvím propagace, podpory a lepších služeb knihoven. TČchto cílĤ chce
organizace dosáhnout pomocí zakládání místních spolkĤ a uživatelských skupin, usnadnit
výmČnu a sdílení informací a zkušeností mezi uživatelskými a spĜátelenými skupinami
na národní úrovni, a to i za pomoci regionálních konferencí a podporovat pozici knihoven
a informaþních služeb jako dĤležité souþásti v celoživotním vzdČlávání. Svých cílĤ chce
organizace dosáhnout pomocí aktivit uživatelských skupin.

x Podmínky þlenství v organizaci KampaĖ knihovny
Spolek mohou podpoĜit jak jednotlivci, tak organizace, odborové svazy i národní
organizace. Nejnižší stanovený þlenského poplatek platí pro jednotlivce, nejvyšší naopak pro
firmy a národní odbory. Krom pravidelných poplatkĤ spolek samozĜejmČ pĜijímá i finanþní
dary od þlenĤ, dobrovolníkĤ a sponzorĤ.
Zájemci o þlenství sice nemusí nutnČ pocházet jen ze Spojeného království, ale zájem
ze strany jednotlivcĤ nebo skupin z jiných zemí se moc nepĜedpokládá. Už proto, že poĜádané
akce a kampanČ jsou orientovány na knihovny Velké Británie [Library Campaign, 2013].

2.2.6 Výzkumná koalice knihovnictví a informaþní vČdy: Library and
Information Science Research Coalition, LIS Research
x

Historie koalice LIS Research
Historie Výzkumné koalice knihovnictví a informaþní vČdy sahá do roku 2006, kdy se

27. listopadu sešlo 60 delegátĤ na pracovní schĤzi, konané v Britské knihovnČ k pĜíležitosti
výroþí jednoho z jejich bývalých ĜeditelĤ, Briana Perryho. Živá diskuse úþastníkĤ ohlednČ
vývoje a budoucnosti výzkumu v oblasti knihovnictví a informaþní vČdy vedla k návrhu
vytvoĜit virtuální nebo reálnou organizaci, která by mČla za úkol koordinovat
a implementovat výzkum v oblasti knihovnictví a informaþní vČdy. Shodli se také na tom,
že tato struktura by mČla umožnit pĜístup k informacím z oblasti LIS pro profesionály. To
zaruþí, že výsledky výzkumu jsou k dispozici ve srozumitelné a použitelné formČ. Struktura
koalice byla vypracována bČhem léta a podzimu 2007. Druhá pracovní schĤzka se konala
v LondýnČ 30. listopadu 2007. Úþastníci odsouhlasili vytvoĜení koalice. Po další práci bČhem
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roku 2008 a dohodČ pČti zakládajících organizací, byla Výzkumná koalice založena 2. bĜezna
roku 2009 jako tĜíletý projekt financovaný Britskou knihovnou a organizacemi CILIP,
JISC, Radou muzeí, knihoven a archivĤ a Výzkumnou informaþní sítí (Research
Information Network, dále jen RIN). Hlavní þást þinností zaþala v srpnu téhož roku, kdy byla
jmenována první Ĝeditelka koalice Hazel Hallová [LIS Research Coalition, 2012].
x

Hlavní cíle koalice LIS Research
Hlavním posláním této koalice bylo usnadnit a zkoordinovat pĜístup k výsledkĤm

výzkumu z oblasti knihovnictví a informaþní vČdy na celém území Spojeného království.
Mezi hlavní cíle organizace patĜilo shromažćování informací o možnostech a výsledcích
výzkumu v oboru knihovnictví a informaþní vČdy, podpora komunikace mezi sponzory
výzkumu, podpora praktického výzkumu a snaha o zapracování výsledkĤ do praxe. Koalice
usilovala pĜedevším o usnadnČní komunikaþních vazeb mezi výzkumnými pracovníky a praxí
samotnou. Tato þinnost mČla vést k efektivnČjšímu používání výsledkĤ, zvýšení jejich
hodnoty a opČtovanému využívání výsledkĤ. Organizace LIS Research se také podílela
na vzdČlávání knihovníkĤ a informaþních pracovníkĤ. Tématem vzdČlávání byl pĜístup
a využívání informaþních zdrojĤ pro vyhledávání informací ve výzkumu i praxi. Koalice
vedla Ĝadu projektĤ, jejichž cílem byla podpora výzkumu v oblasti knihovnictví a informaþní
vČdy a spolupráce vČdeckých pracovníkĤ [LIS Research Coalition, 2012].
x

Podmínky þlenství v koalici LIS Research
Na poþátku stálo pČt zakládajících þlenĤ: Britská knihovna, CILIP, JISC, MLA

Council a RIN. V kvČtnu 2010 se pĜipojil Výbor pro spolupráci irských knihoven
(Committee on Library Cooperation in Ireland), skotský SLIC a welšský CyMAL. V þervnu
2011 se do koalice pĜidala spoleþnost SCONUL.
Kategorie þlenství v Koalici jsou stanoveny v Memorandu porozumČní, které bylo
podepsáno zakládajícími þleny v kvČtnu roku 2009. ýlenem se mohla stát jakákoli
zainteresovaná strana z oblasti knihovnictví a informaþní vČdy, která sídlí na území
Spojeného království. Plný þlenský poplatek byl stanoven na 9 500 liber na rok [LIS Research
Coalition, 2012].
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2.2.7 Statistická kanceláĜ knihovnictví a informaþní vČdy: Library
& Information Statistics Unit, LISU
x

Historie kanceláĜe LISU
Statistická kanceláĜ knihovnictví a informaþní vČdy byla založena v roce 1987 pĜi

KatedĜe knihovnictví a informaþních studií na Loughboroughské univerzitČ. Navázala
na þinnost Centra pro knihovnictví a informaþní management (Centre for Library and
Information Management, CLAIM). V roce 1990, kdy se zmČnil vedoucí post LISU, rozšíĜila
kanceláĜ pole své pĤsobnosti a zaþala zpracovávat statistiky pro akademické i veĜejné
knihovny. I další zmČna vedení pĜinesla nové výzkumné projekty. KanceláĜ LISU se
napĜíklad v této dobČ zapojila do vývoje novČ vzniklé databáze LibEcon16, zamČĜující se na
statistiku evropských knihoven. V pozdČjších letech aktivity LISU narĤstají ještČ o výzkumné
a poradenské þinnosti a kanceláĜ také zaþíná spolupracovat s dalšími vysokými školami
a výzkumnými organizacemi. I nadále se LISU snaží, aby její þinnost co nejvíce pomohla
informaþní profesi [Loughborough university, 2013a].
x

Hlavní cíle kanceláĜe LISU
LISU je mezinárodnČ uznávanou institucí na poli knihovnictví a informaþních služeb.

Slouží jako výzkumné a poradenské centrum, které podporuje poskytování kvalitních služeb
v informaþní, kulturní a akademické praxi. Výsledky þinnosti, které napomáhají ke zlepšení
výkonu, jsou urþeny pĜedevším pro knihovníky a manažery knihoven. Ti si mohou vybrat
z Ĝady témat statistik, napĜíklad o knihovnách Spojeného království nebo o celkové výši pokut
a poplatkĤ v knihovnách Anglie a Walesu. LISU také zpracovává pĜíruþku pro autory
dČtských knih. Dále kanceláĜ pĜipravuje pravidelné roþní statistiky pro organizaci SCONUL
a UCISA. Mezi doplĖující aktivity LISU patĜí napĜíklad výzkum a jeho vyhodnocení v oblasti
designu, statistického managementu, benchmarkignu, poĜádání semináĜĤ, workshopĤ a další.
Mezi hlavní strategické cíle LISU Ĝadí poskytování plného rozsahu služeb, který uspokojí
informaþní potĜeby všech koncových uživatelĤ a provádČní pokroþilého výzkumu, který
pĜispívá ke zlepšení povČdomí o informaþních a kulturních službách. LISU peþlivČ dbá

16

Databáze dostupná online zde http://www.libecon.org/.
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o svoji dobrou povČst nezávislé statistické kanceláĜe, která poskytuje dĤvČryhodné informace.
Vyžaduje nepĜetržité školení a rozvíjení znalostí svých zamČstnancĤ, kteĜí mohou následnČ
poskytovat kvalitní služby. LISU se aktivnČ zapojuje do sdílení a šíĜení znalostí
prostĜednictvím profesních diskuzí, úþastí na konferencích þi vydáváním vČdeckých publikací
[Loughborough university, 2013a].

2.2.8 Rada muzeí, knihoven a archivĤ: Museums, Libraries and Archives
Council, MLA Council
x

Historie Rady muzeí, knihoven a archivĤ
DČjiny Rady muzeí, knihoven a archivĤ sahají do roku 1931, kdy byla organizace

založena jako Stálá komise muzeí a galerií (Standing Commission on Museums
and Galleries). O padesát let pozdČji, v roce 1981 byla organizace pĜejmenována na Komisi
muzeí a galerií (Museums and Galleries Commission, dále jen MGC) a byly ji pĜiznány
doprovodné odpovČdnosti. Když se v roce 2000 MGC spojila s Knihovnickou a informaþní
komisí (Library and Information Commission, LIC), zmČnil se nejprve její název na Institut
pro muzea, archivy a knihovny (The Council for Museums, Archives and Libraries)
a pozdČji na dnes známý název. Do þervence 2010 Rada fungovala jako nevládní veĜejná
organizace, pod záštitou Ministerstva kultury, medií a sportu. 26. þervence 2010 byla
organizace na základČ nových návrhĤ zrušena. Hlavním dĤvodem bylo podle kulturního
tajemníka Jeremyho Hunta snížení poþtu veĜejných organizací, které jsou podporovány
z vládních zdrojĤ. Od 1. Ĝíjna 2011 byly þinnosti a funkce Rady pĜevedeny pod Radu umČní
Anglie a Národní archiv [Museums, 2001].

2.2.9 Sdružení vČdeckých knihoven Spojeného království: Research
Libraries United Kingdom, RLUK
x

Historie sdružení RLUK
DČjiny organizace RLUK sahají do roku 1983, kdy vzniklo Konsorcium univerzitních

a výzkumných knihoven (Consortium of University Research Libraries, dále jen CURL).
U zrodu stálo 7 zakládajících þlenských univerzit z Cambridge, Edinburghu, Glasgow,
Leedsu, Londýna, Manchesteru a Oxfordu. Cílem spolupráce byla snaha o sdílení
bibliografické databáze. V roce 1992 byla vytvoĜena nevýdČleþná spoleþnost CURL. Hlavním
posláním, které organizace uvedla v zakládající listinČ, byla podpora, udržování a zlepšování
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knihovních zdrojĤ pro výzkum na vysokých školách. Mezi hlavní pĜínosy organizace CURL
je možné zaĜadit katalog Copac, na jehož vznik mČl CURL velký vliv. Copac je souborný
katalog konsorcia vysokých škol CURL. Obsahuje bibliografické záznamy z þlenských
knihoven CURL vþetnČ Britské knihovny, Národní knihovny Skotska a fondĤ speciálních
knihoven, které þleny CURL nejsou [Bulínová, 2004]. Dnes katalog obsahuje kolem
36 milionĤ záznamĤ a je volnČ pĜístupný17. Vyhledávání je možné pĜes jednoduché webové
rozhraní. Od roku 2008 nese Konsorcium vČdeckých knihoven název „Research Libraries
UK“ a sdružuje pĜes 30 knihoven [RLUK, 2012].
x

Hlavní cíle sdružení RLUK
RLUK pracuje pĜedevším na tom, aby mČlo Spojené království nejlepší podporu

vČdeckých knihoven na svČtČ. Snaží se o národní i mezinárodní spolupráci, díky které mĤže
dosáhnout svých cílĤ rychleji a efektivnČji, než individuálnČ. RLUK naslouchá svým þlenĤm
a hájí jejich názory. Souþasný strategický plán byl vydán pro období let 2011 až 2014 a nese
pĜíznaþný název Síla znalostí18 (The Power of Knowledge). RLUK si uvČdomuje špatnou
pozici vČdeckých knihoven, které þelí problémĤm v oblasti financování, vyšší konkurence
a také širšímu a rozmanitČjšímu okruhu uživatelĤ. TČmto ztíženým podmínkám chce þelit
pĜedevším vzájemnou spoluprácí mezi þleny i externími partnery. Prioritou je rozvoj
pracovníkĤ výzkumných knihoven, používaných informaþních zdrojĤ a vybudování nového
výzkumného informaþního prostĜedí. Pokraþovat bude v podpoĜe digitalizace a tvorbČ
spoleþného programu s organizací JISC pro vytvoĜení jednotného rámce pro vyhledávání.
I nadále se bude snažit o rozvoj spolupráce s Britskou knihovnou a spoleþností JISC
[RLUK, 2012].
x

Podmínky þlenství ve sdružení RLUK
Všechny žádosti o þlenství jsou posuzovány pĜedstavenstvem organizace. Žádající

organizace musí prokázat, že splĖuje pĜedepsané podmínky a je plnČ oddána poslání RLUK.
Je také dĤležité, aby mČl žadatel potĜebné zdroje a mohl tak pĜispČt k plnČní cílĤ organizace.

17

Oficiální stránky katalogu dostupné zde http://copac.ac.uk.

18

Dokument v pĤvodním znČní dostupný zde http://www.rluk.ac.uk/files/RLUK%20Strategic%20Plan%202011%20-%202014.pdf.
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Mezi podmínky þlenství patĜí napĜíklad ochota ke spolupráci a zlepšení podpory vČdeckých
pracovníkĤ v knihovnách, úþast na pracovních schĤzkách þi hlasovací práva na návrh þlenĤ
pĜedstavenstva. VýpovČdní lhĤta je 12 mČsícĤ na obou stranách [RLUK, 2012].

2.2.10

Spolek pro vedoucí knihovníky: The Society of Chief

Librarians, SCL
x

Historie organizace SCL
U zrodu spolku SCL stál v roce 1996 Svaz vedoucích knihovníkĤ mČstských knihoven

(Association of Metropolitan District Chief Librarians, AMDCL), Spoleþnost krajských
knihovníkĤ (Society of County Librarians) a Asociace vedoucích knihovníkĤ londýnských
knihoven (Association of London Chief Librarians). Svým vznikem spolek nahradil Federaci
místních vedoucích knihovníkĤ (Federation of Local Autority Chief Librarians, FOLACL).
Složen je z vedoucích pracovníkĤ knihoven v Anglii, Walesu a Severním Irsku [SCL, 2009].
x

Hlavní cíle organizace SCL
Organizace SCL funguje jako samosprávní jednotka, která zastupuje veĜejné knihovny

v jednání s vládou a dalšími orgány. Snaží se o jejich podporu i ze strany obþanĤ. Proto vede
nekoneþný boj za lepší postavení a budoucnost veĜejných knihoven. Organizace sleduje
aktuální zmČny týkající se knihovnictví a šíĜí je mezi veĜejné knihovny [SCL, 2009].
x

Podmínky þlenství v organizaci SCL
ýlenství v organizaci SCL pĜináší možnost kontaktu s dĤvČryhodným a kvalifikovaným

týmem odborníkĤ, kteĜí mají zkušenosti pĜi Ĝešení knihovnických problémĤ. ZároveĖ SCL
zpĜístupĖuje nejnovČjší zprávy prostĜednictvím tradiþních informaþních kanálĤ. ýleny
organizace se mohou stát vedoucí pracovníci veĜejných knihoven Spojeného království [SCL,
2009].
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2.2.11

Spoleþnost vysokoškolských, národních a univerzitních

knihoven: Society of College, National and University Libraries,
SCONUL
x

Historie spoleþnosti SCONUL
Spoleþnost SCONUL byla založena v roce 1950 pod názvem Stálá rada národních

a univerzitních knihoven (Standing Conference of National and University Libraries).
V roce 1994 se SCONUL spojil s Radou polytechnických knihovníkĤ (Council of
Polytechnic Librarians, COPOL). O sedm let pozdČji si organizace poĜídila dnešní název
Society of College, National and University Libraries. Tím umožnila pĜípadné þlenství
i knihovnám vyšších a vysokých škol [SCONUL, 2013].
x

Hlavní cíle spoleþnosti SCONUL
Mezi primární cíle organizace SCONUL patĜí podpora sdílení a rozvoje dobré praxe,

zviditelnČní vysokoškolských a národních knihoven, podpoĜení diskuse ohlednČ vytváĜených
politik a shromažćování statistických údajĤ. Ty bývají cenné napĜíklad u srovnávacích
analýz. SCONUL se pokouší o zlepšení poskytovaných služeb þlenských knihoven. Tím jsou
mínČny výpĤjþní služby, práce s informacemi þi sdílení zkušeností ohlednČ inovace designu
knihovny a vzdČlávacích prostorĤ. Mezi další aktivity organizace patĜí poĜádání vzdČlávacích
konferencí a kurzĤ pro zamČstnance þlenských organizací. SCONUL publikuje knihy, þlánky
a letáky týkající se diskutované problematiky. Na léta 2012 – 2015 vypracoval SCONUL
þtyĜbodový program19, který definuje hlavní oblasti rozvoje. Mezi ty patĜí spolupráce a sdílení
služeb, výkonnost a kvalita, akademická komunikace a sdílení zkušeností uživatelĤ. VČtšinu
þinností organizace Ĝídí pĜedstavitelé knihovních služeb, þasto skrze expertní skupiny nebo
výkonné rady organizace. ýlenové se schází dvakrát v roce. SCONUL je složen z deseti
pracovních skupin, které se zamČĜují napĜíklad na elektronický výzkum, pĜístup a kvalitu
vČdecké komunikace [SCONUL, 2013].

19

Dokument v pĤvodním znČní dostupný zde http://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/SCONULstrategy.pdf.

42

x

Podmínky þlenství ve spoleþnosti SCONUL
ýleny organizace jsou všechny univerzity, instituce poskytující vyšší vzdČlání a národní

knihovny Spojeného království a Irska. Mezi hlavní výhody þlenství uvádí SCONUL vysokou
míru spolupráce a sdílení informací. Diskutovanými tématy jsou výpĤjþní služby pro
uživatele knihovny, pĜístup k fondĤm knihoven, zlepšení dovednosti práce s informacemi,
další rozvoj a školení zamČstnancĤ [SCONUL, 2013].

2.2.12

Asociace školních knihoven: School Library Association,

SLA
x

Historie asociace SLA
Asociace SLA je nezávislá organizace s dlouholetou historií. Založena byla již v roce

1937, jako nezisková organizace Anglie, Walesu a Skotska [School Library Association,
2012].
x

Hlavní cíle asociace SLA
Základní myšlenkou celé organizace je rovný pĜístup všech žákĤ ke knihám a školním

knihovnám. Pro dosažení tČchto cílĤ nabízí SLA kvalitní poradenské a informaþní služby,
rĤzná školení a podporu. Cenné informace poskytuje také prostĜednictvím publikací, které
vydává a þtvrtletního þasopisu Knihovník školní knihovny (The School Librarian). Pomocí
svých projektĤ se Asociace snaží o vyšší využívání knihoven ve školách. Od roku 2005
napĜíklad udČluje cenu knihovníkovi, který se zasloužil o nejlepší praxi a inovace v oblasti
školních knihoven. V roce 2011 pak Asociace zaþíná každoroþnČ odmČĖovat takové školní
knihovny, které udČlaly nejvČtší pokrok v oblasti designu knihoven. Ten samý rok také vzniká
cena pro knihu, která nejlépe splĖuje 3 hlavní kritéria: je navržena pro potĜeby školních
knihoven, posiluje roli beletrie a volného pĜístupu k informaþním zdrojĤm.
V minulosti SLA þasto spolupracovala na projektech s Ministerstvem dČtí, škol a rodin,
jehož þinnost byla v roce 2010 pĜevedena pod Ministerstvo školství. Projekty se týkaly
podpory dČtské þetby. SLA v rámci nich vytvoĜila seznamy dČtských knih, rozdČlené podle
vČku þtenáĜe, které by mČly pĜinést odpoþinek i ponauþení [School Library Association,
2012].
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x

Podmínky þlenství v asociaci SLA
ýleny SLA se mohou stát jak instituce þi školy, tak jednotlivci, vþetnČ studentĤ

a dĤchodcĤ. Zájemce vyplní online formuláĜ, kde zvolí typ þlenství, vyplní kontaktní údaje
a zaplatí þlenský poplatek. Ten se odvíjí od poþtu požadovaných výtiskĤ þasopisu Knihovník
školní knihovny. ýástka, kterou zaplatí dĤchodce nebo student, je nižší.
Jako odmČnu nabízí SLA podporu a poradenství pro knihovny základních a stĜedních
škol, þtvrtletní þasopis Knihovník školní knihovny, publikace zabývající se aktuálními tématy,
pravidelný informaþní newsletter Info@sla, zajímavé kurzy a školení z oblasti školních
knihoven, jejichž poplatky jsou pro þleny nižší. Dále SLA zaruþuje rozsáhlou síĢ poboþek,
rozprostĜenou po celém území Spojeného království. ZároveĖ organizace SLA pĜedstavuje
pevnou a stabilní organizaci, zatupující pĜidružené þleny v jednání s vládou a státními
organizacemi [School Library Association, 2012].

2.2.13

KanceláĜ knihovních sítí Spojeného království: UK Office for

Library Networking, UKOLN
x

Historie úĜadu UKOLN
DČjiny organizace UKOLN se zaþínají psát už v roce 1977, kdy vzniká Centrum pro

výzkum katalogizace (Centre for Catalogue Research), pozdČji pĜejmenováno na Centrum
bibliografického Ĝízení (Centre for Bibliographic Management, dále jen CBM). V roce 1989,
po udČlení grantu OddČlením Britské knihovny pro vČdu a výzkum (British Library
Research and Development Department, BLRDD) je založena organizace UKOLN. V roce
1992 se þinnosti úĜadu CBM a UKOLN spojují a pĜi UniverzitČ v Bathu vzniká KanceláĜ pro
knihovní a informaþní sítČ (The Office for Library and Information Networking, UKOLN),
která je spolufinancována organizací JISC a OddČlením Britské knihovny pro vČdu
a výzkum. Dnešní podobu jména získává UKOLN o deset let pozdČji, v roce 2002. BČhem té
doby stihl spolek zmČnit své jméno ještČ jednou a to v roce 1995, kdy bylo do názvu pĜidáno
oznaþení Spojeného království. V ten samý rok, v roce 1995 zaþíná UKOLN spolupracovat na
významném projektu Organizace a zjišĢování zdrojĤ v pĜedmČtovČ založených službách
(Resource Organisation and Discovery in Subject-based Services, ROADS) v Programu
elektronických knihoven „eLib“. Základní myšlenkou projektu je vytvoĜení sady
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softwarových nástrojĤ a standardĤ pro vyhledávání prostĜednictvím informaþních brán.
UKOLN se zabýval tvorbou metadat a popisem webovských zdrojĤ [UKOLN, 2013].
x

Hlavní cíle úĜadu UKOLN
UKOLN funguje jako národní centrum na podporu informaþního managementu

v knihovnách a informaþních centrech. KanceláĜ poskytuje odborné znalosti a poradenství
v oboru digitální infrastruktury, informaþní politiky a správy dat. O sdílení a šíĜení znalostí se
snaží prostĜednictvím online þasopisĤ a dalších publikací, které vydává. V souþasné dobČ je
UKOLN složen ze dvou pracovních skupin – VČdecké skupiny pro informatiku
(Informatics Research Group, dále jen IRG) a Centrem pro podporu inovace (Innovation
Support Centre, dále jen ISC), které je financováno ze zdrojĤ organizace JISC.
StejnČ jako napĜíklad organizace LISU, i UKOLN je tvoĜen odborníky a profesionály
oboru. Není proto možné, aby se jednotlivec nebo organizace stala þlenem UKOLN.
Výsledky þinnosti organizace jsou ale urþeny pro knihovny a jejich pracovníky [UKOLN,
2013].
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3 Souþasné aktivity britských knihovnických organizací
Rozsah þinnosti britských organizací je velice široký. Aktivity se týkají napĜíklad rozvoje
a podpory knihoven, informaþních pracovníkĤ a knihovníkĤ i uživatelĤ knihoven. Všechny
spolky se snaží o co nejlepší postavení a pĜístupnost britských knihoven a informaþních
institucí. ZároveĖ knihovnické organizace sledují souþasné trendy oboru a reagují na nČ svojí
þinností.

3.1 ýinnost organizace BAILER
Organizace BAILER v souþasnosti nevede žádný projekt ani se nepodílí na poĜádání
vzdČlávacích nebo jiných akcí. Webové stránky nejsou dlouhodobČ aktuální. Hlavní funkcí
organizace BAILER je dnes vytváĜet spojující síĢ mezi knihovnickými školami Spojeného
království [Matthews, 2013]. K tomu slouží pĜedevším diskusní fórum LIS-BAILER20, které je
pĜístupné z webových stránek organizace. ýlenové organizace si zde navzájem vymČĖují
informace týkající se napĜíklad blížících se konferencí, volných pracovních míst, zajímavých
pĜednášek a dalších aktuálních informací [JISCMail, 1998].

3.2 ýinnost organizace BIALL
Jak bylo již zmínČno v pĜedchozí þásti práce, organizace BIALL se orientuje pĜedevším
na právnické knihovny Velké Británie a Irska. O svých aktivitách spolek informuje
prostĜednictvím webových stránek21 a aktualizovaného blogu The BIALL Blog22. ýlenové se
mohou z webových stránek dozvČdČt o všech akcích, které BIALL poĜádá þi podporuje.
LoĖská 43. konference probíhala v þervnu 2012 v severoirském mČstČ Belfast. Hlavním
tématem byly právnické informace a otázka jejich šíĜení. BČhem nČkolika dnĤ se úþastníci
dozvČdČli aktuální informace dané problematiky z úst odborníkĤ þi vysokoškolských
profesorĤ. KromČ každoroþní konference poĜádá BIALL rĤzná školení týkající se právních
informací a právních referenþních materiálĤ. Všechna školení jsou založena na dobrovolné
aktivitČ pĜedstavitelĤ BIALL. ýlenové organizace, kteĜí mají zájem o jinou tématiku, mohou

20

Diskusní fórum dostupné zde https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A0=LIS-BAILER.

21

Oficiální stránky organizace dostupné zde http://www.biall.org.uk/.

22

Oficiální stránky blogu dostupné zde http://biall.blogspot.cz/.
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posílat pĜípadné návrhy. StejnČ tak þlenové, kteĜí jsou odborníky urþité oblasti a rádi by sami
uspoĜádali nČjakou pĜednášku. V pĜípadČ dotazĤ þi nejasností, mají þlenové možnost napsat
vedení organizace. Ke komunikaci se spolkem slouží také e-mailové fórum, do kterého se
mohou þlenové zapojit. Fórum slouží pĜedevším k posílání oznámení, otázek, témat k diskuzi
þi proseb o pomoc. Na základČ této služby si mohou þlenové vymČĖovat své zkušenosti
a dozvídat se o aktuálních problémech þi trendech.
BIALL zájemcĤm pĜidČluje stipendium k úþasti na zahraniþní konferenci, projektu nebo
setkání týkající se právnických knihoven. Cílem je pĜiblížení þinnosti organizace
i zahraniþním informaþním pracovníkĤm a knihovníkĤm. Další formy stipendií jsou zamČĜeny
na úþast na konferencích, kurzech þi ostatních aktivitách poĜádaných organizací. Možnost je
dána i studentĤm knihovnických škol, kteĜí se zajímají o problematiku právnických informací.
Studenti se mohou pĜihlásit po vyplnČní formuláĜe a následnČ zaþít spolupracovat
s organizací. Spolupráce mladých studentĤ je jistČ zajímavá a dĤležitá pro obČ dvČ zúþastnČné
strany. BIALL své þleny motivuje ocenČními, která rozdává za úspČchy jednotlivcĤ
i pracovních skupin.
Jeden z nejnovČjších projektĤ pochází z roku 2009 a nese název „How do I? wiki“23. Tato
platforma slouží pĜedevším knihovníkĤm z právnických knihoven. UmožĖuje sdílení
zkušeností a informací o souþasných trendech s ostatními uživateli. K využívání je nutná
registrace knihovníka. Portál je rozdČlen do rĤzných kategorií podle témat pĜíspČvkĤ.
V systému je umožnČno vyhledávání.
BIALL podporuje nejen stávající þleny a pracovníky právnických knihoven a dalších
institucí, ale nabízí cenné informace o této profesi všem zájemcĤm. Z tohoto dĤvodu
poskytuje aktuální pracovní nabídky této profese [BIALL, 2012].

3.3 ýinnost organizace CILIP
Organizace CILIP se svými aktivitami zamČĜuje pĜedevším na rozvíjení informaþní
gramotnosti a rovný pĜístup k informacím. Svých cílĤ se snaží dosáhnout pomocí poĜádání
odborných pĜednášek a konferencí, kde pĜednáší jak odborníci daného oboru, tak sponzoĜi

23

Oficiální stránky portálu dostupné zde http://biallpr.pbworks.com/w/page/5259189/How%20do%20I.
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a komerþní poskytovatelé informaþních služeb a systémĤ. V roce 2012 mČli zájemci možnost
navštívit konferenci na téma RFID v knihovnách, Význam copyrightu v digitální dobČ, Úvod
do znalostního managementu a mnoho dalších z oblasti sociálních sítí, ochrany fondĤ
a ochrany osobních údajĤ. Od roku 2004 CILIP poĜádá akci s názvem „Library management
systems suppliers showcases“, kde producenti systémĤ z oblasti managementu knihoven
prezentují své nejnovČjší produkty a informují informaþní a knihovnické specialisty
o novinkách a trendech oboru. Každé dva roky CILIP spolupracuje na poĜádání konference
s názvem „Umbrella“. Poslední se konala v roce 2011, a pĜíští tedy probČhne v roce 2013,
konkrétnČ 2. a 3. þervence v Manchesteru. Hlavním bodem programu bude napĜíklad role
informaþních profesionálĤ v budoucnosti a jejich požadované vlastnosti nebo informaþní
a digitální gramotnost ve vzdČlávání, zamČstnání, práci a volném þase. NávštČvníci se mohou
dále tČšit na pĜehlídku nových produktĤ a služeb rĤzných komerþních dodavatelĤ [CILIP,
2012a].
CILIP se nevyhýbá ani oblastem politiky a pravidelnČ monitoruje politické zprávy
a vybírá ty, které se týkají knihoven a informaþních služeb. PĜístup k tČmto novinkám má
pouze registrovaný a pĜihlášený uživatel. S politikou souvisí i Parlamentní skupina
pro knihovny (Libraries All Party Parliamentary Group) [United Kingdom, 2013], která
zastupuje zájmy knihoven ve spoleþnosti a hájí jejich budoucnost.
Rozsah þinností organizace je tedy opravdu široký. Snaží se do spolupráce zapojit co
nejvíce spolkĤ i jednotlivých þlenĤ. Ti jsou k aktivitČ motivováni napĜíklad ocenČním
s názvem „CILIP Libraries change lives award“. To se každoroþnČ udČluje knihovnám, které
doslova zmČnily životy lidí a pĜivedly je dohromady. Pro britské informaþní pracovníky je to
jedna z nevyšších poct, která jim mĤže být udČlena. V letošním roce se uskuteþní již
22. roþník tohoto ocenČní. Ve spolupráci s mezinárodní organizací IFLA, CILIP oceĖuje také
informaþní pracovníky. Cena vznikla k uctČní památky Boba McKee. Obdržet ji mohou pouze
þlenové CILIP s více než pČtiletou praxí. Letošní roþník bude vyhlášen 18. þervna
v Birminghamu.
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Pro informaþní pracovníky dále CILIP vytvoĜil Základnu profesionálních znalostí
a dovedností24 (Professional Knowledge and Skills Base, PKSB). Její hlavní náplní je
konzultace s pracovníky z oblastí knihoven, producentĤ informací, znalostí a vzdČlávání.
Snaží se definovat vlastnosti, které jsou nezbytné pro tato povolání. Vyvinut byl také
samohodnotící nástroj fungující online, kde mohou jednotliví þlenové hodnotit své znalosti
a dovednosti v konkrétních oblastech. Díky tomuto programu mohou þlenové lépe definovat
své nedostatky a uvČdomit si, v jakých oblastech by se mČli zlepšit. Své mezery si mohou
následnČ doplnit na školeních a konferencích, které CILIP poĜádá. NezamČstnaným je
program pomocníkem pro získání nové práce.
CILIP podporuje knihovny v tvorbČ vlastních kampaní, a proto pro nČ pĜipravil sadu
nástrojĤ, kterou se mohou knihovny Ĝídit. PrĤvodce, jež je volnČ pĜístupný25, uvádí jednotlivé
kroky, jak úspČšné kampanČ dosáhnout. Dále CILIP nabízí pĜehled informaþních zdrojĤ, které
by mohly být pro knihovnu užiteþné. V roce 2010 CILIP vydal hlavní zásady, které tvoĜí
dobrou knihovnu. Díky manuálu mohou knihovny samy zjistit, jaké služby by mČly
zdokonalit. CILIP se dále snaží zapojit veĜejné knihovny do akce vytváĜením
jednominutových videí, ve kterých se snaží propagovat všechny oblasti veĜejných knihoven.
Krom obsáhlých a aktualizovaných webových stránek se CILIP nebrání ani sociálním
sítím a blogĤm. CILIP se propaguje pomocí profilu na sociální síti Twitter26 i Facebook27,
kde svým fanouškĤm posílá nČkolikrát dennČ zajímavé odkazy z oboru informaþní vČdy
a knihovnictví. Do CILIP blogu28 mohou pĜispívat všichni þlenové organizace, kteĜí chtČjí
ostatní informovat þi se poradit v urþité oblasti. ýlenĤm je ještČ k dispozici elektronický
magazín CILIP Update týkající se aktualit organizace. CelkovČ je tedy þinnost této organizace

24

Doprovodný textový dokument v pĤvodním znČní dostupný zde http://www.cilip.org.uk/jobscareers/professional-knowledge-and-skillsbase/Documents/Your%20Professional%20Knowledge%20and%20Skills%20Base.pdf.
25

PrĤvodce volnČ dostupný zde http://www.cilip.org.uk/get-involved/campaigningtoolkit/guide/Pages/default.aspx.
26

Profil dostupný zde https://twitter.com/CILIPinfo.

27

Profil dostupný zde http://www.facebook.com/pages/CILIP/119527011399432?sk=wall.

28

Blog dostupný zde http://communities.cilip.org.uk/blogs/bloggers.aspx.
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hodnČ široká, snaží se zapojit co nejvíce informaþních pracovníkĤ a stále sleduje trendy této
oblasti [CILIP, 2012a].
To organizace dokládá i svojí službou LISJOBNET.com29, která uveĜejĖuje aktuální
pracovní nabídky na pozice knihovníkĤ a informaþních profesionálĤ. Zájemci o zamČstnání
mohou vyhledávat volná pracovní místa podle lokality a oboru. Systém nabízí také možnost
elektronického upozornČní o nových nabídkách, které registrovanému uživateli pĜichází emailem [CILIP, 2012b].

3.4 ýinnost organizace JISC
JISC sponzoruje Ĝadu programĤ, projektĤ a služeb, které se týkají vyššího a pokraþujícího
vzdČlávání. Do této problematiky spadá i téma digitálních knihoven, repozitáĜĤ a ochrany
digitálních dokumentĤ. V této oblasti JISC v uplynulých letech sponzoroval Ĝadu projektĤ.
Jedním z nich je napĜíklad projekt Britské knihovny na digitalizaci novin od roku 1620
do roku 190030 þi poþin Cambridgeské univerzity, která za podpory JISC vytvoĜila digitální
knihovnu Charlese Darwina31. V pĜedchozích letech se JISC podílel na vytváĜení digitálního
repozitáĜe vysokoškolských kvalifikaþních prací, které jsou dnes volnČ pĜístupné pĜes
vyhledávací službu EThOS32 (Electronic Theses Online Service).
Vypsaný program na léta 2011 až 2013 financuje 23 projektĤ ve 3 rĤzných oblastech
spojených s digitalizací: vytváĜení obsahu pro výuku a vzdČlávání (vČtev A), masová
digitalizace (vČtev B), seskupování existujícího digitálního obsahu (vČtev C). Sponzorované
projekty jsou vedeny pĜedevším univerzitami z celého území Spojeného království.
Na aktivitách z oblasti digitalizace se zamČĜuje þást JISC Sbírky33 (JISC Collections),
která dnes funguje samostatnČ, ale pĤvodnČ pĤsobila v rámci JISC. Organizace JISC Sbírky
na svých webových stránkách zpĜístupĖuje informace o volnČ pĜístupných digitálních

29

Služba dostupná zde http://www.lisjobnet.com/.

30

Digitalizovaná sbírka novin dostupná zde http://newspapers.bl.uk/.

31

Digitální knihovna dostupná zde http://www.biodiversitylibrary.org/collection/darwinlibrary.

32

Služba dostupná zde http://ethos.bl.uk.

33

Oficiální stránky dostupné zde https://www.jisc-collections.ac.uk/.
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archivech a knihovnách. Uživatel mĤže ve výbČru jednoduše vyhledávat podle obsahu
uložených dokumentĤ [JISC, 2012].

3.5 ýinnost KampanČ knihovny
KampaĖ knihovny se v uplynulém roce 2012 podílela na aktivitách akce s názvem
„Mluvme nahlas o knihovnách“34 (Speak up for Libraries). Je koalicí organizací a pracovníkĤ
rĤzných kampaní, kteĜí chtČjí chránit knihovny i jejich zamČstnance. Ani ve Velké Británii
totiž nemají knihovníci a knihovny snadné postavení a hrozí jim masivní rušení. Na podporu
institucí koalice uspoĜádala 10. listopadu 2012 konferenci. Na té prezentovali své pĜíspČvky
týkající se budoucnosti knihoven zástupci jednotlivých organizací. Mezi ty patĜí krom
KampanČ knihovny i organizace CILIP, KampaĖ pro knihu35 (Campaign for the Book)
a unie UNISON. V bĜeznu uplynulého roku se þlenové koalice sešli u pĜíležitosti lobby
parlamentu, aby poukázali na dĤležitost knihoven [Speak, 2012].
Každé dva mČsíce poĜádá KampaĖ knihovny pravidelné schĤzky, na kterých mĤže
diskutovat aktuální témata. O tČch také prĤbČžnČ informuje prostĜednictvím svých webových
stránek. ZveĜejĖuje zajímavé rozhovory s osobnostmi z oboru knihovnictví, informuje
o akcích rĤzných britských knihoven, které by mohly inspirovat ostatní, a také o chystaných
událostech. Tou byl napĜíklad Mezinárodní den knihoven, který se po celém svČtČ slavil
9. února, nebo Knihovnický kemp (Library Camp London), který probČhl 2. bĜezna 2013
v LondýnČ. Kemp byl spíše setkáním a diskusí než konferencí. Úþastníci živČ diskutovali nad
aktuálními tématy bez pĜipravených prezentací [Library Campaign, 2013].

3.6 ýinnost organizace LIS Research
StejnČ jako pĜedchozí organizace i Výzkumná koalice knihovnictví a informaþní vČdy
poskytuje aktuální informace o své þinnosti prostĜednictvím svých webových stránek36.
Na nich se napĜíklad zmiĖuje o významném grantu, který byl v roce 2010 pĜidČlen Radou
pro výzkum v umČní a humanitních vČdách (Arts and Humanities Research Council,

34

Oficiální stránky dostupné zde http://www.speakupforlibraries.org/.

35

Oficiální stránky kampanČ dostupné zde http://www.thecampaignbook.com/.

36

Oficiální stránky organizace dostupné zde http://lisresearch.org/.
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AHRC). Výzkumná koalice LIS díky tČmto penČzĤm vytvoĜila projekt DREAM. Pod
anglickou zkratkou se ukrývá název „Rozvoj výzkumu a metod“ (Developing Research
Excellence and Methods). Tento projekt probíhal od ledna 2011 do srpna 2012, kdy se
uskuteþnilo celkem pČt významných akcí, dvČ konference a tĜi workshopy. Spoleþným cílem
tČchto akcí bylo vytvoĜení široké sítČ pracovníkĤ knihoven a informaþních center Velké
Británie. Za úspČch se dá považovat rozšíĜení poþtu výzkumných pracovníkĤ.
Dále spolek spolupracoval na poĜádání Mezinárodní konference o kvalitativních
a kvantitativních

metodách

používaných

v knihovnách

(International

Conference

on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, QQML), která probČhla bČhem kvČtna
loĖského roku v Irsku. Zástupci LIS Research Coalition zde prezentovali své zkušenosti
nabyté bČhem projektu DREAM.
Dalším poþinem spolku byl projekt Výzkum v knihovnictví – vliv hodnotící studie
(Research in Librarianship – Impact Evaluation, RiLIES). BČhem první þásti, která probČhla
v období února až þervna 2011, byla zkoumána míra vlivu a dopadu výzkumných projektĤ
na praxi britských knihoven. Druhá þást se uskuteþnila o rok pozdČji, bČhem února a þervna
2012. Zabývala se konkrétními výstupy, které by podpoĜily využívání a provádČní výzkumu
knihovníky a informaþními pracovníky. UspoĜádána proto byla rĤzná školení, pracovní
metodiky a další odborné materiály [Cruickshank, 2011].
Jak bylo již zmiĖováno v první þásti práce (viz kap. þ. 2.2.6), spolek vznikl jako tĜíletý
projekt, který byl financován rĤznými organizacemi. K 31. 7. 2012 byl tedy projekt ukonþen.
Na základČ stále trvající podpory Britské knihovny se dobrovolníci starají o jeho pokraþující
þinnost.

3.7 ýinnost organizace LISU
Hlavní náplní práce Statistické kanceláĜe LISU jsou výzkumy na rĤzná témata, které
vytváĜí pro potĜeby projektĤ þi institucí, jako je napĜíklad Katedra informaþní vČdy
Loughboroughské univerzity. V dubnu roku 2012 LISU spolupracovala na projektu
Královské národní instituce pro nevidomé (Royal National Institute of Blind People,
RNIB). Cílem výzkumu, který organizace LISU vedla, bylo zjistit, co þtení pĜináší
slabozrakým a nevidomým obþanĤm. Výsledky Ĝíkají, že þtení pĜináší nevidomým pĜedevším
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potČšení a radost. DĤvodem jejich þetby je tedy zejména potĜeba odpoþinku, ale také poznání
a únik do svČta fantazie [Creaser, 2012].
Až do roku 2014 bude spolek LISU spoleþnČ s Katedrou informaþních studií pracovat
na dvouletém projektu MAIPLE37 (Managing Access to the Internet in Public Libraries), který
by mČl za pomoci analýz, výzkumĤ s celosvČtové spolupráce definovat nejlepší postupy
v poskytování Internetu ve veĜejných knihovnách [Loughborough university, 2013b].
V neposlední ĜadČ LISU spolupracuje s velšskou organizací CyMAL na vytváĜení
potenciálního vývoje v oblasti knihoven, muzeí a archivĤ Walesu.

3.8 ýinnost organizace RLUK
Spolek RLUK sdružuje univerzitní a vČdecké knihovny Velké Británie. Souþasné aktivity
a projekty RLUK se odvíjí od strategického plánu, který byl vydán pro období let 2011 až
201438. Jedno z témat, které je v tomto plánu zmiĖováno, se týká neviditelnosti potĜeby
vČdeckých a akademických knihoven. V dnešní ekonomicky nepĜíznivé dobČ je ale velice
dĤležité uvČdomit si, jak knihovny ovlivĖují celkový rozvoj státu. V této problematice byly
v uplynulé dobČ dokonþeny tĜi zprávy. První s názvem Hodnota knihoven pro vČdu a vČdecké
pracovníky (The Value of Libraries for Research and Researchers) byla sepsána na základČ
systematické studie týkající se kvality služeb, poskytovaných knihovnami Spojeného
království vČdeckým pracovníkĤm. Z té vyplynulo napĜíklad to, že knihovny by mČly
pomáhat institucím v získávání kvalitních vČdcĤ. Samotným vČdcĤm by pak mČly usnadnit
cestu v hledání vČdeckých grantĤ, ovládání nových technologií a seznamováním se
s moderními komunikaþními technologiemi. SamozĜejmostí všech vČdeckých knihoven by
mČl být pĜístup ke kvalitním informaþním zdrojĤm, které by mČly být dostupné také na dálku,
protože málokterý vČdec se chce zdržovat docházením do fyzické knihovny. Další dvČ zprávy
informují o souþasných trendech knihoven a o spokojenosti studentĤ s akademickými
knihovnami. Poukazují napĜíklad na to, že služby britských knihoven jsou v posledních letech
lépe dostupné, knihovníci produktivnČjší a snadno se pĜizpĤsobují rychlému nárĤstu nových
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Webové stránky projektu dostupné zde http://www.lboro.ac.uk/microsites/infosci/lisu/maiple/about.html.

38

Dokument v pĤvodním znČní dostupný zde http://www.rluk.ac.uk/files/RLUK%20Strategic%20Plan%202011%20-%202014.pdf.
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studentĤ. Takovéto výzkumy jsou velice užiteþným pomocníkem pro samotné knihovny.
Nejen, že se dozví o novinkách oboru, ale také získají cenné informace o spokojenosti svých
uživatelĤ [RLUK, 2012].
Dále RLUK spolupracuje s Britskou knihovnou na projektu Knihovny budoucnosti39
(Libraries of the Future), který je opČt spojen s rolí knihoven v mČnícím se vČdeckém
a technologickém prostĜedí. Projekt vypracoval tĜi možné scénáĜe, podle kterých se mohou
knihovny ubírat. Liší se mírou vlivu státu a soukromých komerþních firem na instituce
vyššího vzdČlávání. Dalším dĤležitým faktorem je otevĜenost instituce nebo knihovny
k novým trendĤm a zmČnám. Podle toho jsou pak možné scénáĜe pĜirovnávány k Divokému
západu, vþelímu úlu þi obezdČné zahradČ40 [Libraries, 2012].
Ve spolupráci s Britskou knihovnou vznikl také program celoživotního vzdČlávání,
který se zabývá ochranou knihovních fondĤ. ZamČĜuje se na všechny typy dokumentĤ
a zpĜístupĖuje užiteþné informace ohlednČ péþe o sbírky, manipulace s knihami a jejich
pĜepravy, ukládání knih, vhodných podmínek pro uchovávání dokumentĤ, škĤdcĤ
a pĜírodních katastrof. V rámci programu byly Britskou knihovnou poĜádány tematické kurzy
a školení.
V roce 2010 byla organizace RLUK iniciátorem další zajímavé akce zamČĜené proti
zdražování pĜedplatného vČdeckých þasopisĤ. Postavila se tak za univerzitní knihovny, jejichž
pĜíjmy od státu jsou stále nižší, zatímco ceny odborných periodik rok od roku rostou. Vyplývá
z toho zájem o udržování vysoké úrovnČ vzdČlání. Pro studenty a vČdecké pracovníky jsou
totiž odborné þasopisy a databáze jedním z nejdĤležitČjších zdrojĤ informací. Z tohoto
dĤvodu je nezbytné, aby vČdecké a univerzitní knihovny tento pĜístup zajistily. Zájem
o vzdČlávání a vČdeckou komunitu RLUK potvrzuje i nedávným výzkumem, který se týkal
informaþních

potĜeb

vČdcĤ.

Výsledky

by

mČly

sloužit

pĜedevším

vČdeckým

a vysokoškolským knihovnám. MČly by stanovit rozsah þinností potĜebných k podpoĜe vČdy
a výzkumu a vytvoĜit kurzy a školení pro knihovnické školy i pro stávající knihovníky.

39

Projekt dostupný zde http://www.futurelibraries.info.

40

Viz pĜíloha þ. 4.
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Dalším bodem strategického plánu spolku RLUK je zviditelnČní unikátních sbírek
þlenských knihoven. Dalo by se témČĜ Ĝíci, že tyto sbírky jsou pro knihovnu nevýhodné.
Zabírají prostor, vyžadují speciální podmínky, a tím i více financí. VČdcĤm a badatelĤm však
slouží jako jeden z nejcennČjších zdrojĤ informací, jaký si mohou pĜát. Z tohoto dĤvodu se
RLUK snaží sbírky zviditelnit a lépe zpĜístupnit. Výzkum, který byl spuštČn jako jednoletý,
pĜinesl závČreþnou zprávu, ve které byla charakterizována situace v britských knihovnách
a návrhy jednotlivých knihoven na pĜípadnou spolupráci s organizací RLUK, napĜíklad
v oblasti

digitalizace.

Výsledky

dále

poukázaly

na

problém

velkého

množství

nezkatalogizovaných jednotek. Dotázané knihovny obsahují cca 13 milionĤ takovýchto
dokumentĤ a pĜibližnČ 4 miliony dokumentĤ, které svĤj záznam v katalogu sice mají, ale
neobsahují povinné údaje, dané katalogizaþními pravidly. Proto byl spuštČn projekt s názvem
„Ukryté sbírky“ (The Hidden Collections), na kterém RLUK spolupracuje s další britskou
organizací JISC a jehož cílem je rekatalogizace nezpracovaných dokumentĤ.
Ve spolupráci s organizací JISC RLUK pracuje ještČ na dalších úkolech. Jedním z nich je
napĜíklad snaha vytvoĜit novou infrastrukturu metadat pro britské knihovny, které by mČly
následnČ usnadnit sdílení zdrojĤ mezi knihovnami, archivy, muzei a pĜíbuznými institucemi.
Výsledky své þinnosti chtČjí spolky šíĜit mezi další organizace, které se zabývají pĜíbuznými
tématy.
S tématem digitalizace souvisí další ukonþený projekt s názvem „Pamflety 19. století
online“41. Jak už napovídá název sám, cílem projektu bylo zajištČní online pĜístupu
k nejvýznamnČjším sbírkám pamfletĤ z 19. století. Digitalizováno bylo více než 20 000
jednotek z britských vČdeckých knihoven. Tyto dokumenty jsou dnes pĜístupné online pĜes
JSTOR, Copac a indexovány rĤznými vyhledávacími systémy jako je napĜíklad Google.
Mimoto organizace RLUK podporuje další služby, jako napĜíklad Centrála archivĤ42
(Archives Hub), katalog Copac a databázi RLUK. Centrála archivĤ je zajímavým produktem,
který poskytuje rozhraní pro vyhledávání ve více než 180 britských institucích. Jedná se
o ménČ známé sbírky, které ale poskytují velice cenné a unikátní materiály. Nástroj je

41

Oficiální stránky projektu dostupné zde http://www.britishpamphlets.org.uk/.

42

Oficiální stránky služby dostupné zde http://archiveshub.ac.uk/.
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spravován organizací JISC. Katalog Copac byl již zmínČn na zaþátku práce (viz kap. þ. 2.2.9).
Obsahuje pĜes 40 milionĤ záznamĤ þlenských knihoven RLUK, dále Britské knihovny,
Národní knihovny Skotska, Národní knihovny Walesu, Národní knihovny umČní a další
speciální sbírky neþlenských knihoven.
Mezi další þinnosti organizace RLUK patĜí poĜádání konferencí. Konají se každé dva roky
a ta poslední, v poĜadí již tĜetí, probČhla v listopadu 2012. Diskutována byla aktuální témata
z oblasti výzkumných knihoven Velké Británie. Došlo napĜíklad na téma otevĜeného pĜístupu,
zmČny modelu výzkumných knihoven þi projektu AIM25. Krom konferencí poĜádá RLUK
Ĝadu dalších akcí. Velká þást z nich se koná ve spolupráci s Britskou knihovnou a je zamČĜena
na dlouhodobou ochranu dat. Pro þleny se dále konají výroþní valné hromady.
Velice zajímavá je i þinnost 3 pracovních skupin RLUK, jejichž hlavní náplní je
podpora spolupráce knihoven, muzeí, výzkumných center a dalších spoleþností, která pak
vede ke snižování nákladĤ. Jedna ze skupin se snaží o sdílenou katalogizaci a snazší výmČnu
záznamĤ, s þím je úzce spojena skupina druhá, která se zabývá projektem, jež byl zmiĖován
výše – tvorbou nových metadatových formátĤ pro britské knihovny. Poslední z aktivních
pracovních skupin se angažuje pĜedevším v þinnostech související se snižováním výdajĤ.
Komunikuje s univerzitami a dotazuje se na jejich zkušenosti, sleduje souþasné technologické
trendy a šíĜí je mezi univerzitní knihovny.
RLUK je otevĜenou organizací, která není lhostejná k názorĤm ostatních. Ti mají totiž
možnost posílat jakékoli podnČty pĜes jednoduchý formuláĜ, který je umístČn na webových
stránkách organizace. Na webu jsou rovnČž publikovány aktuální informace a novinky.
Zájemci je mohou dostávat i automaticky, po pĜihlášení k odbČru newsletteru. Sociální sítČ
také nezĤstávají stranou a þlenové i neþlenové si mohou proþítat zajímavé a aktuální zprávy
na facebookovém43 þi twitterovém44 profilu [RLUK, 2012].

43

Profil dostupný zde http://www.facebook.com/researchlibraries.

44

Profil dostupný zde https://twitter.com/RL_UK/rluk.
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3.9 ýinnost organizace SCL
StejnČ jako pĜedešlé organizace, i SCL o své aktuální þinnosti informuje prostĜednictvím
webových stránek45. V souþasné dobČ probíhá napĜíklad kampaĖ s názvem „Knihovny
inspirují“ (Libraries Inspire). ProstĜednictvím pĜíbČhĤ, jak knihovny ovlivnili lidské životy,
upozorĖuje na dĤležitost a nepostradatelnost veĜejných knihoven. Do kampanČ jsou zapojeny
britské veĜejné knihovny, jejichž þtenáĜi pĜispívají svými zkušenostmi. V pĜíbČzích napĜíklad
popisují, jak jim knihovny obohatily život, pomohly v získání nových znalostí, nové práce
þi osobní pohody.
Hlavní projekt Národní informaþní nabídka (National Information Offer), na kterém SCL
spolupracuje s Radou umČní Anglie, se týká pĜístupu k informacím. Navazuje na aktivitu
vlády, která chce zajistit rychlé širokopásmové pĜipojení k internetu po celém území
Spojeného království do roku 2015 a chce z nČj vytvoĜit informaþnČ nejgramotnČjší zemi
do roku 2020. VeĜejné knihovny by mČly sehrát klíþovou roli v tomto nelehkém úkolu
a umožnit všem obþanĤm pĜístup k bezplatnému internetu. Hlavním cílem projektu je posílit
postavení knihoven, jako dĤvČryhodných institucí v poskytování informací a poradenství,
pĜedevším v oblastech zdraví, financí, kariéry, zamČstnání a obchodních informací.
Knihovnický personál by mČl být schopen pomoci uživatelĤm pracovat s webovými zdroji
i internetem samotným a poĜádat pro uživatele školení pro zdokonalení informaþní
gramotnosti. Projekt dále podporuje rozvoj spolupráce knihoven a místních i národních
organizací. Cílem je také usnadnČní pĜístupu k informacím. Proto chce organizace SCL
pomáhat pĜi vytváĜení informaþních portálĤ, s jasnou a jednoduchou navigací a uživatelsky
pĜíjemnČ prezentovanými informacemi, aby z nich uživatel snadno pochopil, jaké jsou služby
knihoven a jak k nim pĜistupovat. Pomocí zainteresovaných knihoven, chce SCL definovat
vzorek knihoven s nejlepší praxí a vypracovat ideální model pro poskytování informací
na národní úrovni. Jednotlivé dílþí aktivity, navazující na úkoly definované v projektu, vytváĜí
samotné knihovny. Jeden z nich, vedený knihovnou v Kensingtonu a Chelsea, byl vybudován
pĜedevším pro potĜeby nezamČstnaných obþanĤ. Informaþní pracovníci knihoven se snaží
získávat a shromažćovat dostupné online zdroje z oblasti volných pracovních míst, tvorby
životopisu, technik pracovních pohovorĤ atd. Knihovna v Yorkshiru se snaží o zlepšení

45

Oficiální stránky organizace dostupné zde http://www.goscl.com/.
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informaþního vzdČlání, pĜedevším pak vČtšího využívání služeb e-governmentu. Pro zájemce
pĜipravila Ĝadu pĜednášek týkající se této problematiky. Další knihovny Spojeného království
se angažují v aktivitách na podporu pĜístupu k informacím z oblasti zdravotní péþe þi financí.
Online dotazník, který byl další souþástí projektu, pĜinesl zajímavé závČry. TémČĜ všichni
respondenti vidí aktivity knihoven ohlednČ rozvoje informaþní gramotnosti jako užiteþné a
uvítali by další akce na podporu jejich informaþních dovedností. Jen kolem 16 %
respondentĤ uvedlo, že hledání relevantních informací je pro nČ jednoduché. Zhruba
polovina dotázaných používá a zná online služby knihoven, druhá polovina je bČhem
prĤzkumu použila poprvé v životČ. Informaþní pracovníci a knihovníci byli hodnoceni jako
ochotní a vzdČlaní. Z výzkumu vyplynulo, že knihovny by mČly i nadále zviditelĖovat služby
a užiteþné informace online a to v pĜehledné a uživatelsky pĜíjemné podobČ. Souþástí projektu
byl také trénink a školení informaþních pracovníkĤ a knihovníkĤ. Pro vČtšinu z nich byl
velice pĜínosným, pĜedevším v oblastech péþe o zdraví, financích a obchodních informacích.
ZávČry projektu jsou tedy následující: podpora dĤvČryhodnosti knihoven jako primárních
poskytovatelĤ informací, pomoc pĜi využívání digitálních zdrojĤ, zlepšení spolupráce
na vládní úrovni, vytváĜení informaþních portálĤ, s jasnou a jednoduchou navigací
a uživatelsky pĜíjemnČ prezentovanými informacemi.
Na aktivity vlády SCL reaguje i další þinností. PĜíkladem je Národní digitální slib pro
veĜejné knihovny46 (National Digital Promise for Public Libraries), ve kterém SCL definovala
doporuþení pro veĜejné knihovny Anglie, Walesu a Severního Irska v pĜístupu k digitálním
zdrojĤm. Mezi klíþové sliby patĜí volný pĜístup k internetu, nepĜetržitý pĜístup k virtuální
online knihovnČ, školený personál ochotný pomoci uživatelĤm, wi-fi pĜipojení a pĜístup
k digitálním zdrojĤm pomocí mobilních zaĜízení. Webové stránky knihoven a vybrané služby,
jako napĜíklad rezervace, dotazování e-mailem þi pĤjþování digitálních a audio knih na dálku
prostĜednictvím webové sítČ, by mČly být pĜístupné 24 hodin dennČ, 7 dní v týdnu. Za pomoci
dalších stran chce SCL vytvoĜit jednotný standard autentizace, díky kterému se budou moci
þtenáĜi pĜihlásit do národní sítČ digitálních zdrojĤ. Národní digitální slib pro veĜejné knihovny
a aktivity s ním spojené již sklízí své úspČchy a poþet knihoven, které poskytují volný
Internet, se zvýšil na 90 %.

46

Dokument v pĤvodním znČní volnČ ke stažení zde http://www.goscl.com/wp-content/uploads/2012/09/SCLNational-Digital-Offer-Final.doc.
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Organizace SCL dále spolupracuje s tvĤrci zajímavého webového portálu Najdi svoji
knihovnu47 (Find a Library). Služba po zadání lokace najde nejbližší knihovny v okolí
uživatele a zobrazí nabízené služby. SCL se snaží podpoĜit britské knihovny, aby s portálem
spolupracovaly a zadaly svoje umístČní do systému. Webový portál48 je dílem organizace
Collection Trust, která stojí i za projektem Kulturní síĢ (viz kap. þ. 2.1.1) [SCL, 2009].

3.10 ýinnost organizace SCONUL
Další z britských knihovnických organizací se zamČĜuje pĜedevším na oblasti
elektronického vzdČlávání a výzkumu, lidských zdrojĤ, informaþní gramotnosti a odbornou
komunikaci v prostĜedí vysokoškolských a národních knihoven. Tyto aktivity mají na starosti
jednotlivé pracovní skupiny organizace.
Pracovní skupina informaþní gramotnosti se snaží o školení a vzdČlávání uživatelĤ
knihoven. V roce 2011 vypracovala organizace sedmi pilíĜový model informaþní gramotnosti,
který definuje hlavní dovednosti, postoje a chování uživatelĤ ve vyšším vzdČlávání. Model
zdĤrazĖuje nelineárnost procesu informaþního vzdČlávání, ale naopak poukazuje na neustálý
pohyb a nezávislost jednotlivých þástí modelu. Mezi sedm základních pilíĜĤ patĜí: identifikace
informaþních potĜeb uživatele, rozsah znalostí uživatele, naplánování vyhledávací strategie
a informaþních konkrétních zdrojĤ, sbČr dat, hodnocení nalezených informací, profesionální
a etické uspoĜádání informací, prezentace a šíĜení nalezených informací. Tento model byl
rozšíĜen do národních i univerzitních knihoven, kde dnes zlepšuje informaþní gramotnost
uživatelĤ i knihovníkĤ.
Pracovní skupina v oblasti Ĝízení lidských zdrojĤ vypracovala manuál pro pracovníky
knihoven, kde definuje základní dovednosti a znalosti, které jsou pro profesionální
knihovníky nezbytné. Je dĤležité si uvČdomit, že úspČch instituce je založen pĜedevším na
nich samotných a jejich pĜístupu k uživatelĤm. ZároveĖ je ovlivĖován pracovním prostĜedím
a motivací. I to zohledĖuje návod vypracovaný pracovní skupinou.

47

Oficiální stránky portálu dostupné zde http://www.findalibrary.org.uk.

48

Print screen webového rozhraní viz pĜíloha. þ. 5.
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Další þást pracovníkĤ SCONUL se zamČĜuje na sbírání dat ke statistickým úþelĤm.
Na základČ tČchto informací je následnČ vyhodnocována kvalita britských knihoven. Na svých
webových stránkách SCONUL také uveĜejĖuje rĤzné techniky sloužící k získávání údajĤ.
S úrovní knihoven souvisí také orientace v možnostech vČdecké komunikace. Tu usnadĖuje
pĜehled, aktualizovaný skupinou pracovníkĤ SCONUL, která sleduje aktuální trendy
a informuje o nich knihovníky. Zabývá se i institucionálními repozitáĜi a otevĜeným
pĜístupem. Velice zajímavá je také þinnost pracovníkĤ, kteĜí se zamČĜují na design a vnitĜní
uspoĜádání knihovny. Knihovnám radí, jak vytvoĜit vhodné prostĜedí pro výuku, vzdČlávání,
studium i výzkum. Úzce spolupracuje se službou Navrhování knihoven49 (Designing
Libraries). Další akce na podporu knihoven se konají v oblasti zdravotnictví. U pĜedních
zdravotnických organizací se SCONUL snaží o prosazování hodnot a dĤležitosti knihoven.
Nejen, že knihovny zpĜístupĖují Ĝadu oborových databází, ale informaþní pracovníci se v nich
navíc snadno orientují a mohou být pro lékaĜe cennými pomocníky.
SCONUL stojí ještČ za jedním významným projektem a tím je webový portál s názvem
„Knihovnické technologie vyššího vzdČlání“50 (Higher Education Library Technology). Tyto
webové stránky mají za úkol shromažćovat a šíĜit informace z oblasti knihovnických
technologií. PĜípadní zájemci mohou získat informace z oblasti cloud computing, Webu 2.0,
RFID a mnoha dalších. Portál je výjimeþný tím, že krom strohých definic jednotlivých pojmĤ
obsahuje i informace o tematických konferencích, webových stránkách, projektech apod. Web
je založen na wiki technologii, takže kterýkoli registrovaný uživatel mĤže obohacovat jeho
obsah.
Dvakrát v roce poĜádá SCONUL konferenci. Poslední setkání se konalo 7. prosince 2012
a nabídlo návštČvníkĤm pĜíležitost diskutovat aktuální problémy s odborníky a zkušenými
informaþními pracovníky [SCONUL, 2013].

3.11 ýinnost organizace SLA
SLA svými aktivitami podporuje rozvoj knihoven základních a stĜedních škol. Knihovny
samotné mohou využít konzultantských služeb. Zkušení pracovníci SLA ochotnČ pomohou
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Oficiální stránky dostupné zde http://www.designinglibraries.org.uk/.
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Oficiální stránky dostupné zde http://helibtech.com/.
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pĜi Ĝešení jakéhokoli problému. SLA je partnerem každoroþních oslav Národního dne
knihoven (National Libraries day) a také Mezinárodního dne školních knihoven (International
School Library Day). Organizace dále oceĖuje nejlepší knihovníky a design školních
knihoven [School Library Association, 2012].
Od Ĝíjna 2011 spolupracuje s organizací CILIP a Asociací dČtských a školních
knihovníkĤ51 (Association of Senior Childrens and Education Librarians, ASCEL) na roþní
kampani „Shout about School Libraries“, jejímž cílem mČlo být upozornČní na dĤležitost
školních knihoven a jejich služeb. Na konkrétní knihovny nebo služby mohli poukázat
samotní uživatelé prostĜednictvím sociální sítČ Twitter. DĤraz byl kladen napĜíklad na to, zda
je knihovna vedena kvalifikovaným knihovníkem, zda je vybavena širokou sbírkou knih
a þasopisĤ, zda je místem pro studium a þetbu, umožĖuje pĜístup k internetu þi podporuje
informaþní gramotnost a celodenní pĜístup [CILIP, 2012a].
SLA se snaží pomáhat nezamČstnaným a zároveĖ i školním knihovnám, které hledají
knihovníky. Na základČ nové služby posílá knihovnám odkazy na zajímavé nabídky
knihovníkĤ hledajících zamČstnání [School Library Association, 2012].

3.12 ýinnost organizace UKOLN
Jak bylo zmiĖováno již v pĜedchozí þásti práce (viz kap. þ. 2.2.13), UKOLN je tvoĜen
dvČma pracovními skupinami - VČdeckou skupinou pro informatiku IRG a Centrem pro
podporu inovace ISC. ISC spolupracuje na ĜadČ zajímavých projektĤ, které se vČtšinou
týkají nejen knihoven, ale všech vzdČlávacích institucí. Již bylo Ĝeþeno, že spolek ISC je
sponzorován organizací JISC, a proto se podílí i na projektech této skupiny. Tím je napĜíklad
program Výzkum informaþního managementu (Research Information Management, RIM), kde
ISC zpracovává Ĝadu podkladĤ, zpráv a dokumentací pro potĜeby JISC. Dále s JISC
spolupracují se standardizaþními organizacemi na rozvoji a jednotnosti standardĤ. Tím je
napĜíklad i metadatový standard Dublin Core þi Identifikátor digitálního zdroje DOI.
Vzhledem k dlouholeté praxi organizace UKOLN v oblasti výzkumu a vývoje elektronických
informaþních zdrojĤ se ISC zapojilo do rozvoje vyhledávacího programu Discovery52. Projekt
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Oficiální stránky organizace dostupné zde http://www.ascel.org.uk/.

52

Oficiální stránky dostupné zde http://discovery.ac.uk/.
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je financován organizací JISC a koordinován expertní skupinou Mimas. ISC se stará
pĜedevším o technickou stránku a vytváĜí rĤzné vzdČlávací materiály, videa a workshopy
[UKOLN, 2013].
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4 Knihovnická sdružení a spolky v ýeské republice
V ýeské republice funguje nČkolik knihovnických organizací. V diplomové práci budou
popsány následující53: Asociace knihoven vysokých škol ýeské republiky (dále jen AKVŠ),
ýeská informaþní spoleþnost (dále jen ýIS), Sdružení knihoven ýeské republiky (dále jen
SDRUK), Sdružení uživatelĤ knihovních systémĤ LANius, Sekce Experimentálního
knihovnictví (dále jen SEX), Svaz knihovníkĤ a informaþních pracovníkĤ ýeské
republiky (dále jen SKIP) a SUAleph (neformální sdružení knihovního systému Aleph).
Vynechána nebude ani ÚstĜední knihovnická rada ýeské republiky (dále jen ÚKR), která
slouží jako poradní orgán pro Ministerstvo kultury ýeské republiky.

4.1 Asociace knihoven vysokých škol ýeské republiky, AKVŠ
x

Historie organizace AKVŠ
AKVŠ byla ustanovena na základČ konference konané v roce 2002, kde organizace pĜijala

stanovy a provedla všechny potĜebné kroky k zahájení své þinnosti. Samotnému vzniku však
pĜedcházelo nČkolikaleté úsilí o vytvoĜení spoleþné instituce knihoven vysokých škol.
To zaþalo již v roce 1999, kdy se konala Celostátní porada vysokoškolských knihoven. Od té
doby byla myšlenka vytvoĜení asociace vysokoškolských knihoven ĜádnČ posuzována
a zvažována a byly také pĜipraveny potĜebné kroky k založení organizace. Zakládající þlenové
museli dále oslovit vedení vysokých škol a pĜesvČdþit je o nutnosti založení asociace. BČhem
prosince 2001 a dubna 2002 pĜislíbilo úþast v organizaci 21 rektorĤ veĜejných vysokých škol.
Na tento úspČch navázala již výše zmiĖovaná konference, která probČhla 13. þervna 2002.
„Dne 8. þervence 2002 byla Asociace knihoven vysokých škol zaregistrována jako zájmové
sdružení právnických osob u ÚĜadu mČstské þásti Prahy 6“ [Ramajzlová, 2002]. Dnes AKVŠ
sídlí na ýeském vysokém uþení technickém (ýVUT) v Praze.
AKVŠ byla pĤvodnČ složena ze tĜí odborných komisí: Odborná komise pro elektronické
informaþní zdroje (dále jen Komise pro EIZ), Odborná komise pro informaþní vzdČlávání
a informaþní gramotnost na vysokých školách (dále jen IVIG), Odborná komise pro otázky
elektronického zpĜístupĖování vysokoškolských kvalifikaþních prací. ýinnost první
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Loga þeských organizací viz pĜíloha þ. 6.
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jmenované komise byla ukonþena k 31. 12. 2008 a poslední jmenované k 30. 4. 2010. Dnes
tedy funguje jen Odborná komise pro informaþní vzdČlávání a informaþní gramotnost
na vysokých školách. Dále AKVŠ pomáhá rozvíjet neformální Iniciativu pro podporu
otevĜeného pĜístupu a podporuje þinnosti dvou odborných skupin: DSPACE CZ, Pracovní
skupina pĜi AKVŠ pro shibbolethovou autentizaci [Asociace knihoven vysokých škol ýR,
2012].
x

Hlavní cíle organizace AKVŠ
Svá pĤvodní poslání AKVŠ definovala v programovém prohlášení z roku 2001. AKVŠ

chce pĜedevším rozvíjet a zvyšovat kvalitu þeských vysokoškolských knihoven a služeb, které
poskytují. To má vést ke zlepšení vČdecko-informaþního zajištČní procesĤ vzdČlávání, bádání,
vČdy, výzkumu a vČdecké komunikace. AKVŠ chce obhajovat zájmy knihoven vysokých škol
a

prosazovat

jejich

názory

pĜi

jednáních

s organizacemi

z oblasti

vzdČlávacích,

komunikaþních a informaþních technologií. Dále Asociace zastupuje vysokoškolské knihovny
pĜi jednáních týkajících se koncepce a naplĖování státní informaþní politiky a národního
knihovnického systému. AKVŠ hájí i zájmy samotných knihovníkĤ vysokoškolských
knihoven a snaží se o vyšší prestiž jejich profese. Mezi další þinnosti Asociace patĜí
poskytování odborného poradenství pro všechny vysokoškolské knihovny a spolupráce
vysokoškolských a dalších typĤ knihoven na národní i mezinárodní úrovni. AKVŠ je
organizaþním þlenem Asociace evropských vČdeckých knihoven (Ligue des Bibliothèques
Européennes de Recherche, dále jen LIBER), Evropské kanceláĜe knihovnických,
inovaþních a dokumentaþních sdružení (European Bureau of Library, Information and
Documentation Associations, dále jen EBLIDA) a IFLA [Asociace knihoven vysokých škol
ýR, 2012].
x

Podmínky þlenství v organizaci AKVŠ
V souþasné dobČ AKVŠ ýR sdružuje a zastupuje zájmy celkem 23 vysokých škol.

KonkrétnČ se jedná o tyto: Akademie múzických umČní v Praze (AMU), Akademie
výtvarných umČní v Praze (AVU), ýeská zemČdČlská univerzita v Praze (ýZU), ýeské
vysoké

uþení

technické

v Praze (ýVUT),

Janáþkova

v BrnČ (JAMU),

Jihoþeská

univerzita

v ýeských

univerzita (MU),

Mendelova

univerzita

v BrnČ
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akademie

múzických

BudČjovicích (JU),

(MENDELU),

Ostravská

umČní

Masarykova
univerzita

v OstravČ (OU), Slezská univerzita v OpavČ (SLU), Technická univerzita v Liberci (TUL),
Univerzita Hradec Králové (UHK), Univerzita J. E. PurkynČ v Ústí nad Labem (UJEP),
Univerzita Palackého v Olomouci (UP), Univerzita Pardubice (UPa), Univerzita Tomáše Bati
ve ZlínČ (UTB), Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU), Vysoká škola báĖskáTechnická univerzita Ostrava (VŠB-TUO), Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE), Vysoká
škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT), Vysoká škola umČlecko-prĤmyslová
v Praze (VŠUP),

Vysoké

uþení

technické

v

BrnČ (VUT),

Západoþeská

univerzita

v Plzni (ZýU) [Asociace knihoven vysokých škol ýR, 2012].

4.1.1 Informaþní

gramotnost

–

Odborná

komise

pro

informaþní

vzdČlávání a informaþní gramotnost na vysokých školách, IVIG
Komise IVIG vznikla na základČ aktivit pracovníkĤ knihoven ýVUT. Myšlenka založit
IVIG se zrodila již v roce 1999 na Celostátní poradČ vysokoškolských knihoven v OstravČ,
která byla poĜádána Odbornou sekcí pro vysokoškolské knihovny pĜi RadČ vysokých škol.
Hlavním cílem komise mČla být informaþní výchova na ýVUT, proto byla v roce 1999
vypracována Koncepce informaþního rozvoje na ýVUT. Svoji aktivní þinnost IVIG zahájil
hned v roce následujícím, v únoru 2000, kdy založil uzavĜenou elektronickou konferenci
s názvem Výchova. Po založení AKVŠ ýR v roce 2002, se IVIG stal jednou z jejích
odborných komisí, kterou je dodnes. V souþasné dobČ má IVIG celkem 15 þlenĤ, které tvoĜí
þeské i moravské vysoké školy, dále 3 veĜejné knihovny a Ústav informaþních studií
a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen ÚISK) [IVIG, 2012].
Cíle IVIG jsou stanoveny takto:
-

„podporovat aktivity vysokoškolských knihoven v oblasti informaþní výchovy, která
pĜispČje k informaþní gramotnosti studentĤ i dalších uživatelĤ,

-

vytvoĜit zázemí pro pracovníky knihoven, kteĜí s informaþní výchovou teprve zaþínají,
usnadnit jim tvorbu jejich koncepce,

-

sdílet zkušenosti získané v pĜípravČ i provádČní informaþní výchovy ve všech jejích
formách (vstupní prohlídky knihoven, pĜednášky, školení, kurzy, výuka reálná
i virtuální, tištČné i elektronické informaþní materiály),
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-

pĜispČt k zaþleĖování informaþní výchovy do uþebních programĤ vysokých škol a být
oporou þi argumentem pĜi jednání s akademickými funkcionáĜi,

-

spolupracovat pĜi vytváĜení online kurzĤ informaþní výchovy, které budou nejen
výukovým zdrojem pro uživatele, ale i modelem pro ty, kdo se informaþní výchovou
zabývají,

-

udržovat pĜehled o stavu informaþní výchovy a informaþní gramotnosti na vysokých
školách u nás i v zahraniþí“ [IVIG, 2012].

Od roku 2002 poĜádá IVIG, ve spolupráci s ÚISK a obþanským sdružením SPRING
(Spoleþnost pro rozvoj informaþní gramotnosti) každoroþní odborné semináĜe.

4.1.2 OtevĜený pĜístup – Iniciativa AKVŠ pro podporu otevĜeného
pĜístupu
Iniciativa vznikla jako neformální sdružení u pĜíležitosti 3. setkání þeských uživatelĤ
systému DSpace v kvČtnu roku 2010. Hlavní náplní þinnosti tohoto spolku je podpora
otevĜeného pĜístupu k vČdeckým informacím. Mezi první aktivity, do kterých byla Iniciativa
zapojena, byla celosvČtová propagaþní akce Open access week na podzim 2010. Na její
pĜípravČ se pak podílela i v letech dalších. Dále Iniciativa bČhem celého roku poĜádá rĤzné
vzdČlávací akce a semináĜe [Asociace knihoven vysokých škol ýR, 2012].

4.1.3 DSPACE CZ
AKVŠ ýR podporuje þinnost odborné skupiny DSpace. Ta, prostĜednictvím webových
stránek54 informuje o open source softwarovém systému pro podporu digitálních knihoven.
Webové stránky slouží jak souþasným uživatelĤm systému DSpace, tak potenciálním
zájemcĤm. Web podává informace o sytému DSpace, které se vztahují k þeskému prostĜedí,
uvádí seznam instalací systému DSpace v ýesku, zpĜístupĖuje zajímavé dokumenty, þlánky
þi prezentace týkající se hodnocení þi zkušeností se systémem a informuje þeské uživatele
systému o blížících se událostech þi setkáních. Odborná skupina navíc nabízí všem zájemcĤm
zapojení se do diskusní skupiny Dspacecz. Skupina se podílí na poĜádání každoroþního
setkání þeských uživatelĤ systému DSpace [DSpace, 2012].

54

Oficiální stránky pĜístupné zde http://www.dspace.cz/.
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4.1.4 Pracovní skupina pĜi AKVŠ pro shibbolethovou autentizaci
PĜi AKVŠ vyla ustanovena Pracovní skupina pro shibbolethovou autentizaci, která Ĝídí
rozbČh shibbolethové autentizace v ýeské republice za knihovny. Jejím partnerem je sdružení
Cesnet. Vedoucí skupiny je Barbora Katolická ze Západoþeské univerzity v Plzni a JiĜí Pavlík
z Cesnetu [Pavlík, 2011].

4.2 ýeská informaþní spoleþnost, ýIS
x

Historie organizace ýIS
ýeská informaþní spoleþnost vznikla v roce 1990, kdy byla organizace dne

14. 5. zaregistrována na Ministerstvu vnitra ýeskoslovenské republiky. O dva roky pozdČji
se konalo první Ĝádné setkání þlenĤ, na kterém byly pĜijaty zmČny a doplĖky k pĤvodním
stanovám ýIS. Další shromáždČní se konalo v roce 1996, kdy bylo zvoleno tĜináctiþlenné
zastupitelstvo ýIS, jehož složení bylo pozmČnČno v roce 2004. V roce 2008 došlo ke zmČnČ
názvu z ýeské informaþní spoleþnosti na ýeskou informaþní spoleþnost, o.s. V devadesátých
letech mČla ýIS 4 poboþky. Dnes funguje pouze jedna pĜi Národním archivu ýeské republiky.
BČhem své dlouholeté þinnosti ýIS uspoĜádala Ĝadu vzdČlávacích akcí, exkurzí,
tematických školení, pĜednášek, konferencí þi zájezdĤ. BČhem let 1992 až 2002 o své þinnosti
ýIS informovala prostĜednictvím obþasníku Zpravodaj ýIS [ýeská informaþní spoleþnost,
2012].
x

Hlavní cíle organizace ýIS
ýIS se snaží o propojení jednotlivcĤ i skupin, kteĜí pracují v oborech týkající

se vyhledáváním, uchováváním a zpĜístupĖováním informací odborné povahy. Rozsah
odborné þinnosti ýIS zahrnuje všechny obory, které jsou založené na informacích, jako je
napĜíklad dokumentace, vČdecké a technické informace, znalostní inženýrství, informaþní
a znalostní management, knihovnictví, bibliografie, informaþní technologie ve zdravotnictví
atd.
V ýIS fungují tĜi odborné sekce: Informace ve zdravotnictví, Informaþní vzdČlávání
a Katalogizaþní komise (Praha) [ýeská informaþní spoleþnost, 2012].
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x

Podmínky þlenství v organizaci ýIS
ýlenem v organizaci ýIS se mĤže stát jak jednotlivec, tak instituce. PĜihlásit se mĤže

pomocí odeslání kontaktních údajĤ na e-mailovou adresu uvedenou na webových stránkách55
ýIS a uhrazení þlenského pĜíspČvku, který je pro jednotlivce 100 Kþ a pro instituce 2 000 Kþ
[ýeská informaþní spoleþnost, 2012].

4.3 Sdružení knihoven ýeské republiky, SDRUK
x

Historie organizace SDRUK
Sdružení knihoven ýR je zájmovým sdružením právnických osob podporujícím rozvoj

odborných a vČdeckých knihoven z území ýeské republiky. V loĖském roce 2012 oslavilo
Sdružení dvacetileté výroþí své úspČšné existence. K založení Sdružení došlo v prosinci 1992.
BČhem roku 1993 následovaly þetné diskuse týkající se definování konkrétnČjší podoby
organizace, vytvoĜení þlenské základny a specifikování vztahu k již existujícímu Svazu
knihovníkĤ a informaþních pracovníkĤ. Mezi zakládající þleny patĜilo devČt státních
vČdeckých knihoven, ke kterým se v roce 1993 pĜipojilo dalších dvanáct vČdeckých
a odborných knihoven [Sdružení knihoven ýeské republiky, 1994]. Zájem knihoven z celého
území ýeska byl i v letech následujících. PĜidruženým knihovnám SDRUK sloužil jako
základna, která umožĖovala spolupracovat pĜi automatizaci knihovnických procesĤ
a vytváĜení bází o jednotlivých typech dokumentĤ.
x

Hlavní cíle organizace SDRUK
Základní þinnosti organizace byly stanoveny pĜi jejím založení v roce 1992. Jednotlivé

aktivity by mČla organizovat rada, a to pĜedevším v tČchto oblastech: Ĝízení, konference,
semináĜe, báze dat, automatizace knihovnických þinností, doplĖování knihovních fondĤ,
publikaþní þinnost, práce sekcí a pracovních skupin. Od samého poþátku byl kladen velký
dĤraz na oblast akvizice v celé její šíĜi, vþetnČ oblasti zákonodárství a tvorby pĜedpisĤ
a instrukcí. V roce 1998 byly bČhem konference v Seþi definovány dodnes platné stanovy.
„Cílem Sdružení je dále rozvoj duchovních hodnot ve vztahu k zabezpeþení demokratického
pĜístupu

55

informací

uložených

v knihovních

Oficiální stránky organizace dostupné zde http://cisvts.cz/.
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fondech

odborných

a

vČdeckých

knihoven“ [Sdružení knihoven ýeské republiky, 1999, s. 7]. Dále je ve stanovách definován
pĜedmČt þinnosti organizace, podle kterých SDRUK rozvíjí þinnost v tČchto oblastech:
1. „NaplĖování mezinárodních programĤ v knihovnictví, bibliografii a informaþní vČdČ,
zejména Univerzální dostupnosti publikací (UAP), Univerzální bibliografické kontrole
(UBCIM) a obdobných celosvČtových programech.
2. Organizace a koordinace koncepþních Ĝešení v doplĖování, zpracování a zpĜístupĖování
knihovních fondĤ, zejména takových, která pĜispívají ke spolupráci knihoven
a uskuteþĖování knihovnicko-informaþního systému.
3. Kooperativní zajišĢování knihovních fondĤ a jiných informaþních zdrojĤ, zejména vČdecké
a odborné literatury, a to i ze zahraniþí.
4. Organizace a hodnocení moderních a vhodných technologií pro knihovnické procesy,
vþetnČ zprostĜedkování nákupu pomĤcek a zaĜízení knihovnám.
5. PoĜádání odborných porad, semináĜĤ a konferencí pro knihovny.
6. Vydávání odborných publikací, zejména ve vlastní ediþní ĜadČ Informaþní zdroje. Všechny
aktivity Sdružení knihoven nenarušují postavení a funkce þlenských knihoven a mohou být
organizovány i ve spolupráci se zahraniþními partnerskými organizacemi“ [Sdružení
knihoven ýR, 2013].
Setkání dalo také vznik Nadace knihoven56, která byla založena v roce 1998 zakládajícími
þleny SDRUK. Nadace knihoven každoroþnČ vypisuje soutČž na podporu studijních cest
do zahraniþních knihoven. Dnes je SDRUK tvoĜen šesti odbornými sekcemi: sekce pro
akvizici, sekce pro bibliografii, sekce pro historické fondy, sekce pro informaþní vzdČlávání
uživatelĤ, sekce pro informaþní technologie a sekce pro regionální funkce [Sdružení knihoven
ýR, 2013].
Od roku 2007 SDRUK vytváĜí Slovník þeských knihovníkĤ, který v souþasnosti sdružuje
témČĜ 600 záznamĤ. Jeho úspČch je založen pĜedevším na dobré spolupráci knihoven, které
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Oficiální stránky dostupné zde http://www.svkkl.cz/cs/dalsi-odkazy/nadace-knihoven/.
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mohou navrhovat další hesla. Slovník je volnČ dostupný z webových stránek SDRUK57
[Sdružení knihoven ýR, 2013].
x

Podmínky þlenství v organizaci SDRUK
ýlenem SDRUK se mĤže stát právnická osoba, která podá písemnou žádost, jež je

následnČ pĜijata radou SDRUK. Všem þlenĤm jsou stanoveny práva a povinnosti, mezi které
patĜí napĜíklad právo být informován o poĜádaných akcích, využívat dosažené výsledky
spoleþné þinnosti þi povinnost usilovat o plnČní cílĤ SDRUK, zpĜístupĖovat výsledky své
vČdecké a odborné þinnosti a platit þlenské pĜíspČvky ve stanovené výši. Ty jsou od roku
2011 navýšeny na 2 000 Kþ. V souþasné dobČ je þlenem Sdružení knihoven ýR 44 knihoven
a informaþních stĜedisek [Sdružení knihoven ýR, 2013].

4.4 Sdružení uživatelĤ knihovních systémĤ LANius
x

Historie Sdružení uživatelĤ knihovních systémĤ LANius
O založení Sdružení uživatelĤ knihovních systémĤ LANius se zasloužila firma

LANius s.r.o. Tato firma byla založena v roce 1996 v TáboĜe jako specializovaná firma
na vývoj, servis a prodej knihovnických aplikací. Její zakladatelé se touto problematikou
zabývali již od roku 1991, kdy zaþali spolupracovat s MČstskou knihovnou v TáboĜe
na vytváĜení síĢového knihovního sytému LANius. V roce 1993 byl v táborské knihovnČ
slavnostnČ spuštČn výpĤjþní protokol. V roce 1995 vzniká souborný katalog SKAT58, který
shromažćuje záznamy nauþné literatury. V roce 1996 pak vzniká Sdružení uživatelĤ
knihovních systémĤ LANius, které je majitelem souborného katalogu. U zrodu Sdružení stála
firma LANius a 28 knihoven používajících její knihovní systém [LANius, 2013].
x

Hlavní cíle Sdružení uživatelĤ knihovních systémĤ LANius
Sdružení uživatelĤ knihovních systémĤ LANius je sdružením právnických osob.

„Hlavním cílem Sdružení je vytváĜet, provozovat, šíĜit a užívat souborný katalog (SKAT)
pĜedevším ve veĜejných, ale i v ostatních knihovnách“ [Sdružení uživatelĤ knihovních
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Oficiální stránky slovníku dostupné zde http://sck.sdruk.cz.
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Oficiální stránky katalogu dostupné zde http://www.skat.cz/.
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systémĤ LANius, 2013]. Mezi další þinnost organizace patĜí poĜádání semináĜĤ, pĜednášek
a akcí, které se týkají automatizace knihovnických procesĤ. 
x

Podmínky þlenství ve Sdružení uživatelĤ knihovních systémĤ LANius
ýlenem Sdružení se mĤže stát uživatel knihovního systému od firmy LANius po vyplnČní

pĜihlášky a uhrazení þlenského pĜíspČvku. Ten je pro knihovny do 20 000 svazkĤ stanoven
ve výši 1 000 Kþ a pro knihovny s více než 20 000 svazkĤ 2 000 Kþ. Stanovy Sdružení
definují základní práva a povinnosti þlenĤ. Mezi práva þlenĤ patĜí napĜíklad bezplatné
využívání souborného katalogu þi navrhování zmČn k formálním a vČcným pravidlĤm
ukládaných záznamĤ. Mezi povinnosti þlenĤ patĜí poskytování zpracovaných záznamĤ
z jejich fondu þi informování o provozu souborného katalogu ve sdČlovacích prostĜedcích
[Sdružení uživatelĤ knihovních systémĤ LANius, 2013].

4.5 Sekce EXperimentálních knihovníkĤ, SEX
x

Historie spolku SEX
Sekce experimentálních knihovníkĤ, která provokativnČ vystupuje pod zkratkou SEX,

vznikla 2. prosince 2011. Funguje pĜedevším prostĜednictvím stránky na sociální síti
Facebook59 a bohužel zatím nemá samostatný web. Tomáš Bouda, þlen SEXu, ve svém
þlánku uvádí, že Sekce byla založena pĜedevším z dĤvodu lepšího sdílení zkušeností
pracovníkĤ

þeských

knihoven.

Ty pĜirovnává

ke

zvláštnímu

živoþišnému

druhu,

ke „vþelomravencĤm“, a to pĜedevším díky pracovitosti, týmovosti, obČtavosti a vášnivosti
pro danou profesi [Bouda, 2012].
x

Hlavní cíle spolku SEX
PĜi založení Sekce bylo definováno 5 základních aktivit, které chce SEX naplĖovat:

mČníme, sdílíme, propojujeme, inspirujeme a žijeme. U založení spolku 15 zakládajících
þlenĤ, kteĜí na prvním oficiálním setkání definovali deset hlavních hodnot SEXu. Mezi ty
patĜí následující body:
1. „Nebojme se experimentovat s cílem najít lepší kvalitu.
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Profil dostupný zde http://www.facebook.com/sex.knihovna.
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2. Budujme vztahy založené na komunikaci, spolupráci, sounáležitosti a podpoĜe.
3. Propojujme lidi a témata v oboru i mimo nČj.
4. Sdílejme své vize, nápady, zkušenosti, problémy a výsledky.
5. Bućme inspirativní a nakažliví.
6. VytváĜejme zábavné a výstĜední vČci.
7. Bućme flexibilní a podporujme zmČny.
8. Nebojme se zazáĜit.
9. Bućme kreativní a iniciativní.
10. VČĜme v to, co dČláme“ [Bouda, 2012].
Z jednotlivých bodĤ je cítit odhodlání a touha po zmČnČ souþasného stavu knihovnictví.
SEX chce díky nim zlepšit spolupráci mezi knihovnami a jednotlivými pracovníky. Své cíle
SEX šíĜí napĜíklad prostĜednictvím plakátu, který obsahuje základní hesla60.
x

Podmínky þlenství ve spolku SEX
Sekce Experimentálního knihovnictví funguje zcela nezávisle. ýlenem se mĤže stát

kdokoli, „kdo se ztotožĖuje s deseti hodnotami SEXu a aktivnČ je vyznává, chce se vČnovat
vlastnímu tématu, rozvíjet jej a inspirovat ostatní a kontaktuje jakéhokoli dalšího þlena SEXu,
který to sdČlí ostatním þlenĤm SEXu“ [Bouda, 2012].

4.6 Svaz knihovníkĤ a informaþních pracovníkĤ ýR, SKIP
x

Historie organizace SKIP
V letošním roce 2013 oslaví sdružení SKIP již 45. výroþí své úspČšné existence. OficiálnČ

byl spolek zaregistrován v listopadu roku 1968. Samotné registraci pĜedcházelo usnesení
pražských knihovníkĤ, bibliografĤ a vČdecko-informaþních pracovníkĤ z bĜezna téhož roku,
kteĜí chtČli vytvoĜit dobrovolnou zájmovou organizaci. Po mnoha formálních krocích
a oficiální registraci v listopadu, probČhala 11. prosince 1968 ustavující schĤze, na které byl
zvolen Ĝídící orgán a také historicky první pĜedseda SKIP, PhDr. Rudolf Málek. ýinnost
spolku však byla v roce 1970 Ministerstvem vnitra ýSR zakázána. Jako dĤvod ministerstvo
uvedlo, že „Svaz aktivnČ podporoval politiku pravicových a antisovČtských sil v roce 1968
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Viz pĜíloha. þ. 7.
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a 1969 a jeho þinnost se rozvíjela v rozporu se zájmy naší socialistické spoleþnosti“ [Kurka,
2008].
ýinnost spolku byla obnovena až na pĜelomu let 1989 a 1990, kdy byla vytvoĜena
pracovní skupina, která na zasedání v lednu 1990 projednala návrh stanov pro registraci
SKIP. V dubnu téhož roku se konal ustavující sjezd v MČstské knihovnČ v Praze, na kterém
byla pĜedsedkyní spolku zvolena dr. Burgetová [Houšková, 2010].
V roce 2002 dochází ke slouþení SKIP s Asociací knihoven ýR. Hlavním dĤvodem
spojení tČchto dvou organizací byl pĜedevším spoleþný zájem a cíle [Balík, 2002].
x

Hlavní cíle organizace SKIP
Dnes je SKIP ýR, jak již napovídá název sám, svazem knihovníkĤ a informaþních

pracovníkĤ, který má charakter obþanského sdružení. Hlavním cílem je zvyšování úrovnČ
knihovnické a informaþní práce a také prestiže oboru. SKIP se snaží, aby stát vytváĜel
pĜíznivé podmínky pro rozvoj þinnosti knihoven. SKIP spolupracuje na vytváĜení koncepcí
oboru a oborové legislativy, dále kooperuje a rozvíjí kontakty s oborovými spolky
a organizacemi jak z ýeska, tak ze zahraniþí. Je také þlenem mezinárodních oborových
organizací, jako je IFLA a EBLIDA. SKIP vydává þtvrtletní periodikum Bulletin SKIP61
a pro knihovníky a informaþní pracovníky organizuje mnoho spoleþenských akcí. SKIP
sdružuje na 1 500 þlenĤ, má 11 regionálních výborĤ (Praha, StĜedoþeský region, Jihoþeský
region, PlzeĖský region, Chomutovsko, Ústecký region, Liberecký region, Východoþeský
region, region Velká Morava, region Moravskoslezského a Olomouckého kraje, Karlovarský
region) a 15 odborných sekcí (ýeský komitét Modrý štít, Ediþní komise, Frankofonní klub,
Klub dČtských knihoven, Klub lékaĜských knihoven, Klub školních knihoven, Klub tvoĜivých
knihovníkĤ, Klub vysokoškolských knihovníkĤ, Knihovnická komise Asociace muzeí
a galerií, Komise pro zahraniþní styky, Sekce knihovníkĤ – trenérĤ pamČti, Sekce služeb
osobám se specifickými potĜebami, Sekce veĜejných knihoven, Sekce vzdČlávání,
ZamČstnavatelská sekce) [Svaz knihovníkĤ a informaþních pracovníkĤ ýeské republiky
(SKIP), 2013].
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Oficiální stránky þasopisu dostupné zde http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bulletin.htm.
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x

Podmínky þlenství v organizaci SKIP
ýlenem SKIP se mĤže stát jak jednotlivec, tak instituce. Jednotlivcem by mČl být obþan

ýeské republiky, který pĤsobí nebo pĤsobil v oblasti knihovnictví a informaþní vČdy. MĤže
jim být i student knihovnické a informaþní školy. V pĜípadČ, že má o þlenství zájem cizí státní
obþan, musí þlenství posoudit pĜedsednictvo SKIP. O institucionální þlenství mĤže požádat
jakákoli knihovna nebo informaþní stĜedisko. O þlenství lze požádat prostĜednictvím
formuláĜe na webových stránkách instituce. Individuální þlen zaplatí poplatek 400 Kþ, student
þi dĤchodce polovinu. Poplatek pro instituci se odvíjí od poþtu zamČstnancĤ. ýím ménČ má
instituce zamČstnancĤ, tím nižší je její poplatek [Svaz knihovníkĤ a informaþních pracovníkĤ
ýeské republiky (SKIP), 2013].

4.7 Sdružení uživatelĤ Aleph, SUAleph
x

Historie organizace SUAleph
Sdružení uživatelĤ Aleph vzniklo jako volná, otevĜená a neformální skupina na jaĜe 1996.

Bylo vytvoĜeno pro všechny uživatele z ýeské a Slovenské republiky. Od roku 2002, kdy byla
uzavĜena smlouva se spoleþností Ex Libris Ltd., je výhradním distributorem systému Aleph
pro ýeskou a Slovenskou republiku Ústav výpoþetní techniky Univerzity Karlovy v Praze
(ÚVT UK) [SUAleph, 2010].
x

Hlavní cíle organizace SUAleph
Hlavní cíle Sdružení je šíĜení zkušeností a rozvoj integrovaného knihovnického systému

Aleph. SUAleph funguje na dobrovolné, otevĜené bází, bez nároku na finanþní pĜíspČvky.
Pro výmČnu názorĤ, dotazĤ a zkušeností slouží þlenĤm elektronická konference SUAleph
a webové stránky Sdružení. MinimálnČ dvakrát do roka SUAleph organizuje setkání zástupcĤ
knihoven, které Aleph vlastní a používají. Úþastnit se ale mohou i zástupci knihoven, které
používají jiný knihovnický systém. SUAleph se snaží o posílení vlivu u producenta systému
Aleph, kterým je firma Ex Libris, a tím zlepšit spolupráci a podporu zákazníkĤ v ýeské
i Slovenské republice. Sdružení si dále klade za cíl lepší postavení zapojených knihoven
vzhledem

k Mezinárodnímu

sdružení

uživatelĤ

produktĤ

firmy

Ex Libris

(The International Group of Ex Libris Users, IGeLU). PoĜádání a koordinaci akcí a þinnosti
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Sdružení, zajišĢuje Sekretariát SUAleph, který je volen každý rok na setkání zástupcĤ
knihoven [SUAleph, 2010].
x

Podmínky þlenství v organizaci SUAleph
SUAleph funguje jako otevĜené sdružení pro všechny zájemce z Ĝad knihoven, které se

chtČjí dozvČdČt více o systému Aleph. Knihovny se mohou zapojit do elektronické konference
pro výmČnu a sdílení informací pomocí e-mailové adresy „sualeph@vkol.cz“. Sdružení
upĜednostĖuje þleny, kteĜí mají zájem o aktivní spolupráci. Ta není založena na žádném
finanþním pĜíspČvku [SUAleph, 2010].

4.8 ÚstĜední knihovnická rada ýR, ÚKR
x

Historie rady ÚKR
ýinnost ÚstĜední knihovnické rady ýeské republiky byla stanovena již ve druhém

knihovnickém zákonČ z roku 1959. Paragraf þíslo 9 ÚKR definoval jako „poradní, iniciativní
a koordinaþní orgán ministra školství a kultury pro zásadní otázky knihoven jednotné
soustavy, její þleny jmenuje ministr školství a kultury na návrh ústĜedních orgánĤ a úĜadĤ“
[ýeskoslovensko, 1959, s. 173].
x

Hlavní cíle rady ÚKR
V souþasném knihovnickém zákonČ ze dne 29. þervna 2001 o knihovnách a podmínkách

provozování veĜejných knihovnických a informaþních služeb, je þinnost ÚKR zmínČna jen
struþnČ, konkrétnČ v paragrafu þíslo 15. V nČm se uvádí, že „pro stanovení prioritních oblastí
poskytování dotací si ministerstvo vyžádá stanovisko ÚstĜední knihovnické rady, kterou
ministerstvo zĜídí, vydá její stanovy a jednací Ĝád“ [ýesko, 2011, s. 5687]. Konkrétní þinnost
ÚKR je tedy definována v tČchto stanovách:
1. „Rada se vyjadĜuje k zásadním programovým, legislativním a normativním zámČrĤm
v oblasti knihovnictví. Ve spolupráci s pĜíslušným odborem Ministerstva kultury ýR
pĜedkládá ministru kultury ýR návrhy na Ĝešení zásadních problémĤ knihovnictví v ýeské
republice.
2. Rada se vyjadĜuje ke stanovení prioritních oblastí poskytování dotací provozovatelĤm
knihoven a k náplni programĤ Ministerstva kultury ýR urþených k rozvoji knihovnictví.
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3. Rada zpracovává návrhy a doporuþení týkající se postavení, funkce a mezirezortní
kooperace knihoven poskytujících veĜejné knihovnické a informaþní služby“ [ÚstĜední
knihovnická rada, 2012].
x

Podmínky þlenství v radČ ÚKR
Jednotliví þlenové ÚKR jsou jmenováni i odvolávání ministrem kultury ýR z Ĝad

odborníkĤ, zástupcĤ profesních sdružení a pĜedstavitelĤ institucí z oblasti knihovnictví.
PĜedseda, místopĜedseda i tajemník ÚKR je taktéž volen i odvoláván ministrem kultury ýR.
Rada se schází nejménČ dvakrát roþnČ, zpravidla k projednání otázek rozvoje knihoven ýR
[ÚstĜední knihovnická rada, 2012].
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5 Souþasné aktivity þeských knihovnických spolkĤ
5.1 ýinnost organizace AKVŠ
Asociace knihoven vysokých škol se v uplynulém roce soustĜedila pĜedevším na pĜípravu
novely Autorského zákona, problematiku elektronických informaþních zdrojĤ, otevĜeného
pĜístupu a institucionálních repozitáĜĤ, statistikou o vysokoškolských knihovnách
a vyhodnocením statistik za rok 2011, organizací odborných semináĜĤ, spoluprácí
s mezinárodními organizacemi a Radou vysokých škol [Asociace knihoven vysokých škol
ýR, 2012].

5.1.1 SemináĜe a konference AKVŠ
V uplynulém roce 2012 uspoĜádala AKVŠ Ĝadu akcí na podporu vysokoškolských
knihoven. V bĜeznu organizace ve spolupráci s organizací IVIG a Univerzitní knihovnou
Univerzity Pardubice uspoĜádala pracovní semináĜ pro knihovníky vysokých škol s názvem
MČĜení efektivity informaþního vzdČlávání: pre-testy, post-testy. SemináĜ se skládal
z pĜednášky a praktického cviþení. PĜednášející se zabývali informaþním vzdČláním
ve vysokoškolských knihovnách, jeho významem a možností mČĜení. V praktické þásti
semináĜe se pak úþastníci dozvČdČli, jaké otázky vybrat pro pre- a post-testy [Asociace
knihoven vysokých škol ýR, 2012].
V dubnu se ve spolupráci s organizací IVIG a Centrem informaþních a knihovnických
služeb Vysoké školy ekonomické v Praze uskuteþnil další pracovní semináĜ Služby VŠ
knihoven: studentĤm na míru? Na nČm byli úþastníci seznámeni s aktuálními studiemi týkající
se problematikou uživatelĤ vysokoškolských knihoven, jejich informaþními potĜebami a také
pĜíklady z praxe, jak sestavit služby pro vybrané skupiny uživatelĤ [Asociace knihoven
vysokých škol ýR, 2012].
BČhem dvou kvČtnových dnĤ probČhlo za podpory AKVŠ setkání þeských uživatelĤ
systému DSpace, které uspoĜádala ÚstĜední knihovna VŠB-TU Ostrava. Bylo to již popáté,
co se konalo setkání DSpace. To loĖské se zamČĜilo na politiku otevĜeného pĜístupu,
elektronické sdílení vČdeckých prací, provozování otevĜených þasopisĤ þi na implementaci
systému DSpace. Významným bodem setkání bylo podepsání Berlínské deklarace
o otevĜeném pĜístupu ke znalostem v pĜírodních a humanitních vČdách Asociací knihoven
vysokých škol a také založení Komise pro otevĜený pĜístup. Berlínská deklarace je jedním
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ze zásadních dokumentĤ, které se zabývají otevĜeným pĜístupem. Krom AKVŠ se k deklaraci
pĜihlásilo pĜes 400 organizací62 z celého svČta, které svým podpisem souhlasí s myšlenkou
otevĜeného pĜístupu a jeho aktivní podporou v praxi [OA MPG, 2013]. Na základČ této
deklarace AKVŠ vytvoĜila politiku otevĜeného pĜístupu, kdy pĜedpokládá, že se jednotliví
þlenové zapojí do propagace otevĜeného pĜístupu na svých univerzitách. Jako konkrétní body
ve své politice AKVŠ uvádí: 1. zvyšovat povČdomí o otevĜeném pĜístupu na svých
univerzitách bČžnými komunikaþními prostĜedky, napĜ. vzdČlávacími akcemi, publikaþními
aktivitami þi zapojením do mezinárodní propagaþní akce Open Access Week; 2. podporovat
rozvoj otevĜeného pĜístupu prosazováním obou cest otevĜeného pĜístupu, vþetnČ pĜípadné
finanþní úþasti na úhradČ poplatkĤ za zpracování þlánkĤ a budování institucionálních
repozitáĜĤ a jejich zapojení do evropské i celosvČtové sítČ otevĜených repozitáĜĤ;
3. podporovat a povzbuzovat autory, aby si podrželi svá autorská práva, napĜíklad využitím
dodatku k vydavatelské smlouvČ/CTA, nebo licencí Creative Commons; 4. podporovat
využívání þasopisĤ a dalších publikací s otevĜeným pĜístupem; 5. podporovat a prosazovat
politiky otevĜeného pĜístupu k publikovaným výsledkĤm výzkumu a vývoje financovaného
z veĜejných zdrojĤ [Asociace knihoven vysokých škol ýR, 2012].
V záĜí AKVŠ spoleþnČ s odbornou komisí IVIG poĜádali již pátý roþník semináĜe IVIG –
Informaþní vzdČlávání a informaþní gramotnost v teorii a praxi vzdČlávacích institucí.
Tématem loĖského roþníku, na kterém spolupracoval Ústav informaþních studií
a knihovnictví FF UK a obþanské sdružení SPRIG, bylo: Hodnocení efektivity informaþního
vzdČlávání: víme, zda nČco nauþíme? Jednotlivé pĜíspČvky vycházely z konkrétních pĜíkladĤ
z praxe. Týkaly se napĜíklad evaluace uþení dospČlých, vlivem informaþního vzdČlávání
na studenty a doktorandy Knihovny univerzitního kampusu Masarykovy univerzity
þi hodnocením elektronického vzdČlávání lékaĜských knihovníkĤ v ýR [Asociace knihoven
vysokých škol ýR, 2012].
K pĜíležitosti desátého výroþí fungování AKVŠ byla 26. a 27. záĜí uspoĜádána slavnostní
konference Bibliotheca academica. Podílela se na ní Univerzitní knihovna Univerzity
Pardubice. Konference byla zahájena prezentací pĜedsedkyní spolku Barborou Ramajzlovou,
která zhodnotila desetileté pĤsobení Asociace a uvedla, co vše k samotnému vzniku vedlo.
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K 18. 3. 2013 se k Berlínské deklaraci pĜipojilo 428 organizací [OA MPG, 2013].
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V dalších pĜíspČvcích bylo probíráno hlavní téma konference „Univerzitní knihovna – vize
pro 2020“ [Asociace knihoven vysokých škol ýR, 2012].
V Ĝíjnu 2012 probČhl další semináĜ pro pracovníky vysokoškolských knihoven, který se
zabýval aktuálním tématem E-þteþky, e-knihy, e-vydavatelství ve vysokoškolském prostĜedí.
Své konkrétní zkušenosti s akvizicí, pĤjþováním þi využitelností e-knih pĜednášeli pracovníci
rĤzných þeských univerzitních knihoven. Problematika institucionálního repozitáĜe byla
probírána na listopadovém workshopu s názvem „Zaþínáme s (otevĜeným) institucionálním
repozitáĜem“. Jeho cílem byla výmČna zkušeností ohlednČ budování institucionálního
repozitáĜe. Posluchaþi se dozvČdČli zkušenosti s open source softwarem DSpace þi databází
SHERPA/ROMEO [Asociace knihoven vysokých škol ýR, 2012].
Další roþník mezinárodní propagaþní akce s názvem „Týden Open Access“ na podporu
otevĜeného pĜístupu se konal od 22. do 28. Ĝíjna 2012. Do akce se zapojilo 14 þeských
vysokoškolských knihoven a také Knihovna Akademie vČd ýeské republiky a Národní
technická knihovna, které si pĜipravily zajímavé pĜenášky ohlednČ zkušeností s otevĜeným
pĜístupem. Hlavním cílem celé akce bylo získat vČtší podporu pro open access, aby se mohl
stát bČžnou normou v oblasti šíĜení výsledkĤ výzkumu a vývoje. PĜednášející akademické
knihovny chtČly ovlivnit zejména akademické pracovníky a studenty. Propagaþní akce
probíhaly pod jednotným heslem „PĜepni se na open access!“63 [ýeské, 2012].
Ve spolupráci s komisí IVIG a Jihoþeskou univerzitou v ýeských BudČjovicích probČhl
poslední pracovní semináĜ roku 2012, který nesl název „SMARTBOARD: interaktivní
technologie v informaþním vzdČlávání“. ÚþastníkĤm byla pĜedstavena interaktivní tabule
a její možné využití v praxi. NáslednČ si mohli posluchaþi tabuli sami vyzkoušet [Asociace
knihoven vysokých škol ýR, 2012].

5.1.2 Zahraniþní spolupráce
AKVŠ spolupracuje se zahraniþními organizacemi LIBER, EBLIDA a IFLA. Úþastnila se
proto 20. výroþního zasedání EBLIDA a konference s názvem: „Demokratický vývoj v novém
mediálním prostĜedí“ (Democracy Development in a New media Environment) v Kodani.
Dále také 41. výroþní konference LIBER, která probČhla v univerzitní knihovnČ v estonském
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Viz pĜíloha. þ. 8.
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Tartu. Téma této konference znČlo: „Mobilizace znalostní ekonomiky pro Evropu“
(Mobilising the Knowledge Economy for Europe). Zástupci AKVŠ nevynechali
ani 78. konferenci IFLA, která se loni nesla v duchu názvu: „Knihovny teć! Inspirující,
pĜekvapující, posilující“ (Libraries Now – Inspring, Surprising, Empowering). Dále se
þlenové AKVŠ zúþastnili Výroþní konference Informaþní gramotnost knihovníkĤ (Librarians‘
Information Literacy Annual Conference, LILAC) v britském Glasgow. Velice pĜínosná byla
úþast na mezinárodní konferenci Kvalitativní a kvantitativní metody v knihovnách (Qualitative
and Quantitative Methods in Libraries International Conference, QQML) v irském mČstČ
Limerick. Letošní roþník se zabýval pĜedevším problematikou e-knih, informaþní
gramotnosti, otevĜeného pĜístupu a pĜíbuznými tématy [Asociace knihoven vysokých škol
ýR, 2012]. Další zahraniþní cesty vedly na konference o otevĜených repozitáĜích
þi elektronických informaþních zdrojích. Zahraniþní spolupráce a návštČva zahraniþních
konferencí je pro AKVŠ jistČ velice pĜínosná. Organizace má pĜehled, co nového se ve svČtČ
v dané problematice dČje, jak je Ĝešena v zahraniþí, jaké jsou souþasné trendy a kam by mČla
jejich þinnost smČĜovat.

5.2 ýinnost organizace ýIS
V loĖském roce dosáhl poþet þlenĤ organizace 260 individuálních þlenĤ a 1 kolektivní
þlen. Byla uspoĜádána Ĝada semináĜĤ a pĜednášek a rozvíjena spolupráce jak na národní, tak
mezinárodní úrovni.

5.2.1 SemináĜe a pĜednášky ýIS
V rámci nČkolikaleté spolupráce s Ústavem informaþních studií a knihovnictví
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jsou poĜádány Jinonické informaþní
pondČlky64. Tyto pĜednášky se konají, jak napovídá název sám, vždy v pondČlí od 14.00 hod
v prostorách ÚISKu v pražských Jinonicích. V loĖském roce se o zajímavé povídání postarala
napĜíklad Mgr. Jana MatČjková, jejíž prezentace se týkala elektronických knih na UniverzitČ
KarlovČ. Ing. Václav Jansa se zamČĜil na problematiku svobodného softwaru. Dalším
pĜednášejícím byl také PhDr. Vít Richter, který posluchaþe seznámil s Koncepcí rozvoje
knihoven ýeské republiky na léta 2011-2015. Mgr. Alena Souþková se zabývala evropským
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Aktuální program dostupný zde http://uisk.ff.cuni.cz/listing.do?categoryId=15185.

80

projektem Linked Heritage. I ostatní pĜednášky pĜinesly zajímavá témata. Nejen studenti
ÚISK, ale i široká veĜejnost se díky nim dozví aktuální problematiku oboru informaþní vČdy
a knihovnictví [Ústav informaþních studií a knihovnictví, 2013].
Ve spolupráci s ÚISK a Ústavem vČdeckých informací 1. lékaĜské fakulty Univerzity
Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice a Národní technické knihovny v Praze se 17. ledna
2012 uskuteþnila konference Informace, konkurenceschopnost, inovace. Konference se již
popáté stala místem setkávání odborníkĤ, aktuálních trendĤ a navazování spolupráce
s pĜíbuznými

obory

informaþní

vČdy

a

knihovnictví.

Desítku

pĜíspČvkĤ

zahájil

Doc. PhDr. Richard Papík, PhD. a MUDr. Pavel Zubina. Jejich prezentace se týkala þeské
expozice na veletrhu ITU Telecom World 2011. Tématem konference ITU 2011 byly sociální
sítČ a jejich využití do budoucnosti. ýeskou republiku zastupovala napĜíklad ýeská pošta,
agentura CzechTrade nebo ýeské vysoké uþení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická.
Další pĜíspČvky se týkaly napĜíklad rozvoje telekomunikaþních technologií, propojení oboru
informaþní vČdy a zdravotnického sektoru, elektronických knih, aktuálních trendĤ v rozvoji
lidských zdrojĤ v informaþních institucích, digitálních stop þi databáze pro výzkumy v oblasti
astrofyziky a astronomie Astrophysics Data System [Pitašová, 2012]. Letošní roþník
konference probČhne pravdČpodobnČ v druhé polovinČ roku, v listopadu 2013.
V únoru 2012 uspoĜádala poboþka ýIS pĜi Národním archivu výroþní konferenci. Na té
byla projednána þinnost a hospodaĜení poboþky za rok 2011 a schválen plán þinnosti
i rozpoþtu na rok 2012. V plánu þinnosti byl zmínČn také semináĜ s názvem: „Bezpeþnostní
snímkování a dokumentace sbírek“, který navázal na cyklus Obrazové dokumenty v archivu
a uskuteþnil se 29. bĜezna. Poboþka ýIS pĜi Národním archivu byla také hlavním poĜadatelem
odborné exkurze po britských archivech, která se uskuteþnila v kvČtnu. Jejím cílem byla
návštČva Národního archivu v Kew, Churchillova archivního centra a Univerzitní knihovny
v Cambridgi a archivu hrabství Norfolk v Norwichi [ýeská informaþní spoleþnost, 2012].
Ve spolupráci s Národní technickou knihovnou probČhl 23. Ĝíjna 2012 již pátý roþník
SemináĜe ke zpĜístupĖování šedé literatury. Cílem každoroþního setkávání je pĜedevším
prezentace témat týkajících se problematiky šedé literatury. LoĖský roþník se zamČĜil
na šedou literaturu jako výsledek vČdeckého výzkumu. PĜíspČvky se týkaly napĜíklad
Národního

úložištČ

šedé

literatury,

vlivu

nových

trendĤ

v oblasti

informaþních

a komunikaþních technologií a elektronické komunikace na šedou literaturu v prostĜedí
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Webu 2.0 þi právní problematiky zpĜístupĖování výsledkĤ vČdy a výzkumu v ýeské
republice. Stranou nezĤstaly ani pĜíklady z praxe a posluchaþi se dozvČdČli, jaká je práce se
šedou literaturou na norské UniverzitČ v Bergenu, MendelovČ univerzitČ v BrnČ
þi Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém. Na tento semináĜ pak
navázal semináĜ s názvem Open Access aneb Open your mind!, který probČhl v rámci Týdne
Open Access (viz kap. þ. 5.1.1) [Vyþítalová, 2012]. 
V loĖském roce ýIS také finanþnČ podpoĜil zahraniþní studijní cestu studentky ÚISK,
Mgr. Pavlíny Lonské, která se v rámci své diplomové práce vydala do nizozemských
knihoven a oborových organizací.

5.3 ýinnost organizace SDRUK
V roce 2012 se Rada SDRUK sešla celkem tĜikrát. DĤvodem pravidelných setkání je
pĜedevším sdílení informací mezi jednotlivými sekcemi a také diskuse k aktuálním tématĤm.
7. bĜezna pak probČhla valná hromada SDRUK, která projednala þinnost organizace v roce
2011 a pĜedstavila plány na rok 2012. Uvedeny byly také revizní zprávy, zprávy jednotlivých
sekcí a výsledky hospodaĜení sdružení [Sdružení knihoven ýR, 2013].

5.3.1 SemináĜe a konference SDRUK
Hlavní náplní þinnosti SDRUK byla pĜedevším pĜíprava konference Knihovny
souþasnosti, která se uskuteþnila 11. – 13. záĜí na UniverzitČ Pardubice. Mezi okruhy,
kterými se konference zabývala, patĜila Koncepce rozvoje knihoven ýR na léta 2011-2015
vþetnČ internetizace knihoven. Konference byla rozdČlena do jednotlivých tematických blokĤ.
První se zabýval pĜístupem k informaþním zdrojĤm a službami knihoven. Úvodní pĜíspČvek
tohoto bloku se týkal centrálního portálu þeských knihoven Knihovny.cz, který by mČl být
na základČ Koncepce do roku 2015 zprovoznČn a nasazen do knihoven. Následovala
pĜednáška o sdílení uživatelských identit a službČ MojeID a o možnostech zabezpeþení
poþítaþĤ pro pĜístup do autorsky chránČných plných textĤ. Navázal pĜíspČvek o fenoménu
chytrých telefonĤ a tabletĤ a jejich využití v knihovnách. Druhý den konference zaþal blokem
pĜednášek týkajících se vzdČlávání uživatelĤ knihoven. Posluchaþi se seznámili s projektem
Centrum informaþního vzdČlávání: rozvoj informaþní gramotnosti na MasarykovČ univerzitČ,
jehož cílem je sjednocení aktivit týkajících se informaþního vzdČlávání v rámci celé
Masarykovy univerzity a vytvoĜení moderního centra, které se bude problematikou zabývat.
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Další projekt byl pĜedstaven VČdeckou knihovnou v Olomouci a Univerzitou Palackého.
Projekt nese název „Inovace studia historických vČd na UniverzitČ Palackého“ a je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoþtem ýeské republiky.
PĜíspČvky z praxe informaþního vzdČlávání se týkaly lekcí poĜádaných ve Studijní a vČdecké
knihovnČ v Hradci Králové. ZmínČna byla také problematika bezpeþné práce uživatele
s informaþními a komunikaþními technologiemi. Dalším bodem programu bylo vzdČlávání
dospČlých, pĜedevším pracovníkĤ knihoven, a pĜíklady z praxe. Tematickým bodem þíslo tĜi
byl design služeb v knihovnách. Jednotlivé pĜíspČvky se zabývaly tvorbou webových stránek
þi správným marketingem knihovny. Následoval blok pĜednášek týkajících se bezbariérových
knihoven a elektronických knih. ZávČreþným bodem programu konference byla diskuze
aktuálního stavu a realizace Koncepce rozvoje knihoven v ýR na léta 2011-2015 vþetnČ
internetizace knihoven [Sdružení knihoven ýR, 2012].
Pravidelnou souþástí konference Knihovny souþasnosti je pĜedání Medaile Z. V. Tobolky.
Nejinak tomu bylo i v roce 2012. Za rozvoj þeského knihovnictví byli ocenČni:
Prof. PhDr. Ivan

Hlaváþek,

CSc.,

PhDr.

Jarmila

Okrouhlíková

(Knihovna

UmČleckoprĤmyslového musea v Praze), PhDr. Eva Žáková (Krajská knihovna Karlovy
Vary), PhDr. Halina Molinová (Regionální knihovna Karviná) a PhDr. JiĜí Polišenský
(Národní knihovna ýR). Za celoživotní práci v knihovnictví si cenu zasloužila Mgr. Marie
Valtrová (MČstská knihovna v Praze) [Sdružení knihoven ýR, 2013].

5.3.2 ýinnost jednotlivých sekcí SDRUK
Sdružení SDRUK je tvoĜeno šesti odbornými sekcemi. Tyto sekce dbají o co nejlepší
rozvoj akvizice a bibliografické þinnosti v þlenských knihovnách. PoĜádají vzdČlávací akce
týkající se ochrany historických fondĤ, informaþních technologií, informaþního vzdČlávání
uživatelĤ a regionálních funkcí veĜejných knihoven.
5.3.2.1

Sekce pro akvizici

Sekce pro akvizici byla založena v roce 2004. Hlavní náplní její þinnosti je poĜádání
celostátních akviziþních semináĜĤ a také poradenská þinnost pro knihovny, které jsou pĜíjemci
povinného výtisku. Sekci pĜedsedá Ing. Aleš Brožek.
V uplynulém roce Sekce uspoĜádala tradiþní celostátní akviziþní semináĜ. Probíhal
14. þervence 2012 na Výstavišti ýerná louka v OstravČ. 22. roþníku se úþastnilo 90 osob
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a jeho obsahem byla aktuální témata týkající se akvizice. Úvodní pĜíspČvek se týkal
rostoucích cen knih a jak je možno pĜi jejich nákupu co nejvíce ušetĜit. O další prezentace se
zasloužila napĜíklad Knihovna J. Mahena, Knihovna mČsta Ostravy þi Krajská knihovna
v Pardubicích. Ty pĜedstavily posluchaþĤm svoji akviziþní politiku. Další zajímavé pĜíspČvky
se týkali napĜíklad akvizice komiksĤ, polské literatury, funkce ISBN, mezinárodní výmČny
dokumentĤ þi akvizice Ĝízené uživatelem [Sdružení knihoven ýR, 2013].
20. listopadu 2012 Sekce pro akvizici poĜádala Poradu knihoven s povinným výtiskem
a nabídkovou povinností. Projednáváno bylo plnČní a neplnČní nabídkové povinnosti
nakladatelĤ. Dále byl pĜedstaven nový projekt Knihovny Celetná, který se týká nákupu
elektronických knih þeské odborné literatury. Tématikou e-knih se zabývala i prezentace
další, která posluchaþe seznámila s pilotním projektem Národní knihovny ýeské republiky,
který se zamČĜuje na dobrovolné ukládání elektronických publikací [Sdružení knihoven ýR,
2013].
5.3.2.2

Sekce pro bibliografii

Sekce pro bibliografii vznikla již v roce 1994. Jejím cílem je sdružovat zástupce knihoven
a institucí z ýeské republiky, které se zabývají bibliografickou þinností. ýlenové sekce se
schází zpravidla jedenkrát roþnČ, na jaĜe. Na podzim pak vČtšinou probíhá kolokvium
þeských, moravských a slovenských bibliografĤ. PĜedsedkyní je nyní Mgr. Eva Svobodová.
V uplynulém roce Sekce pro bibliografii uspoĜádala semináĜ ýeské databáze (nejen
v knihovnách). Úþastníci si mohli poslechnout pĜednášky o þeských databázích, které jsou
budované v knihovnách a dalších institucích, napĜíklad v Akademii vČd ýR, Národní
knihovnČ ýR, odborných a vysokoškolských knihovnách þi v regionálních knihovnách.
Všechny prezentace ze semináĜe jsou volnČ dostupné na webových stránkách SDRUK
a umožĖují pĜehledný souhrn databází, které je možné využívat u všech typĤ knihoven. Den
pĜed konáním semináĜe se v Hradci Králové uskuteþnila pravidelná bibliografická porada.
Na podzim roku 2012 probČhlo Slovensko-moravsko-þeské bibliografické kolokvium
v PrešovČ. PĜíspČvky pĜedneslo 9 þeských a 8 slovenských úþastníkĤ [Sdružení knihoven ýR,
2013].
Dále Bibliografická sekce v uplynulém roce Ĝešila souþasný stav a budoucnost projektu
ANL+, který probíhal do 31. 10. 2012 a v souþasné dobČ je pozastaven. Pilotní projekt byl
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zahájen po zrušení OddČlení analytického zpracování v Národní knihovnČ v Praze v roce
2011. Databáze ANL+ obsahovala záznamy þlánkĤ z denního a regionálního tisku, þlánky
z odborných periodik a zároveĖ jejich plné texty. Zda bude projekt pokraþovat i v roce 2013
se rozhodne po vyhlášení programĤ VeĜejné informaþní služby knihoven VISK na rok 2013
[Škop, 2012].
5.3.2.3

Sekce pro historické fondy

Sekce pro historické fondy je hlavním spolupoĜadatelem konference zamČĜující
se na historické knižní fondy s názvem Bibliotheca Antiqua. Poslední roþník konference
se uskuteþnil 7. a 8. listopadu 2012. První den se v pČti pĜibližnČ hodinových blocích
vystĜídalo 18 odborníkĤ, jejichž pĜíspČvky se zabývaly jak významnými starými tisky, tak
jejich digitalizací. Druhý den konference se pĜednášení chopili zahraniþní hosté, mezi které
patĜila napĜíklad Maćarka Eszter Kovácsová, Polák Rafal Witkowski, Nizozemec Wilkem
Engelbrecht þi Slovenky Erika Juríková a Nikol Sipekiová. ObsahovČ se všechny pĜíspČvky
dotkly problematiky historických dokumentĤ a vzácných knižních fondĤ [Hortová, 2012].
5.3.2.4

Sekce pro informaþní vzdČlávání uživatelĤ

Sekce, která vznikla v roce 2008, je složena ze tĜí pracovních skupin: 1. ýtenáĜská
gramotnost, 2. Knihovny – zdroje informací a 3. Informaþní zdroje – tištČné,
elektronické, audiovizuální. ýinnost první pracovní skupiny se zamČĜuje na informaþní
vzdČlávání uživatelĤ mateĜských škol a 1. stupnČ základních škol. Druhá pracovní skupina se
soustĜedí na informaþní vzdČlávání uživatelĤ 2. stupnČ základních škol a skupina tĜetí se
orientuje na uživatele škol stĜedních a jejich informaþní vzdČlávání. Sekci Ĝídí Mgr. Veronika
Peslerová [Bárnetová, 2012].
Sekce pro informaþní vzdČlávání uživatelĤ v roce 2012 uspoĜádala dvoudenní semináĜ
Informaþní vzdČlávání uživatelĤ ve veĜejných knihovnách. Již þtvrtý roþník semináĜe
se uskuteþnil v Krajské knihovnČ Vysoþiny v HavlíþkovČ BrodČ. První den se program
semináĜe zabýval teoretickými pĜíspČvky a den druhý patĜil poznatkĤm z praxe
a workshopĤm. PĜednesené pĜíspČvky se týkaly informaþního vzdČlávání uživatelĤ všech
vČkových skupin v rĤzných typech knihoven. Praktická þást úþastníky seznámila s novými
trendy informaþního vzdČlávání v praxi [Bárnetová, 2012].

85

V roce 2012 Sekce dále uspoĜádala pravidelné pracovní setkání pro informaþní vzdČlávání
uživatelĤ. ShromáždČní probČhlo 7. a 8. listopadu v MČstské knihovnČ v Poliþce.
Projednávána byla pĜedevším pracovní náplĖ Sekce a její vyhlídky a plány do budoucna.
Diskutována byla i forma a možnost umístČní semináĜe Informaþní vzdČlávání uživatelĤ
ve veĜejných knihovnách, který mČl probČhnout 24. - 25. dubna 2013 [Sdružení knihoven ýR,
2013].
5.3.2.5

Sekce pro informaþní technologie

První jednání Sekce pro informaþní technologie (dále jen IT) se uskuteþnilo v roce 2005
v HavlíþkovČ BrodČ. Hlavním úkolem skupiny bylo sdružovat odborné pracovníky z oblasti
IT a pokoušet se o rĤzné formy spolupráce. Tehdejším žhavým tématem byla digitalizace
dokumentĤ. Sekce navíc provozuje otevĜenou elektronickou konferenci, do které se mohou
zájemci pĜihlásit pomocí odeslání žádosti na e-mailovou adresu „rehak@mlp.cz“. PĜedsedou
Sekce je Mgr. Tomáš Gec.
V roce 2012 Sekce pro IT poĜádala operativní porady k rĤzným digitalizaþním projektĤm,
jakým je napĜíklad Národní digitální knihovna65 a MojeID66. UspoĜádán byl dále také
SemináĜ k digitalizaci v krajských knihovnách, který probČhl od 14. do 15. listopadu
v Moravské zemské knihovnČ v BrnČ. ZamČĜil se na nástroje, které navazují na digitalizaci,
pĜedevším na samotnou praxi. Proto byly probírány otázky typu – jak nástroje nainstalovat,
zprovoznit, nastavit apod. [Sdružení knihoven ýR, 2013].
5.3.2.6

Sekce pro regionální funkce

Sekce od roku 2002 zamČstnává metodiky krajských knihoven a odborníky
Knihovnického institutu Národní knihovny ýR. Svojí þinností se snaží sjednotit úroveĖ
kulturních a vzdČlávacích služeb, které jsou knihovnami poskytované. PĜedsedkyní této Sekce
je Mgr. Blanka Konvalinková.
V roce 2012 se Sekce dvakrát sešla na pravidelném jednání. První probČhlo na jaĜe.
Bodem programu bylo zhodnocení uplynulého roku, který byl ve znamení snižování dotací
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Oficiální stránky projektu dostupné zde http://www.ndk.cz/narodni-dk.
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Oficiální stránky služby dostupné zde http://www.mojeid.cz/.
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a zároveĖ zvýšení nákladĤ obcí na nákup vlastního knihovního fondu. Projednávány dále byly
plány na roky pĜíští. S tím souvisela pĜedevším diskuse ohlednČ Koncepce rozvoje knihoven
na léta 2011-2015 vþetnČ internetizace knihoven a její implementace do praxe. Další setkání
probČhlo na podzim v Národní knihovnČ ýR. Zde se projednával Standard VISK, který uvádí
povinnost provést 1x za pČt let hodnocení spokojenosti uživatelĤ. Dále byl zmínČn
celoevropský prĤzkum, který probíhal do konce Ĝíjna i v ýesku. Jeho cílem bylo bližší
porozumČní vlivu veĜejných knihoven ve státech Evropské unie na život jejich uživatelĤ.
Dalším bodem jednání bylo zvýšení prestiže a medializace knihovnických ocenČní úspČšných
knihoven a jejich pracovníkĤ. Projednány byly také statistické výkazy knihoven za rok 2012
a regionální funkce knihoven v roce 2012 a jejich financování v roce 2013.
V þervnu 2012 Sekce pro regionální funkce uspoĜádala ve spolupráci s Knihovnickým
institutem Národní knihovny ýR a Krajskou knihovnou v Pardubicích dvoudenní
workshop Krajské koncepce rozvoje knihoven do roku 2015. Cílem bylo rozpracování
celostátní koncepce rozvoje knihoven pro jednotlivé kraje stejnou metodikou [Sdružení
knihoven ýR, 2013].

5.4 ýinnost Sdružení knihoven knihovních systémĤ LANius
Sdružení knihoven knihovních systémĤ LANius sídlí v jihoþeském TáboĜe. Mezi hlavní
náplĖ þinnosti sdružení patĜí provoz a rozvoj souborného katalogu SKAT a také poĜádání
semináĜĤ a pĜednášek.
V roce 2012 Rada Sdružení SKAT uspoĜádala výroþní þlenskou schĤzi. Smyslem
každoroþních setkání je pĜedevším zhodnocení uplynulého roku a naplánování akcí na rok
2012. Naplánováno bylo uspoĜádání 3 odborných semináĜĤ týkajících se katalogizaþních
pravidel, katalogizace elektronických zdrojĤ a také regionálního knihovního systému REKS.
SchĤzi zakonþil Ing. JiĜí Šilha, který úþastníkĤm pĜedstavil novinky z oblasti služeb
a produktĤ firmy LANius.
Na podzim 2012 Sdružení uspoĜádalo pro knihovníky knihovního systému LANius
a Clavius semináĜ Chybami se þlovČk uþí, aneb, NejþastČjší chyby v záznamech v souborném
katalogu SKAT. PĜednášející lektorka knihovníky upozornila, proþ je dĤležité katalogizaci
provádČt správnČ a jednotnČ a jaké jsou nejþastČjší pĜípady vytvoĜení duplicitního záznamu
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v katalogu. Na závČr obsáhlého školení byl dán prostor také diskusi, kdy mohli knihovníci
klást dotazy týkající se konkrétních pĜípadĤ z praxe.
ýinnost spolku se snaží pĜedevším o bezproblémový provoz a rozšiĜování souborného
katalogu odborné literatury veĜejných knihoven SKAT. Katalog neobsahuje témČĜ žádnou
beletrii, poezii ani divadelní hry. SKAT zároveĖ informuje, která veĜejná knihovna má titul
k dispozici. Díky tomu je SKAT využíván napĜíklad pĜi vyĜizování meziknihovních
výpĤjþních službách [Sdružení uživatelĤ knihovních systémĤ LANius, 2013].

5.5 ýinnost organizace SEX
Sekce experimentálního knihovnictví spolupracuje a poĜádá Ĝadu zajímavých akcí. Jednou
z nich byla napĜíklad 1. knihovnická ne-konference, která se uskuteþnila v dubnu 2012. Zváni
byli pĜedevším organizátoĜi oborových akcí v ýesku, kteĜí si mČli vymČnit své zkušenosti
a postĜehy. Nezvyklá forma setkání nemČla pĜedem stanovený program. Výsledkem setkání se
stala Inspirativní metodika pro poĜádání oborových akcí67, která byla Sekcí sepsána
a definuje základní kroky, díky kterým lze dosáhnout skvČlé konference. Metodika je
dostupná volnČ na internetu [1. Knihovnická, 2012].
Dále SEX spolupracoval na semináĜi Mladí v hledí knihovny, který probČhl v kvČtnu
loĖského roku ve spolupráci s MČstkou knihovnou TĜinec a ProstČjov. Jednotlivé pĜíspČvky
informovaly o tom, jak se þeské knihovny snaží nalákat skupiny náctiletých. Z této vČkové
skupiny totiž obvykle pochází jen málo registrovaných þtenáĜĤ. SemináĜ pĜinesl Ĝadu
zajímavých a inspirativních nápadĤ, jak se pĜiblížit této vČkové skupinČ [Kaloudová, 2012].
Na podzim loĖského roku probČhl ve spolupráci s MČstskou knihovnou Jevíþko semináĜ
Design služeb mČstských knihoven, který byl zamČĜen na knihovnické služby budoucnosti.
Hlavním pĜednášejícím byl designér Adam Hazdra, který informoval o souþasných trendech,
které formují dnešního þtenáĜe, a jak docílit zlepšení služeb knihoven. Cílem semináĜe bylo
pĜedevším usnadnit mČstským knihovnám orientaci v aktuální nabídce trhu a definovat jasnou
strategii, jak mĤže knihovna zaujmout moderního þlovČka [MČstská knihovna Jevíþko, 2013].
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Metodika dostupná zde http://www.slideshare.net/KISK/inspirativn-metodika-pro-podn-oborovch-akc.
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V letošním roce SEX uspoĜádal historicky první Knihovnický Barcamp68, který probíhal
10. dubna v budovČ Národní technické knihovny v Praze. Tematicky byl Knihovnický
Barcamp zamČĜen na nové trendy a dobrou praxi v knihovnách. Konkrétní podobu
jednotlivých pĜednášek si však volili sami úþastníci. ZároveĖ probíhaly i zajímavé
workshopy, které byly poĜádány v komornČjším prostĜedí, které umožnilo vČtší interakci
s publikem. Nabitý program probíhal od rána do veþera ve tĜech sálech knihovny. Netradiþní
forma barcampu, je v zahraniþí celkem bČžná. Jedná se o otevĜené konference a workshopy,
které jsou zamČĜené pĜedevším na web a nové technologie [Knihovnický, 2013].
Hlavní aktivity Sekce jsou vedeny prostĜednictvím již výše zmiĖované stránky
na Facebooku, kterou si od svého pĤsobení do dubna 2013 oblíbilo pĜes 700 uživatelĤ69. SEX
je hodnČ aktivní a snaží se o neustálou interakci s uživateli. Proto jim þasto pokládá rĤzné
anketní otázky týkající se þeských knihoven a knihovnictví. Ptá se jich napĜíklad na to, jak by
podle nich mČla vypadat ideální knihovna, co jim v knihovnách nejvíce vadí apod. OdpovČdi
uživatelĤ se mohou stát zdrojem inspirace pro knihovny. ZároveĖ SEX ze svého profilu
informuje o zajímavostech a novinkách oboru [SEX, 2013].

5.6 ýinnost organizace SKIP
Díky své velikosti a poþtu þlenĤ, patĜí SKIP k nejaktivnČjším þeským knihovnickým
spolkĤm. ěada akcí je také poĜádána odbornými a regionálními orgány SKIP. O všech
pĜedcházejících i chystaných akcí SKIP informuje prostĜednictvím webových stránek a velice
aktivního profilu na sociální síti Facebook70.
V roce 2012 SKIP poĜádal tradiþní akce BĜezen – mČsíc þtenáĜĤ, Týden þtení, Maraton
þtení, ýtenáĜ roku, Biblioweb, Noc s Andersenem, SvČtový den knihy a autorských práv,
Hrátky s pamČtí, Rozvíjíme þtenáĜskou gramotnost, Týden knihoven a mnoha dalších. Dále
se zasloužil o uspoĜádání Ĝady vzdČlávacích semináĜĤ, pĜenášek a konferencí jako napĜíklad:
Personální management pro TOP managery knihoven, SemináĜ pro knihovníky – seniory ýR,
Knihovnický happening, vzdČlávací projekt Práce s veĜejností – sociální sítČ, semináĜ v rámci
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Viz pĜíloha. þ. 9 .
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K 12. 4. 2013 mČl profil 717 fanouškĤ [SEX, 2013].
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Profil dostupný zde http://www.facebook.com/skipcr.
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celoživotního vzdČlávání Moderní služby lékaĜských knihoven, celostátní semináĜ PĜidej
se do klubu, konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním svČtČ, Arteterapie v knihovnách
pro dČti a mládež. O celou Ĝadu zajímavých akcí se zasloužily také regionální orgány SKIP.
NapĜíklad SKIP – Region Velká Morava uspoĜádal vzdČlávací semináĜ pro hudební
knihovníky s názvem „Raþte poslúchati, co vám chci zpievati“. PlzeĖský region SKIPu loni
zorganizoval již 16. roþník Literární Šumavy, tentokráte v ýeském KrumlovČ. Region
Karlovarský nachystal knihovnické klání Hry bez hranic. StĜedoþeský region pro zájemce
uskuteþnil každoroþní jednodenní vzdČlávací název s výstižným názvem: „Jarní putování
aneb Jak se kde knihovniþí“ [Svaz knihovníkĤ a informaþních pracovníkĤ ýeské republiky
(SKIP), 2013].

5.6.1 BĜezen – mČsíc þtenáĜĤ
Mottem loĖského roþníku bylo heslo: „Sladký život s knihovnou!“71. V rámci celého
mČsíce probíhala Ĝada dílþích akcí jako napĜíklad Maraton þtení, vyhlášení ýtenáĜe roku,
Týden þtení aneb „ýtení sluší každému“ a pĜedání ceny za nejpovedenČjší webové stránky
knihoven Biblioweb. V rámci Maratonu þtení mČly knihovny þtenáĜĤm nabídnout bližší
kontakt s autory a pĜekladateli beletrie i odborné literatury. Jednalo se o rĤzné formy setkání,
besed þi diskusí. Ve spolupráci s firmou Skanska podpoĜil SKIP letošní Maraton i finanþnČ.
Knihovny bČhem bĜezna ocenily své nejlepší þtenáĜe a vyhlásily ýtenáĜe roku. Smyslem
Týdne þtení bylo co nejmasivnČjší propagace þetby. Biblioweb byl v roce 2012 vyhlášen již po
tĜinácté. Cena je pĜedávána knihovnČ, která má nejlepší webovou prezentaci knihovny.
Odborná komise oceĖuje nejlepší webové stránky knihoven, které se do roþníku soutČže
pĜihlásí. Komise bere ohledy i na pĜístupnost stránek pro handicapované uživatele. Dále je
hodnocena kvalita obsahu stránek, jejich design, možnosti komunikace stránek s uživatelem,
využití technologií Webu 2.0 a kvalita písemné koncepce webu. Hlavní cena byla nakonec
pĜedána MČstské knihovnČ v ýeské TĜebové [Svaz knihovníkĤ a informaþních pracovníkĤ
ýeské republiky (SKIP), 2013].
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Viz pĜíloha. þ. 10.
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5.6.2 SvČtový den knihy a autorských práv
SvČtový den knihy a autorských práv stanovila svČtová organizace UNESCO
na 23. dubna. Tento významný den se slaví již od roku 1995 ve více než 100 zemích celého
svČta. PoĜádanými akcemi se zúþastnČné strany snaží o podporu þtení v souvislosti s ochranou
duševního vlastnictví autorĤ. LoĖský roþník UNESCO vČnovalo 80. výroþí Indexu
Translationum, mezinárodní bibliografii pĜekladĤ. SvČtový den knihy a autorských práv byl
proto zamČĜen na pĜeklady knih a související témata [Svaz knihovníkĤ a informaþních
pracovníkĤ ýeské republiky (SKIP), 2013].

5.6.3 Týden knihoven
Týden knihoven probČhl v Ĝíjnu 2012 již po šestnácté. LoĖské motto znČlo: „ýti, žij
zdravČ!“72. DĤvodem byla vČtší propagace služeb lékaĜských knihoven. Do akcí byla proto
více zapojena Národní lékaĜská knihovna, Klub lékaĜských knihoven SKIP a tvĤrci
portálu Bibliohelp. V knihovnách pak byla nabízena pĜedevším témata jako biblioterapie,
zdravý životní styl apod. [Svaz knihovníkĤ a informaþních pracovníkĤ ýeské republiky
(SKIP), 2013].

5.6.4 Archivy, knihovny, muzea v digitálním svČtČ
Na poĜádání konference spolupracuje SKIP s Národním archivem a Národní knihovnou
ýR. Hlavním tématem je problematika spolupráce archivĤ, knihoven, muzeí, galerií
a památkové péþe pĜi využívání informaþních a komunikaþních technologií pro ochranu
a zpĜístupĖování kulturního dČdictví. TĜináctý roþník pĜinesl ve dvou dnech Ĝadu zajímavých
pĜíspČvkĤ od pĜedních þeských odborníkĤ [Svaz knihovníkĤ a informaþních pracovníkĤ
ýeské republiky (SKIP), 2013].

5.6.5 Cena SKIP a Skanska: MČstská knihovna roku
V rámci Týdne knihoven byla spoleþnČ s cenou Ministerstva kultury ýR Knihovna roku
2012 pĜedána cena SKIP a Skanska. OcenČní MČstská knihovna roku získává nejlepší mČstská
knihovna. Hodnocení probíhá ve dvou kolech. V prvním kole jsou knihovny hodnoceny podle
16 indikátorĤ, které jsou používány pro porovnání knihoven v projektu Benchmarking
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knihoven, napĜíklad velikost knihovního fondu/1 000 obyvatel, pĜírĤstek knihovního
fondu/1 000 obyvatel, poþet výpĤjþek/poþet obyvatel, kulturní a vzdČlávací akce/1 000
obyvatel þi internetové služby. Výsledky prvního kola jsou pak vyhlášeny v rĤzných
kategoriích. VítČzné knihovny jsou v kole druhém navštíveny a posuzovány odbornou komisí.
Ta hodnotí napĜíklad spoleþenské a komunitní pĤsobení knihovny pro obyvatele mČsta,
úroveĖ prostĜedí knihovny jako je její interiér, exteriér, technické vybavení apod. Cenu
MČstská knihovna roku 2012 nakonec získala Knihovna BedĜicha Beneše Buchlovana
v Uherském Hradišti [Svaz knihovníkĤ a informaþních pracovníkĤ ýeské republiky (SKIP),
2013].

5.6.6 Cena MARK
Cenu MARK udČluje SKIP opČt ve spolupráci s firmou Skanska. PĜedána byla v roce 2012
již potĜetí. Jejím smyslem je podpora a ocenČní mimoĜádné tvĤrþí aktivity a pĜínosu mladých
pracovníkĤ/pracovnic knihoven, pĜípadnČ studentĤ/studentek oboru ve vČku do 35 let.
V loĖském roce cenu získala Mgr. Blanka Vorlíþková za rozvoj konceptu informaþních
systémĤ historického a kulturního dČdictví a osobních knihoven pĜedstavitelĤ þeské kultury
a vČdy [Svaz knihovníkĤ a informaþních pracovníkĤ ýeské republiky (SKIP), 2013].

5.6.7 Aktivity odborných orgánĤ
Podle svých zájmĤ a potĜeb se þlenové SKIP sdružují do sekcí, komisí, klubĤ, pracovních
a tvĤrþích skupin. V souþasné dobČ pĜi SKIP funguje 15 odborných sekcí.
5.6.7.1

ýeský komitét Modrý štít

ýeský komitét Modrý štít (dále jen ýKMŠ) je neziskovou národní spoleþností
Mezinárodního komitétu Modrý štít (International Committee of the blue shield, ICBS).
Hlavní úlohou ýKMŠ je preventivní ochrana, zmírĖování rizik a pomoc pĜi záchranČ
kulturního dČdictví, které bylo ohroženo pĜírodní katastrofou, þlovČkem nebo ozbrojeným
stĜetnutím. ýKMŠ se snaží šíĜit informace týkající se této problematiky, napĜíklad
prostĜednictvím poĜádaných akcí. Výchozími prameny ýKMŠ jsou mezinárodní smlouvy
týkající se ochrany kulturního dČdictví, napĜíklad Haagská konvence o ochranČ kulturního
dČdictví v pĜípadČ ozbrojeného stĜetnutí z r. 1954 þi Konvence UNESCO o ochrannČ
svČtového dČdictví z roku 1972. Mezi þlen ýKMŠ patĜí SKIP, Mezinárodní rada muzeí
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a galerií, ýeská archivní spoleþnost, Rada galerií ýeské republiky a ýeský národní komitét
ICOMOS (International Council on Monuments and Sites).
V roce 2012 ýKMŠ ve spolupráci s Národním archivem a pod záštitou ýeské komise pro
UNESCO uspoĜádal konferenci Poklady v pohybu – Ochrana kulturního dČdictví
v mezinárodním kontextu. ěada odborníkĤ pĜednesla své pĜíspČvky, oblasti knihoven
se týkalo napĜíklad aktuální téma digitalizace [Svaz knihovníkĤ a informaþních pracovníkĤ
ýeské republiky (SKIP), 2013].
5.6.7.2

Ediþní komise

Jak bylo již zmiĖováno, SKIP vydává vlastní periodikum Bulletin SKIP, vycházející
4x roþnČ. Jeho vydávání zajišĢuje Ediþní komise SKIP.

Tématem Bulletinu SKIP jsou

aktivity SKIP. Každý rok komise vydává jedno zvláštní þíslo, které se zamČĜuje
na knihovnictví v urþité cizí zemi. Ve zvláštním þísle 2012 se tak mohli þtenáĜi dozvČdČt
o þínském knihovnictví. O vydávání bulletinu se stará redakþní rada, která poĜádá 2x roþnČ
pravidelné porady. S redakcí spolupracuje i 11þlenná redakþní rada Bulletinu SKIP, která je
složena z pracovníkĤ knihoven a knihovnického školství [Svaz knihovníkĤ a informaþních
pracovníkĤ ýeské republiky (SKIP), 2013].
5.6.7.3

Frankofonní klub

Frankofonní

klub

vznikl

s cílem

rozvíjení

mezinárodní

spolupráce

s kolegy

z frankofonních oblastí, pĜedevším Francie. ýlenové se dále snaží o šíĜení francouzské
literatury, umČní a kultury. Velice záslužnou þinností Frankofonního klubu je podpora
zahraniþních stáží v rámci programu Courants, do kterého se mohou zájemci pĜihlásit [Svaz
knihovníkĤ a informaþních pracovníkĤ ýeské republiky (SKIP), 2013].
5.6.7.4

Klub dČtských knihoven

Hlavní náplní Klubu dČtských knihoven (dále jen KDK) je podpora dČtského þtenáĜství
a rozvoj rĤzných forem práce s dČtmi. Je to zároveĖ nejvČtší a nejaktivnČjší odborná sekce
SKIP. V roce 2012 mČl KDK témČĜ 330 þlenĤ73 a 12 tzv. „regionálních klubek“.
Pro efektivní komunikaci všech knihovnic dČtských oddČlení je využívána elektronická
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Na konci roku 2012 mČl KDK 329 þlenĤ [Klub dČtských knihoven, 2013].
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konference Andersen. KaždoroþnČ KDK poĜádá tzv. „mozkový trust“, kde se diskutuje
pĜíprava celostátních projektĤ a aktivit. Jedenkrát za rok se dále koná valná hromada KDK
SKIP ýR, která slouží pĜedevším k hodnocení þinnosti a plánování akcí na další období.
V roce 2012 KDK navázal na roky pĜedchozí a pokraþoval v poĜádání již zabČhnutých
akcí. ýtvrtým roþníkem pokraþoval projekt Už jsem þtenáĜ – knížka pro prvĖáþka, který
si klade za cíl nelehký úkol rozvoje þetby dČtí hned od poþátku školní docházky. Do projektu
se zapojilo 384 knihoven z celé ýeské republiky, které spolupracovaly s tisícovkou škol.
V rámci oslav Mezinárodního dne dČtské knihy KDK uspoĜádal každoroþní anketu o nejhezþí
a nejoblíbenČjší knihu pro dČti, vydanou v roce 2011, s názvem SUK – ýteme všichni. Anketa
probíhá vždy od ledna do bĜezna. Souþástí je udČlení Ceny dČtí, Ceny knihovníkĤ, Ceny
uþitelĤ za pĜínos k rozvoji dČtského þtenáĜství a Ceny Noci s Andersenem. Již po dvanácté
loni probČhla Noc s Andersenem, které se úþastnilo rekordních 44 067 dČtí a 17 701
dospČlých organizátorĤ. Zajímavostí této akce je, že její hlavní organizátorky Hana
Hanáþková a Miroslava ýápová z dČtského oddČlení knihovny BedĜicha Beneše Buchlovana
v Uherském Hradišti byly v letošním roce ocenČny Cenou Hanse Christiana Andersena. Další
akcí, která navázala na rok 2011 byl projekt Kde konþí svČt s podtitulem ýeský rok. Úkolem
dČtí bylo napsat a namalovat knihu o tom, jak prožili rok v ýeské republice. Do projektu
se zapojilo celkem 68 þeských knihoven. VítČzové byli 1. þervna slavnostnČ pasováni na Ĝád
Krásného slova. Novinkou loĖského roku byla celostátní pĜehlídka zajímavých a originálních
knihovnických besed a poĜadĤ s názvem OKNA (O Knihovnických Aktivitách). Hlavním
smyslem bylo ocenČní nejlepších programĤ, dodání energie do dalších aktivit a také inspirace
pro ostatní knihovny. LoĖská pĜehlídka byla orientována na besedy pro dČti II. stupnČ
základních škol, tzn. 6. – 9. tĜíd, na téma sci-fi a fantasy. Hlavní motto znČlo „Fantazie
je dĤležitČjší než informace“ (Albert Einstein). V roce 2012 byl dále vyhlášen již IV. roþník
soutČže o nejlepší veĜejnou knihovnu pro dČti Kamarádka knihovna. Do soutČže se pĜihlásilo
102 knihoven. 1. prosince pak probČhl Den pro dČtskou knihu, který se konal již poþtvrté.
Loni se do akce zapojilo témČĜ 150 knihoven. O podporu dČtského þtenáĜství se KDK dále
snaží spoluprácí na projektu Škola naruby, který se snaží o podporu þtení v rodinách,
pĜedevším díky oživení tradice veþerního þtení. Na projekt volnČ navazuje aktivita Cesty
za knihou – vydání ýtenáĜských pasĤ, která je urþena pro žáky I. stupnČ základních škol.
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Na aktivitách KDK se významnČ podílí regionální klubka, která šíĜí informace
do jednotlivých þástí republiky. V rámci regionu pak poĜádají Ĝadu dalších akcí a setkání,
na kterých diskutují aktuální témata [Klub dČtských knihoven, 2013].
5.6.7.5

Klub lékaĜských knihoven

Klub lékaĜských knihoven (dále jen KLK) funguje již od roku 2012. Aktivity KLK
se zamČĜují na rozvoj moderních komunikaþních cest pro odbornou a profesní informovanost,
na zvýšení úrovnČ celoživotního vzdČlávání lékaĜských knihovníkĤ a lepší spolupráci s jinými
knihovnami v ýechách i zahraniþí, rozvoj uživatelské spokojenosti a rozšiĜování zásad
profesní etiky knihovníkĤ [ýR-Národní lékaĜská knihovna, 2013].
5.6.7.6

Klub školních knihoven

Klub školních knihoven (dále jen KŠK) se snaží o zlepšení praxe knihoven na základních
a stĜedních školách. KŠK podporuje povČdomí o nezbytnosti školních knihoven
ve vzdČlávání, formuluje problémy školního knihovnictví, zabývá se potĜebnou legislativou,
iniciuje a podporuje výzkum v oboru, zastupuje školní knihovny na jednáních
s Ministerstvem kultury ýR a Ministerstvem školství a tČlovýchovy ýR a rozvíjí možnost
celoživotního vzdČlávání dospČlých knihovníkĤ. KŠK úzce spolupracuje s Pedagogickou
knihovnou J. A. Komenského, pĜedevším pak s Mgr. Radmilou Indrákovou, která se stará
o obsah webových stránek Centra pro školní knihovny.
V roce 2012 KŠK podpoĜil Mezinárodní mČsíc školních knihoven. V rámci nČj pĜipravil
anketu týkající se jejich oslav. UspoĜádán byl také semináĜ PĜidej se do klubu!. Cílem
semináĜe byla podpora úþastníkĤ ke spolupráci s KŠK. Dále byla zmínČna problematika
knihovnické

legislativy

a

téma

vzdČlávání školních knihovníkĤ. Pozvání pĜijala

i Mgr. Rozália Cenigova ze Slovenské pedagogické knižnice. Posluchaþi tak mČli možnost,
dozvČdČt se, jak to chodí u našich sousedĤ.
Pro rychlejší a efektivnČjší komunikaci þlenĤ i neþlenĤ KŠK slouží elektronická
konference Drtina [Svaz knihovníkĤ a informaþních pracovníkĤ ýeské republiky (SKIP),
2013].
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5.6.7.7

Klub tvoĜivých knihovníkĤ

Klub tvoĜivých knihovníkĤ (dále jen KTK) vznikl ke konci roku 2010. Sdružuje tvoĜivé
knihovníky, kteĜí by svými výtvory mČli pĜispČt k vyzdobení prostoru knihoven. KTK se také
snaží o to, aby byly knihovny využívány k jiným než þtenáĜským aktivitám. Ke konci roku
2012 mČl KTK 61 þlenĤ. BČhem tohoto roku klub uspoĜádal jarní besedu na téma: „Jak se
vyvarovat kýþe“, která byla vedena odbornicí z Katedry dČjin umČní a estetiky Vysoké školy
umČleckoprĤmyslové v Praze. Ke konci roku byl uspoĜádán Vánoþní jarmark a výstava
originálních prací s knihovnickou tématikou – Knihy, informace, internet a poþítaþové sítČ
trochu jinak. Výstava probíhala v prostorách knihovny Jana Palacha na FF UK v Praze
[Svaz knihovníkĤ a informaþních pracovníkĤ ýeské republiky (SKIP), 2013].
5.6.7.8

Klub vysokoškolských knihovníkĤ

Klub vysokoškolských knihovníkĤ (KVK) je dobrovolnou a neformální skupinou
jednotlivcĤ, zabývající se tématikou vysokoškolských knihoven. KVK loni uspoĜádal
pĜednášku Možnosti mČĜení kvality služeb ve vysokoškolských knihovnách, která upozornila
na dĤležitost efektivního nástroje pro mČĜení spokojenosti þtenáĜĤ a také na nezbytnost
standardu kvality vysokoškolských knihoven. PĜednášející Mgr. Miroslava Kopecká
úþastníky seznámila s nástroji, používanými v zahraniþních knihovnách. Další pĜednáška
Efektivní komunikace ve službách probČhla na podzim roku 2012 [SKIP, 2013].
5.6.7.9

Knihovnická komise Asociace muzeí a galerií

Knihovnická komise je dobrovolným sdružením Asociace muzeí a galerií (dále jen
AMG). Je to zároveĖ jedna z nejvČtších komisí AMG. ýlenové Knihovnické komise se
scházejí 1x roþnČ na valné hromadČ. KaždoroþnČ jsou také poĜádány odborné semináĜe
týkající se knihoven muzeí a galerií ýeské republiky. LoĖský 36. roþník semináĜe se
uskuteþnil v Uherském Hradišti. Odborný program semináĜe byl rozdČlen do nČkolika
tematických blokĤ: vČcné zpracování, zkušenosti s granty, expozice a výstavy literární
a knižní kultury a ochrana sbírkových fondĤ v muzejních knihovnách. Jednotlivé pĜíspČvky
pak byly pĜedneseny pĜedními odborníky dané problematiky.
Pro lepší spolupráci knihoven muzeí a galerií funguje internetová komise KOMIG,
do které se mohou zájemci jednoduše pĜihlásit pĜes odeslání požadavku na konkrétní emailovou adresu [AMG, 2011].
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5.6.7.10 Komise SKIP pro zahraniþní styky
Komise SKIP pro zahraniþní styky zlepšuje zahraniþní spolupráci SKIP. Komise SKIP
pro zahraniþní styky pĜedevším udržuje kontakty se zahraniþními partnery a také zajišĢuje
technickou, administrativní a informaþní stránku spolupráce. Je tvoĜena þtyĜþlenným
pĜedsednictvem a regionálními výbory, které zlepšují celkovou kooperaci. Mezi zahraniþní
partnery patĜí Spolok slovenských knihovníkov (SSK), Slovenská asociácia knižníc (SAK),
Sdružení

rakouských

knihovnic

a

knihovníkĤ

(Vereinigung

Österreichischer

Bibliothekarinnen und Bibliothekare, VÖB), Svaz veĜejných knihoven Rakouska
(Büchereiverband Österreichs, BVÖ), Knihovna & Informace NČmecko (Bibliothek
& Information Deutschland, BID), Profesní svaz Informace knihovna (Berufsverband
Information Bibliothek, BIB), Spolek knihovníkĤ Francie (Association des bibliothécaires
de France, ABF), Spolek informaþních pracovníkĤ a dokumentalistĤ (Association
des professionels d’information en de la documentation, ADBS), Spolek polských
knihovníkĤ (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, SBP) a Spolek maćarských
knihovníkĤ

(Magyar

Könyvtárosok

Egyesülete,

MKE).

Dále

se

SKIP

podílí

na mezinárodních projektech, jakým je napĜíklad CECUP (Central and Eastern European
Copyright User Platform), CELIP (Central and Eastern European Licensing Information
Platform) a CERTIDoc.
Komise SKIP pro zahraniþní styky vypisuje každoroþní výbČrové Ĝízení na týdenní
studijní cestu do Rakouska. Zájemci si mohou zvolit, zda upĜednostĖují vČdeckou nebo
veĜejnou knihovnu [Svaz knihovníkĤ a informaþních pracovníkĤ ýeské republiky (SKIP),
2013].
5.6.7.11 Sekce knihovníkĤ – trenérĤ pamČti
Tato odborná sekce SKIP je založena na slavném výroku Cicera – „PamČĢ slábne, pokud
ji necviþíš“. Vznikla v roce 2011 s cílem poĜádat besedy a semináĜe na trénování pamČti
a mozkový jogging. Za svoji krátkou dobu pĤsobnosti stihla sekce uspoĜádat více než 1 000
takovýchto besed a lekcí. Tyto akce probíhají v knihovnách, do kterých takto zavítají
i neregistrovaní þtenáĜi. ýastokrát se stane, že nepĜijdou naposledy. Školení tedy nejen
zlepšují pamČĢ, ale zvyšují také poþet pravidelných návštČvníkĤ a využívání knihoven.
Sekce knihovníkĤ – trenérĤ pamČti v loĖském roce uspoĜádala 1 075 hodin dlouhodobých
kurzĤ i jednorázových akcí pro veĜejnost a školy. Úþastnilo se jich 3 838 osob, z toho
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850 dospČlých, 1 794 seniorĤ a 1 194 žákĤ základních a stĜedních škol. V roce 2012 byla
také ujednána spolupráce se slovenskými knihovnickými spolky v oblasti aktivizaþních
programĤ – trénování pamČti v knihovnách [SKIP, 2011]
5.6.7.12 Sekce služeb osobám se specifickými potĜebami
Tato sekce byla ustanovena na zasedání SKIPu 25. listopadu 2011. O založení
se zasloužili pĜedevším studentky Kabinetu informaþních studií a knihovnictví Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity díky jejich projektu Bezbariérová knihovna.cz74. Hlavním
smyslem þinnosti sekce je vytvoĜit z knihoven dĤležité partnery pro uživatele se specifickými
potĜebami. V rámci projektu byl vytvoĜen standard Handicap Friendly, který definuje zásady,
díky kterým by mČly být knihovny ve všech ohledech bez bariér. Standard Ĝeší problematiku
osob s postižením zraku, sluchu, tČlesným a mentálním postižením [Svaz knihovníkĤ
a informaþních pracovníkĤ ýeské republiky (SKIP), 2013].
V rámci projektu Bezbariérová knihovna byly v loĖském roce uspoĜádány tĜi semináĜe.
První z nich se uskuteþnil v Praze a hlavním tématem byly služby knihoven pro osoby
s fyzickým postižením. Druhý semináĜ se uskuteþnil ve Svitavách, v aule Multifunkþního,
vzdČlávacího, kulturního centra Fabrika. ZamČĜen byl na uživatele knihoven se zrakovým
znevýhodnČním. Jednotlivé pĜíspČvky se týkaly napĜíklad Knihovny a tiskárny K. E. Macana,
metodiky Blind friendly webu þi zásad kontaktu a komunikace s nevidomými a slabozrakými
návštČvníky knihovny. Poslední ze série semináĜĤ z cyklu Bezbariérová knihovna probČhl
na podzim v KnihovnČ JiĜího Mahena v BrnČ. Téma znČlo: „Jak komunikovat s mentálnČ
postiženými uživateli v knihovnách?“ [Sekce služeb osobám se specifickými potĜebami,
2013].
5.6.7.13 Sekce veĜejných knihoven
Sekce veĜejných knihoven byla založena již v roce 1994. V první polovinČ devadesátých
let si sekce kladla za cíl pĜedevším navázat kontakty v poslanecké snČmovnČ, senátu
a orgánech státní správy, vytvoĜit potĜebnou legislativu, zlepšit spolupráci s neziskovými
organizacemi, Ĝešit aktuální problémy knihovnické profese, zlepšit postavení knihoven
ve spoleþnosti a jejich soustavné zviditelĖování, zajistit celoživotní vzdČlávání pracovníkĤ
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Oficiální stránky projektu dostupné zde http://bezbarierova.knihovna.cz/.
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veĜejných knihoven. Dnešní cíle sekce se od tČch pĤvodních moc nezmČnily. I dnes se Sekce
veĜejných knihoven snaží aktivnČ Ĝešit aktuální problémy profese, spolupracovat pĜi rozvíjení
práce malých knihoven, vytváĜet potĜebnou legislativu, rozvíjet permanentní vzdČlávání
pracovníkĤ veĜejných knihoven, prosazovat jedineþnost veĜejných knihoven ve spoleþnosti
a jejich dĤležitou funkci poskytování informací [Svaz knihovníkĤ a informaþních pracovníkĤ
ýeské republiky (SKIP), 2013].
Sekci tvoĜí dvČ dílþí skupiny – Skupina pro komunitní aktivity a skupina Venkovské
knihovny. Skupina pro komunitní aktivity knihoven vznikla na konci roku 2002 jako
neformální skupina aktivních lidí. Skupina je tvoĜena zpravidla vedoucími pracovníky
rĤzných veĜejných knihoven ýeské republiky. Skupina se snaží o to, aby knihovny
nefungovaly jako pouhé pĤjþovny dokumentĤ, ale jako otevĜené komunitní instituce.
Podsekce Venkovské knihovny byla ustanovena v roce 2009. Jejím smyslem je pĜedevším
podpora a rozvoj malých venkovských knihoven. Již po osmé podsekce uspoĜádala akci
Co venkovské knihovny umČjí a mohou. Tématem loĖského roþníku byla práce s regionální
literaturou.
Sekce veĜejných knihoven poĜádá pravidelná setkání. V roce 2012 se sešla celkem
dvakrát. První z nich bylo vČnováno pĜedevším celostátní soutČži Knihovna roku a také
souþasné situaci veĜejných knihoven v menších mČstech a obcích. Ta by se mohla zlepšit díky
aktivnČjší spolupráci s dalšími subjekty jako je Sdružení mČst a obcí þi Spolkem pro
obnovu venkova ýeské republiky. Z tohoto dĤvodu bylo doporuþeno, aby byli zástupci
jednotlivých spolkĤ pĜizváni na jednání jednotlivých regionálních organizací SKIP.
Na druhém listopadovém setkání byla pĜedevším hodnocena celoroþní þinnost sekce a její
plány na rok letošní [Svaz knihovníkĤ a informaþních pracovníkĤ ýeské republiky (SKIP),
2013].
5.6.7.14 Sekce vzdČlávání
Sekce vzdČlávání byla ustanovena v roce 2002. Hlavní náplní þinnosti je další vzdČlávání
knihovníkĤ. Sekce je zároveĖ poradním orgánem Národní knihovny ýeské republiky v oblasti
mimoškolního oborového vzdČlávání. V souþasnosti má Sekce vzdČlávání 14 regionálních
center

dalšího

vzdČlávání

knihovníkĤ.

Sekce

vytvoĜila

návrhy

standardĤ

kurzĤ

pro knihovníky školních knihoven, které jsou rozdČleny na dvČ úrovnČ – minimum a optimum
[Svaz knihovníkĤ a informaþních pracovníkĤ ýeské republiky (SKIP), 2013].
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5.6.7.15 ZamČstnavatelská sekce
ZamČstnavatelská sekce SKIP od roku 2002 sdružuje Ĝeditele a vedoucí knihoven. Vznikla
na základČ dohody o slouþení SKIP s Asociací knihoven ýeské republiky. Hlavním cílem je
posílení postavení knihoven jako institucí. Hájí potĜeby a zájmy knihoven v oblasti
ekonomické, legislativní, pracovnČprávní, odborné atd. ýleny sekce byli povČĜeni ti þlenové
SKIP, kteĜí byli þleny Asociace knihoven ýR ke dni slouþení se SKIP, tedy ke dni 30. 6. 2002
[Svaz knihovníkĤ a informaþních pracovníkĤ ýeské republiky (SKIP), 2013].

5.6.8 Mezinárodní spolupráce
Jak bylo již zmiĖováno, SKIP aktivnČ spolupracuje s organizacemi IFLA a EBLIDA
a úþastní se jejich aktivit. Dále spolupracuje s evropskými knihovnickými spolky, pĜedevším
ze sousedních zemí. SKIP se podílí na mezinárodních, pĜedevším evropských projektech.
Spolupracoval napĜíklad na projektech CECUP (Central and Eastern European copyright user
platform), CELIP (Central and Eastern European licening informatik platform) nebo
DECIDoc a CERTIDoc. O udržování kontaktĤ se zahraniþními partnery se stará pĜedevším
Komise SKIP pro zahraniþní styky (viz kap. þ. 5.6.7.10). 
Národním þlenem IFLA je SKIP od roku 1990. SKIP je registrován ve þtyĜech sekcích:
sekci pro veĜejné knihovny, sekci pro výchovu a vzdČlávání, sekci pro knihovní budovy
a vybavení, sekci pro dodávání dokumentĤ a sdílení zdrojĤ. KaždoroþnČ se zástupci SKIPu
úþastní na kongresech IFLA. LoĖský roþník se uskuteþnil ve finských Helsinkách.
PĜedcházelo mu meziroþní zasedání v BarcelonČ, které slouží pĜedevším k detailní pĜípravČ
programu kongresu.
SKIP se snaží prezentovat svoji þinnost v zahraniþí napĜíklad díky úþasti na zahraniþních
konferencích. Dále také podporuje zahraniþní studijní cesty jednotlivých þlenĤ [Svaz
knihovníkĤ a informaþních pracovníkĤ ýeské republiky (SKIP), 2013].

5.7 Souþasné aktivity SUAleph
StejnČ jako v letech pĜedchozích, i v roce 2012 poĜádala rĤzná školení a setkání
na podporu automatizovaného knihovního systému Aleph a výmČnu zkušeností dosavadních
uživatelĤ.
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První loĖské setkání probČhlo na jaĜe od 21. do 22. kvČtna v budovČ Národní knihovny
ýeské republiky. Úþastnilo se ho 37 zástupcĤ knihoven a distributora spoleþnosti Multidata
Praha, s.r.o. Projednávány byly novinky a zmČny, které se v knihovním systému Aleph
od minulého setkání udály. Další pĜíspČvky se týkaly napĜíklad nové verze Alephu 21,
propojení OPACu a portálu Citace.com, systému Marcman þi integrovaného vyhledávání
a dodávání dokumentĤ prostĜednictvím uživatelského rozhraní Primo.
Druhé, podzimní, setkání probČhlo na tradiþním místČ, na Vysokém uþení technickém
v BrnČ. Úþastnilo se ho 47 institucí používajících systém Aleph a zástupci distributora.
Úvodního slova se chopily knihovny, používající systém, které informovaly o novinkách.
ZmínČn byl mimo jiné i pĜechod z verze 20 na verzi 21, který bude pravdČpodobnČ více
problematický než pĜechod pĜedchozí, z verze 18 na verzi 20. Další pĜíspČvek se týkal
konference Mezinárodního sdružení uživatelĤ produktĤ firmy Ex Libris, IGeLU, která
probČhla v záĜí 2012 ve švýcarském Curychu. Paní Blanka Jankovská z Univerzity Pardubice
pohovoĜila instalaci Prima na univerzitČ. Pardubická univerzita je totiž první institucí, která si
oficiálnČ vysoutČžila toto Ĝešení od firmy Ex Libris. Jejich zkušenosti jsou proto velice cenné.
Další pĜíspČvek se týkal propojení Alephu s open source softwarovým systémem DSpace.
Na závČr prvního dne setkání byla vyslovena zajímavá myšlenka týkající se stáže
systémových pracovníkĤ v jiných institucích. Ta byla navržena pĜedevším kvĤli nedostatku
praktické výmČny zkušeností. O bližší seznámení se s urþitou problematikou by mohly také
sloužit blogy þi sociální sítČ, které by z vlastní iniciativy jednotliví pracovníci vytváĜeli. Další
den byla projednávána pĜedevším báze národních autorit. NovČ se bude tento balíþek
distribuovat pĜes protokol OAI-PMH. Pro zájemce je ale stále k dispozici i pĜedchozí metoda
stahování pĜes FTP server. Zajímavé povídání si pĜichystal také JiĜí Pavlík. Jeho pĜíspČvek se
týkal nového národního projektu E-deposit: Správa elektronických publikací v síti knihoven
ýR, který souvisí s projektem Národní digitální knihovny. Zajímavou tématiku otevĜel také
Matyáš Bajger z Ostravské univerzity, který zdĤraznil dĤležitost úprav v OPACu. Díky nim
pak mĤže být vyhledávání pro uživatele pĜíjemnČjší, lákavČjší i pĜehlednČjší. Setkání zakonþil
Jan RychtáĜ svým povídáním o nástroji Marc Scanner, který umožĖuje prohledávání
vyexportovaných MARC záznamĤ. Nástroj je užiteþný pĜedevším pro katalogizátory, kteĜí ho
ocení pĜi vyhledávání a opravování chyb [SUAleph, 2010].
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5.8 ÚstĜední knihovnická rada ýR
Jak bylo Ĝeþeno výše, ÚKR funguje jako poradní, iniciativní a koordinaþní orgán ministra
kultury ýR pro oblast knihovnických a informaþních služeb, knihovnictví a knihoven v ýesku
[ÚstĜední knihovnická rada, 2012]. Na setkání jednotlivých þlenĤ i zastupitelĤ Ministerstva
kultury ýR projednává aktuální problémy týkající se pĜedevším legislativy a financování
knihoven.
V roce 2012 byla diskutována pĜedevším novela autorského zákona, která probČhla
30. ledna 2012. Následovala tematická jednání s MK ýR, kde mČla ÚKR pĜíležitost
k pĜipomínkování novely. Na únorovém zasedání ÚKR ýR dále projednávala projekt Národní
digitální knihovny a pokraþování Projektu internetizace knihoven (PIK). Horkým tématem
byla také výše dotaþních programĤ MK ýR v roce 2012 a jejich rozdČlení na jednotlivé
podprogramy VeĜejné informaþní služby knihoven VISK. Dalším Ĝešeným problémem byl
povinný „výtisk“ digitálních dokumentĤ, systém ANL+ a novela naĜízení vlády
þ. 228/2002 Sb. týkající se pravidel poskytování dotací MK ýR na podporu knihoven. Po celý
rok 2012 byla projednávána implementace nové Koncepce rozvoje knihoven ýR na období
2011 – 2015 vþetnČ internetizace knihoven. Implementace je rozdČlena do jednotlivých priorit
podle tematických þástí Koncepce. Celkem jde o 21 priorit. Každá priorita má kolem sebe
vytvoĜenou pracovní skupinu, kterou na jednáních s ÚKR zastupuje její zpravodaj, þlen ÚKR
ýR. Ten Radu informuje o souþasném stavu priorit. Do pracovních skupin jednotlivých priorit
se mohou pĜihlásit zájemci, kteĜí chtČjí spolupracovat [ÚstĜední knihovnická rada, 2012].
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6 Komparace vybraných knihovnických spolkĤ
Poslední kapitola diplomové práce se pokouší porovnat obČ dvČ sledované zemČ
a definovat jejich charakteristické rysy. Hlavní pozornost byla vČnována knihovnické
legislativČ, která ovlivĖuje þinnost knihoven a knihovnických organizací. Dále bylo
posuzováno zamČĜení, smČr þinnosti spolkĤ, poþet jejich þlenĤ þi výše poplatkĤ. Pro tuto þást
byla použita komparativní analýza primárních informaþních zdrojĤ týkající se knihovnických
organizací. Pro lepší pĜehlednost byla vypracována doplĖující tabulka75.

6.1 Knihovnická legislativa porovnávaných zemí
Knihovnictví Spojeného království se zaþalo rozvíjet o nČkolik let dĜíve než v ýechách.
První knihovnický zákon byl v Británii vydán již v roce 1850. Skuteþný rozvoj tamních
knihoven však zpĤsobil až druhý knihovnický zákon z roku 1919. Ten samý rok byl vydán
i první knihovnický zákon v ýechách. Jeho podoba byla znaþnČ ovlivnČna anglo-americkým
vývojem. Dnes se knihovny Anglie a Walesu Ĝídí podle zákona z roku 1964, Skotsko
zákonem z roku 1955 a nejmladší legislativu mají knihovny Severního Irska. V ýeské
republice se knihovny Ĝídí podle Knihovního zákona z roku 2001, který byl v roce 2006
novelizován.
Knihovny Spojeného království Ĝídí Ministerstvo kultury, médií a sportu, v ýechách
Ministerstvo kultury. ObČ dvČ ministerstva ustanovila poradní orgány, které mají zajišĢovat
lepší komunikaci v problematice týkající se knihovnictví a informaþních služeb. V ýeské
republice funguje ÚstĜední knihovnická rada ýR. Její þinnost byla ustanovena již
ve druhém knihovnickém zákonČ z roku 1959. Ve Spojeném království existuje pro Anglii,
Severní Irsko, Skotsko a Wales samostatný knihovní orgán. Za hlavní lze považovat Radu
umČní Anglie.
V roce 2003 publikovalo Ministerstvo kultury, médií a sportu Velké Británie desetiletý
plán Rámec pro budoucnost. Ministerstvo v 11 bodech definovalo, þeho by mČly knihovny
v tomto období dosáhnout. Základní myšlenkou byla spokojenost obþanĤ. Rada umČní
Anglie vydala v roce 2011 pČtiletý plán pro rozvoj muzeí a knihoven Kultura, vzdČlání
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Viz pĜíloha þ. 14.
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a porozumČní: skvČlá muzea a knihovny pro všechny. Do roku 2015 by mČly být britské
knihovny a muzea trvale udržitelná, inovativní a vedena vysoce kvalifikovanými lidmi.
DĤležité je, aby každé dítČ a mladý þlovČk mČl zájem a možnost objevovat bohatství tČchto
kulturních institucí. CílĤ by mČlo být dosaženo i za pomoci jednotlivých projektĤ knihoven.
ýást z nich je financována v rámci Iniciativy rozvoje knihoven, která v souþasné dobČ
podporuje 13 projektĤ. Plány pro lepší budoucnost knihoven vydal i welšský CyMAL,
skotský SLAINTE a Rada knihoven Severního Irska. Všechny chtČjí docílit pĜístupných
knihoven pro všechny bez rozdílu a zvýšit povČdomí o dĤležitosti, nepostradatelnosti
a jedineþné roli knihoven ve spoleþnosti.
Podobnou funkci plní v ýeské republice Koncepce rozvoje knihoven ýR na období 2011 –
2015 vþetnČ internetizace knihoven. Koncepce vymezuje šest základních oblastí rozvoje:
digitalizaci knihovních fondĤ, ochranu a zpĜístupnČní kulturního dČdictví, pĜístup
k informaþním zdrojĤm a službám knihoven, podporu vzdČlávání a þtenáĜské gramotnosti,
rovný pĜístup ke službám knihoven, kvalitu, efektivitu a marketing služeb knihoven a rozvoj
lidských zdrojĤ. Koncepce zároveĖ uvádí, jak cílĤ dosáhnout. Jednotlivé oblasti budou
realizovány pomocí dílþích úkolĤ. Ty bude mít na starosti knihovna, spolek þi jiná instituce,
která je uvedena v Koncepci. V té je dále stanoven termín, finanþní nároky a další pĜidružené
aktivity, které budou provádČny. Cíle Koncepce budou probíhat za finanþní podpory
Ministerstva kultury ýR a jeho programĤ VISK (VeĜejné informaþní služby knihoven) þi
NAKI

(Programu

aplikovaného

výzkumu

a vývoje

národní

a

kulturní

identity),

Integrovaného operaþního programu, rozpoþtĤ zúþastnČných knihoven a dalších zdrojĤ
[ýesko. Ministerstvo kultury, 2011].
Oproti britským plánĤm je þeská Koncepce podrobnČ propracovaná, uvádí konkrétní
úkoly, které budou provedeny k dosažení cílĤ. ObsahovČ jsou plány obou zemí podobné.
Zajímavostí Velké Británie je, že þastokrát ve strategiích a projektech knihoven zdĤrazĖuje
dĤležitost povČdomí veĜejnosti o významné a nezastupitelné roli knihoven. Nemyslím si ale,
že by þeští odborníci tuto dĤležitou vlastnost knihoven nevnímali, vždyĢ všechny body
uvedené v Koncepci mají posílit roli knihoven, jen není vyslovena nahlas.
Významným specifikem Velké Británie je Parlamentní skupina pro knihovny, která
informuje o dĤležité a nepostradatelné roli knihoven ve spoleþnosti, kterou je potĜeba neustále
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pĜipomínat. PĜedevším pak v dobČ, kdy je veĜejnost frustrována nepĜíznivou ekonomickou
situací.

6.2 Tematické zamČĜení knihovnických organizací
V diplomové práci bylo celkem pĜedstaveno 17 britských a 8 þeských knihovnických
spolkĤ a orgánĤ. V pĜípadČ knihovnických organizací Spojeného království nejednalo se
o výþet úplný. Vyšší poþet organizací je dán pĜedevším vČtší rozlohou zemČ a jejím územním
þlenČním. RĤzné spolky se pak zamČĜují na konkrétní region i typ knihovny. Za hlavní
knihovnický spolek lze považovat CILIP, který se snaží koordinovat þinnost menších
knihovnických uskupení a zprostĜedkovávat informace pro knihovníky a informaþní
pracovníky.
V ýeské republice je poþet spolkĤ nižší, což je dáno pĜedevším rozlohou zemČ. Navíc
u þeských spolkĤ funguje spíše centralizovanČjší model. PĜíkladem je SKIP, který lze
považovat za hlavní þeské knihovnické sdružení. SKIP funguje jako jeden celek, který podle
potĜeb a zájmĤ svých þlenĤ vytváĜí sekce, komise, kluby, pracovní a tvĤrþí skupiny. SKIP
tak sdružuje 14 odborných sekcí, které mají široké pole pĤsobnosti. Jejich þinnost zahrnuje
napĜíklad veĜejné, dČtské, lékaĜské, školní knihovny, vzdČlávání i tvĤrþí zájmy knihovníkĤ.
Do jednotlivých regionĤ ýeska je pak rozmístČno 11 regionálních výborĤ SKIP.
Knihovnické spolky a organizace Spojeného království se zamČĜují na knihovníky
a informaþní pracovníky (BAILER, CILIP, SCL), specializované knihovny (BIALL,
RLUK, SLA, SCONUL), vČdu a výzkum v oblasti knihovnictví a informaþní vČdy (LIS
Research, LISU). Pro Spojené království je charakteristické, že pro témČĜ každou
specializovanou knihovnu existuje knihovnické sdružení. PĜíkladem jsou nejen výše
jmenované spolky, ale také Asociace britských teologických a filozofických knihoven
(Association of British Theological & Philosophical Libraries, ABTAPL), Strategický úĜad
pro zdravotní knihovny (Strategic Health Autority Library Leads, SHALL) þi Asociace
soukromých knihoven (Private Libraries Association, PLA). Ve Spojeném království také
existuje více nezávislých sdružení a kampaní pro podporu knihoven. Jednou z nich je
KampaĖ knihovny, která informuje o všech probíhajících aktivitách britských veĜejných
knihoven. Dalším pĜíkladem mohou být Hlasy pro knihovnu (Voices for the library), které
komunikují prostĜednictvím uživatelsky oblíbených informaþních kanálĤ, jakým je napĜíklad
105

blog76 a profily na sociálních sítích [Voices, 2010]. Domnívám se, že je velice dĤležité, aby
si spolky a kampanČ uvČdomovali dĤležitost tČchto moderních prostĜedkĤ komunikace
a hojnČ je využívali.
ZamČĜení þeských knihovnických spolkĤ je podobné britským. Na knihovníky
a informaþní pracovníky se orientuje napĜíklad ýIS, SKIP þi SEX. Specializovanými
a vČdeckými knihovnami se zabývá AKVŠ, SDRUK a odborné sekce SKIP jako napĜíklad
Klub školních knihoven nebo Klub lékaĜských knihoven SKIP. Specializované knihovny
však v ýechách nejsou tak þasté jako v Británii. Další specifickou organizací pro Velkou
Británii je Statistická kanceláĜ LISU, která funguje jako výzkumné a poradenské centrum
pro knihovny a další instituce. V ýeské republice takovouto organizaci zatím postrádáme. Zde
knihovny provádí výzkum samy þi za pomoci Národní knihovny, ýeského statistického úĜadu
þi soukromých agentur.
Pro Spojené království je charakteristický vyšší poþet jednotlivých a samostatnČ
fungujících spolkĤ a sdružení, které spolu spolupracují. Domnívám se, že pro lepší
komunikaci a snazší koordinaci þinností je však pĜínosnČjší model þeského svazu SKIP
þi SDRUK, které tvoĜí nČkolik odborných sekcí zamČĜující se na konkrétní oblast
knihovnictví a informaþní vČdy. U britského modelu jsou mi na druhou stranu velice
sympatická neformální knihovnická uskupení, která vstupují do veĜejného dČní a podporují
primární funkce knihoven. PĜíkladem jsou právČ Hlasy knihoven þi KampaĖ knihovny.
V ýesku bychom mohli nalézt podobné snahy u novČ vzniklé Sekce experimentálního
knihovnictví þi Kabinetu informaþních studií a knihovnictví Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity, který je se Sekcí spojený. Kabinet napĜíklad vytváĜí znalostní portál
Knihovna.cz, který umožĖuje efektivní platformu komunikace, sdílení materiálĤ a online
vzdČlávání informaþních pracovníkĤ v ýesku. Celý portál77 je þasto aktualizován a svĤj profil
má i na sociální síti Facebook78.
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Oficiální stránky blogu dostupné zde http://www.voicesforthelibrary.org.uk.

77

Oficiální stránky portálu dostupné zde http://www.knihovna.cz/.

78

Profil dostupný zde http://www.facebook.com/knihovna.cz .
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6.3 NáplĖ þinnosti knihovnických organizací
ýinnost britských i þeských spolkĤ byla v posledních letech zamČĜena pĜedevším
na oblasti souþasných trendĤ, jakými je digitalizace dokumentĤ, rychlý rozvoj ICT, vznik
nových typĤ informaþních zdrojĤ, rozvoj mobilních zaĜízení a aplikací, pĜizpĤsobování
se neustálé zmČnČ informaþních potĜeb uživatelĤ a následná úprava služeb knihoven. Spolky
obou zemí poĜádají Ĝadu pĜednášek, semináĜĤ, workshopĤ a konferencí na podporu a širší
povČdomí o tČchto trendech. Je dĤležité, aby knihovny nezaostávaly a rychle reagovaly
na mČnící se technologické prostĜedí i potĜeby uživatelĤ. Díky vČtší rozloze Spojeného
království je þinnost zdejších spolkĤ bohatší. ZároveĖ zde fungují lepší podmínky pro
podporu menších projektĤ knihoven, které mohou obdržet finanþní pomoc od knihovních
orgánĤ. PĜíkladem je Rada umČní Anglie, která v rámci Iniciativy rozvoje knihoven
sponzoruje 13 projektĤ veĜejných knihoven. Další grant na podporu umČní a knihoven byl
vypsán pro léta 2012 až 2015. Všechny britské knihovny mají možnost pĜihlásit své projekty.
Pokud budou Radou vybrány, obdrží nezanedbatelnou finanþní þástku. Skotský SLIC
každoroþnČ pĜidČluje finanþní podporu zajímavým projektĤm knihoven. Pro knihovny je to
možnost, jak realizovat své nápady a zároveĖ motivace vyzkoušet si nové vČci. V oblasti
digitalizace ve Spojeném království sehrává dĤležitou roli organizace JISC, která finanþnČ
podporuje nejeden projekt týkající se digitalizace a digitálních sbírek. ÚKR bohužel takovéto
možnosti nemá a knihovny se musí spokojit s danými rozpoþty þi þerpat finanþní podporu
z jiných zdrojĤ, napĜíklad VISK. Z tohoto dĤvodu, nelze þinnost popisovaných zemí
objektivnČ hodnotit. ObČ mají totiž nastavené jiné podmínky od vlády. I pĜesto byly
vyzdvihnuty následující þtyĜi oblasti, kterými by se mohly nechat þeské knihovnické spolky
inspirovat.

6.3.1 Podpora nezamČstnaných
Jednou ze specifických þinností britských spolkĤ je podpora nezamČstnaných, a to
nejen knihovníkĤ a informaþních pracovníkĤ. Spolky na svých webových stránkách informují
o volných pracovních místech, možnostech dalšího vzdČlávání, poĜádaných školeních þi
stážích v knihovnách a informaþních institucích. BIALL napĜíklad umožĖuje sledování
volných pracovních míst pomocí RSS kanálu. Organizace CILIP pro pomoc svých
nezamČstnaných þlenĤ vyvinula samohodnotící nástroj, který je souþástí Základny
profesionálních znalostí a dovedností. Tato aplikace je pro registrované þleny pĜístupná
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na internetu z webových stránek organizace79. Nástroj umožĖuje definovat pĜednosti
a nedostatky knihovníkĤ þi informaþních pracovníkĤ. Jednotlivci, který právČ hledá
zamČstnání, mĤže tento nástroj pomoci nalézt jeho chyby a ukázat, jakou oblast by si mČl
prohloubit k nalezení práce. Organizace SLA pomáhá nezamČstnaným knihovníkĤm
a rozesílá jim aktuální pracovní nabídky. Od knihoven naopak pĜijímá inzeráty s volnými
pracovními místy.
O pomoc obþanĤm bez práce se zasluhuje také organizace SCL, která podporuje projekty
v knihovnČ v Keningstonu, Chelsea a Manchesteru. Všechny tĜi knihovny se snaží podporovat
nezamČstnané poĜádanými semináĜi týkajícími se napĜíklad tvorbou životopisu, vyhledáváním
pracovních nabídek na internetu a zdokonalováním se v informaþní a poþítaþové gramotnosti.
Knihovny se neomezují jen na nezamČstnané z oblasti knihovnictví a informaþní vČdy.
Takovouto službu þeské spolky nevytváĜí. Volná pracovní místa v knihovnách
þi informaþních institucích jsou však zveĜejĖována napĜíklad na webových stránkách
elektronického þasopisu Ikaros80, ÚISK81 þi v elektronické konferenci Knihovna82.

6.3.2 Národní informaþní nabídka
Národní informaþní nabídka vznikla za podpory Rady umČní Anglie a organizace SCL.
Projekt navazuje na aktivitu vlády, která chce do roku 2015 zaruþit kvalitní širokopásmové
pĜipojení k internetu pro všechny obþany Spojeného království a zlepšit informaþní
infrastrukturu zemČ. Knihovny by se mČly za pomoci dílþích krokĤ projektu stát hlavním
místem informaþního vzdČlávání uživatelĤ. Cílem aktivit organizace SCL je, aby všechny
veĜejné

knihovny

umožĖovaly

volný

pĜístup

k internetu,

aby

informace

týkající

se poskytovaných knihovních služeb byly pĜístupné online v pĜehledné formČ. Dále je
dĤležité, aby knihovny zamČstnávaly kvalifikované pracovníky, kteĜí uživatelĤm poradí
v otázkách týkající se digitálního pĜístupu k informacím. V rámci projektu byla dále
vytvoĜena navigace napĜíþ informaþními zdroji na webu. Hlavní pozornost byla vČnována
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Aplikace dostupná zde http://www.cilip.org.uk/jobs-careers/professional-knowledge-and-skills-base.

80

Oficiální stránky elektronického þasopisu dostupné zde http://ikaros.cz/.

81

Aktuální seznam pracovních pĜíležitostí dostupný zde http://uisk.ff.cuni.cz/listing.do?sectionId=1112.

82

PĜihlášení do konference možné zde http://listserv.cesnet.cz/cgi-bin/wa?SUBED1=knihovna&A=1.
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4 oblastem: zamČstnání, zdravotnictví, finanþní informace, další doporuþení. V této
problematice byla také podpoĜena Ĝada dílþích projektĤ veĜejných knihoven.
Organizace SCL dále sepsala dokument Národní digitální slib pro veĜejné knihovny,
ve kterém definovala základní body, kterých by se mČly veĜejné knihovny držet a jaké služby
by mČly zaruþovat. Krom volného pĜístupu k internetu by mČly veĜejné knihovny napĜíklad
používat online katalogy, jejichž prostĜednictvím si mohou uživatelé rezervovat
þi prodlužovat výpĤjþky, a své služby mít dostupné 24 hodin, 7 dní v týdnu za pomoci
virtuálního pĜístupu. Knihovny by nemČly být pouhým místem pĤjþování knih. Je dĤležité,
aby je uživatelé vidČli jako hlavní instituci v poskytování informací. Knihovny by mČly
zároveĖ pĜizpĤsobovat nabízené informaþní zdroje podle informaþních potĜeb uživatelĤ. Jako
další krok je uvádČn jednotný standard autentizace, díky kterému bude možné pĜihlášení
do národní sítČ digitálních zdrojĤ. K tomuto slibu se zavázaly všechny veĜejné knihovny
z území Spojeného království a Severního Irska.
V ýesku byl v letošním roce po devíti letech ukonþen Projekt internetizace knihoven.
K 28. bĜeznu 2013 byla ukonþena smlouva mezi spoleþností Telefónica Czech Republic, a.s.
a Ministerstvem kultury, která zaruþovala hrazení poplatkĤ za internetové pĜipojení knihoven,
které byly do projektu zapojeny. Skonþení projektu se dotklo pĜibližnČ 2 500 knihoven.
Pomoci se jim snaží Obþanské sdružení Internet pro všechny83, které knihovnám nabízí
bezplatné pĜipojení k internetu. ZároveĖ je otázka internetizace knihoven zaĜazena
do Koncepce rozvoje knihoven v ýeské republice na léta 2011 – 2015 vþetnČ internetizace
knihoven [Národní knihovna ýR, 2013].

6.3.3 Najdi svoji knihovnu
Na dalším zajímavém projektu spolupracují organizace CILIP, SCL a Rada umČní
Anglie. Projekt Najdi svoji knihovnu84 pĜestavuje samostatný portál, který uživateli dokáže
nalézt nejbližší knihovnu, muzeum þi archiv v místČ, kde se nachází. Najdi svoji knihovnu je
k dispozici také jako aplikace pro mobilní zaĜízení, která dokáže sama urþit polohu uživatele.
Po zobrazení výsledkĤ se díky propojení se službou Google Maps, uživateli zobrazí mapa,
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Oficiální stránky sdružení dostupné zde http://www.internetprovsechny.cz/.

84

Print screen webového rozhraní viz pĜíloha. þ. 5.
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kde se nejbližší knihovny nachází a jaké služby nabízí. Knihovny se do aplikace pĜidávají
dobrovolnČ. Knihovnické organizace CILIP a SCL se je snaží v tomto smČru co nejvíce
podpoĜit.
Pro uspČchané uživatele, kteĜí se neorientují v nabídce jednotlivých knihoven þi se
napĜíklad odstČhují nebo navštíví cizí mČsto, je portál jistČ velikým pomocníkem. To, že je
služba dostupná i jako aplikace pro mobilní telefony je jen další plus, které ji dodá na
atraktivnosti. Služba je dostupná zdarma a bez omezení85.
V ýesku existuje na portálu Knihovny.cz služba Kde je moje knihovna?86. V souþasné
dobČ je v archivu pĤvodních webových stránek, které vznikly v rámci programu VISK 8/B:
ZpĜístupnČní informaþních zdrojĤ na rok 2004. ýeská služba Kde je moje knihovna? je
propojena s AdresáĜem knihoven a informaþních institucí v ýR. Po kliknutí na vybraný kraj þi
zadání konkrétního mČsta se uživateli zobrazí záznamy v AdresáĜi. Do budoucna by se mohlo
napĜíklad uvažovat o propojení služby s mapovým portálem þi vytvoĜení aplikace pro chytré
telefony.

6.3.4 Kulturní síĢ
ZdĤraznČn by mČl být také portál Kulturní síĢ87, který je podporován Radou umČní
Anglie. Jeho cílem je lepší pĜístupnost kulturních institucí Spojeného království všem
obþanĤm. Kulturní síĢ funguje jako webová stránka, která je volnČ dostupná88. Uživatel mĤže
vyhledávat najednou ve všech pĜidružených sbírkách. Po zadání hledaného dotazu se zobrazí
vyhledané dokumenty, pĜedevším obrázky, ale také zvukové þi textové záznamy. Všechny
výsledky u sebe nesou informaci, z jaké instituce pochází. Do projektu jsou zapojeny
samozĜejmČ i knihovny, napĜíklad Britská knihovna. Dále je portál propojen s projektem
evropských digitálních knihoven Europeana þi portálem Najdi svoji knihovnu. Mezi hlavní
výhody služby patĜí rozšíĜení povČdomí o pĜidružených sbírkách, což mĤže vést k jejich
vyššímu využití. Knihovny a další instituce mohou dobrovolnČ pĜidávat své kolekce. Služba
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Oficiální stránky služby dostupné zde http://www.findalibrary.org.uk.
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Archivní verze oficiálních stránek dostupná zde http://archiv.knihovny.cz/kde-je-moje-knihovna.

87

Print screen webového rozhraní viz pĜíloha. þ. 3.
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Oficiální stránka dostupná zde http://www.culturegrid.org.uk.
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je pro uživatele velikým pomocníkem v orientaci a vyhledání dokumentĤ, které ho zajímají.
Zapojené instituce zároveĖ zviditelní svoje digitalizované sbírky.
ýeská obdoba nČþeho podobného nalezena nebyla. V budoucnu bychom se ale mČli
doþkat Centrálního portálu þeských knihoven Knihovny.cz, který je definován v Koncepci
rozvoje knihoven ýR na období 2011 – 2015 vþetnČ internetizace knihoven. PĜipravovaný
portál by mČl umožĖovat jednotný pĜístup v získávání tištČných i digitálních dokumentĤ.
Do roku 2015 by mČl být centrální portál nasazen do þeských knihoven.

6.4 Poþet pĜidružených þlenĤ
Pokud bychom se zamČĜili na poþet þlenĤ jednotlivých britských a þeských organizací,
zjistíme, že vyšší þísla pochází ze zahraniþí. CILIP, který sdružuje jednotlivce i instituce, má
v souþasné chvíli pĜibližnČ 15 000 þlenĤ [Hawkins, 2013]. ýeský SKIP, který se svým
zamČĜením velice podobá organizaci CILIP, dosáhl v loĖském roce 1 575 þlenĤ z Ĝad
jednotlivcĤ a institucí. PĜepoþteme-li toto þíslo podle poþtu obyvatel obou zemí89, je na tom
ýesko nČkolikanásobnČ hĤĜe. Na základČ tČchto þísel se mĤžeme domnívat, že þlenství
v profesionálních organizacích je ve Spojeném království oblíbenČjší než v ýechách
Organizace SCONUL, která se zamČĜuje na vysokoškolské knihovny, v souþasné dobČ
sdružuje 175 univerzit. ýeská AKVŠ dnes spojuje 23 univerzit. Pokud vezmeme v úvahu, že
oproti Spojenému království máme šestkrát ménČ obyvatel, vychází nám témČĜ shodný poþet
pĜidružených institucí. Pokud zhodnotíme množství pĜidružených univerzit pĜi organizaci
SCONUL podle celkového poþtu vysokých škol ve Spojeném království zjistíme, že sdružuje
více než polovinu britských univerzit90. ýleny AKVŠ jsou témČĜ všechny veĜejné vysoké
školy91. Soukromé vysoké školy mezi þleny AKVŠ nejsou. V budoucích letech by mohla
AKVŠ zaþít oslovovat také vysokoškolské knihovny soukromých vysokých škol.
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Území Spojeného království obývá pĜibližnČ 6x více obyvatel než ýeskou republiku.
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Na území Spojeného království je více než 300 univerzit a institucí vyššího vzdČlávání [UCAS, 2013].

V ýesku je podle Ministerstva školství, mládeže a tČlovýchovy celkem 72 vysokých škol, z toho 26 veĜejných,
44 soukromých a 2 státní [ýesko. Ministerstvo školství, mládeže a tČlovýchovy, 2012].
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6.5 Výše þlenských poplatkĤ
Výše þlenských pĜíspČvkĤ knihovnických organizací je rozdílná pro organizace
a jednotlivce. Poplatek pro organizace se dále stanovuje napĜíklad podle poþtu zamČstnancĤ þi
podle výše roþního rozpoþtu. Jednotlivci pak bývají rozdČlováni do kategorie pracující,
student, dĤchodce, þlen na rodiþovské dovolené apod.
Organizace CILIP poplatek pro jednotlivce stanovuje podle výše jeho pĜíjmu (viz
tab. 1). ýím více tedy zájemce þi þlen vydČlává, tím vyšší je jeho poplatek. Pohybuje se
v rozmezí 38 až 194 britských liber na rok, což je v pĜepoþtu 1 150 Kþ až 5 800 Kþ. Nejnižší
þástku uhradí student þi dĤchodce (viz tab. 2). Zájemce ze zámoĜí zaplatí v pĜepoþtu pĜes
2 000 Kþ (viz tab. 3). CILIP navíc nabízí možnost mČsíþních splátek pomocí inkasa a také
celoživotní þlenství. To vyjde na 575 britských liber, tzn. pĜibližnČ 17 000 Kþ. Výše poplatku,
který zaplatí organizace, se odvíjí od jejího roþního rozpoþtu (viz tab. 4). Pohybuje se
v rozmezí 234 až 700 britských liber, tzn. 7 000 Kþ až 21 000 Kþ.
PoplatkyCILIPprozamĢstnanéobēanyžijícívUK
Kategorie
VýševýdĢlku
PƎedplatné CenapƎiplatbĢinkasem
Afiliace,kolegové,ēleni
vícenež£17501
£194
£19,4
Afiliace,kolegové,ēleni
£14001Ͳ£17500
£160
£16
Všechnykategorie
£12001Ͳ£14000
£130
£13
Všechnykategorie
£10001Ͳ£12000
£107
£10,7
Všechnykategorie
£8001Ͳ£10000
£79
£7,90
Všechnykategorie
£5001Ͳ£8000
£53
£5,30
Všechnykategorie
ménĢnež£5001
£38
£3,80
Tabulka 1: ýlenské poplatky CILIP pro zamČstnané obþany ze Spojeného království [CILIP, 2012a].

PoplatkyCILIPpronezamĢstnanéobēanyžijícívUK
Kategorie
PƎedplatné
CenapƎiplatbĢinkasem
Všechnykategorie
£38
£3,80
Student
£38
£3,80
Dƽchodce
£70
£7
Tabulka 2: ýlenské poplatky CILIP pro nezamČstnané obþany ze Spojeného království [CILIP, 2012a].

PoplatkyCILIPproēlenyzezahraniēí
PƎedplatné CenapƎiplatbĢinkasem
£70
£7
Tabulka 3: ýlenské poplatky CILIP pro þleny ze zahraniþí [CILIP, 2012a].
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PoplatkyCILIPproinstitucionálníēleny
Výšerozpoētu
PƎedplatné2012
vícenež£1000000
£700
£100000Ͳ1000000
£425
ménĢnež£100000
£234
ēlenzezámoƎí
£120
Tabulka 4: ýlenské poplatky CILIP pro institucionální þleny [CILIP, 2012a].

Pro þlenství v organizaci SKIP (viz tab. 5) zaplatí jednotlivec 400 Kþ, student, dĤchodce
þi þlen na rodiþovské dovolené zaplatí polovinu, 200 Kþ. Výše poplatku pro instituce je
stanovena podle poþtu jejích zamČstnancĤ, od 450 Kþ (do 1 zamČstnance) do 13 500 Kþ (nad
100 zamČstnancĤ).
RoēníēlensképƎíspĢvkySKIPproindividuálníēleny
Kategorie
VýšepƎíspĢvku
Jednotlivec
400Kē
Dƽchodce
200Kē
Student
200Kē
lennarodiēovskédovolené
200Kē
NezamĢstnanýobēan
200Kē
Tabulka 5: ýlenské poplatky SKIP pro individuální þleny [Svaz knihovníkĤ a informaþních pracovníkĤ
ýeské republiky (SKIP), 2013].

RoēníēlensképƎíspĢvkySKIPproinstitucionálníēleny
PoēetzamĢstnancƽinstituce
VýšepƎíspĢvku
do1zamĢstnance
450Kē
2Ͳ5zamĢstnancƽ
900Kē
6Ͳ10zamĢstnancƽ
1700Kē
11Ͳ20zamĢstnancƽ
2500Kē
21Ͳ50zamĢstnancƽ
4050Kē
51Ͳ100zamĢstnancƽ
7900Kē
nad100zamĢstnancƽ
13500Kē
Tabulka 6: ýlenské poplatky SKIP pro institucionální þleny [Svaz knihovníkĤ a informaþních pracovníkĤ
ýeské republiky (SKIP), 2013].

ýlenský poplatek u AKVŠ (viz tab. 6) je stanoven podle poþtu zamČstnancĤ od 10 000 Kþ
(ménČ než 3 000 zamČstnancĤ) do 20 000 Kþ (více než 15 000 zamČstnancĤ).
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VýšeēlenskéhopƎíspĢvkuAKVŠ
Klasifikace
Výše
instituce
PoēetzamĢstnancƽ
poplatku
Malá
vícenež3000
10000Kē
StƎední
3000Ͳ15001
15000Kē
Velká
ménĢnež15000
20000Kē
Tabulka 7: ýlenské poplatky AKVŠ pro institucionální þleny [Asociace knihoven vysokých škol ýR,
2012].

Organizace SCONUL, která sdružuje vysokoškolské, národní a univerzitní knihovny,
stanovuje výši þlenských pĜíspČvkĤ na základČ rozdČlení institucí vyššího vzdČlávání (viz
tab. 7). Do jednotlivých kategorií jsou organizace rozdČleny na základČ jejich velikosti.
Organizace ze skupiny A a B zaplatí nejvyšší poplatek, 2 415 britských liber, tzn. více než
73 000 Kþ. ýlenské organizace, spadající do kategorie I a J pĜispívají naopak nejnižší þástkou,
619 britských liber, tzn. témČĜ 19 000 Kþ.
VýšeēlenskéhopƎíspĢvkuSCONUL
Typskupiny
PƎedplatné2013£ 
InstituceskupinyA £2415
InstituceskupinyB £2415
InstituceskupinyC £2353
Instituce skupiny £2229
D
InstituceskupinyE £2105
InstituceskupinyF £1733
Instituce skupiny £1362
G
Instituce skupiny £991
H
InstituceskupinyI £619
InstituceskupinyJ £619
Tabulka 8: ýlenské poplatky SCONUL pro institucionální þleny [SCONUL, 2013].

Vycházíme-li z toho, že prĤmČrná mČsíþní mzda je na území Spojeného království
pĜibližnČ tĜikrát vyšší než v ýesku [United Nations, 2013], jsou þlenské poplatky stanoveny
témČĜ na srovnatelné úrovni.

114

6.6 Využívání Webu 2.0
Sociální sítČ, blogy þi sdílení videí prostĜednictvím YouTube jsou zajímavým
fenoménem dneška a jistČ není na místČ tyto moderní kanály komunikace zatracovat. Spíše
naopak. Díky nim se mohou organizace dostat mezi širší okruh uživatelĤ, nejen z odborného
kruhu knihovníkĤ, ale i laické veĜejnosti. Myslím, že právČ tato þást populace by se mČla více
dozvČdČt o þinnosti knihovnických spolkĤ a jejich existenci vĤbec.
Ve Spojeném království je profil knihovnických organizací na sociální síti Twitter þi
Facebook témČĜ samozĜejmostí. Své profily mají i knihovnické orgány CyMAL, Rada
umČní Anglie, SLAINTE a Rada knihoven Severního Irska. Britské knihovnické
organizace jako napĜíklad CILIP92, LISU, RLUK þi SCL a SLA, sociální sítČ používají ke
zpĜístupĖování aktualit oboru a spolku samotného. VČtšina britských organizací navíc
umožĖuje informovat zájemce pomocí pravidelného letáku, který rozesílá, a také
prostĜednictvím aktualizovaného blogu. ěada britských organizací má také svĤj kanál
na YouTube a profil na profesionální síti LinkedIn.
Z þeských spolkĤ sociální síĢ Facebook aktivnČ využívá SKIP93 a SEX. Oba dva profily
velice originálním zpĤsobem informují své fanoušky o dČní z oblasti knihovnictví
a informaþní vČdy. O tom svČdþí i jejich oblíbenost. ýeský profil SKIP má jen o necelých
400 fanouškĤ ménČ než jeho britský kolega CILIP94. Ostatní prvky Webu 2.0, jako je
napĜíklad blog þi kanál na YouTube, moc využívány nejsou. Domnívám se, že by þeskému
knihovnictví prospČlo, kdyby byly knihovnické organizace více otevĜené laické veĜejnosti
a informovaly je o své þinnosti. PrávČ laická veĜejnost totiž je nebo mĤže být uživatelem
knihovnických služeb a knihoven.

92

Print screen facebookového profilu viz pĜíloha þ. 12.

93

Print screen facebookového profilu viz pĜíloha þ. 13.

94

Ke 13. 4. 2013 mČla facebooková stránka SKIP 1 105 fanouškĤ. Stránka CILIP ten samý den 1 469 fanouškĤ.
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ZávČr
Cílem mé diplomové práce bylo zhodnocení þinnosti britských a þeských knihovnických
organizací. PĜínosem je pĜedevším ucelený seznam spolkĤ Spojeného království, o kterých se
již Ĝadu let odbornČ nepublikovalo. ZároveĖ mĤže práce posloužit pro budoucí výzkum této
problematiky.
Práce je rozdČlena do tematických kapitol. Úvodní þást pĜináší historický kontext vývoje
knihovnictví na území Spojeného království a ýeska. ýeská knihovnická legislativa byla
znaþnČ ovlivnČna vývojem britským, který se datuje o zhruba 60 let dĜíve. Poþáteþní vývoj
knihoven a knihovnictví byl pozastaven pĜedevším svČtovou hospodáĜskou krizí a druhou
svČtovou válkou, a to jak na britském, tak þeském území. Rozdíl pĜineslo až pováleþné
období, které pro knihovnictví Spojeného království znamenalo dobu rozkvČtu, pro þeské to
byla naopak doba socialistické výchovy, která znamenala Ĝadu omezení a úpadek celé kultury.
V souþasnosti se knihovnictví obou dvou zemí ubírá podobným smČrem a ani v jedné
ze zemí nemají knihovny snadné postavení a nedostávají od vlády dostateþnou finanþní
podporu. V roce 2010 bylo ve Spojeném království dokonce uzavĜeno pĜes 200 poboþek
mČstských knihoven. Loni svojí þinnost ukonþilo pĜibližnČ 146 knihoven a 200 dalších to
pravdČpodobnČ þeká letos. To vše díky škrtĤm vlády na podporu kultury [Rek, 2012].
Na jejich lepším rozvoji pracují knihovnické orgány a organizace, kterým byla v diplomové
práci vČnována nejvČtší pozornost.
Knihovnické orgány slouží jako poradní orgán v jednání s vládou. Vzhledem k územnímu
þlenČní Spojeného království zde fungují celkem þtyĜi takovéto instituce. Hrají významnou
roli v koordinaci aktivit knihovnických organizací a knihoven samotných. V neposlední ĜadČ
prosazují zájmy knihoven pĜi oficiálních jednání s vládou. ZároveĖ mají vyšší finanþní
prostĜedky, díky kterým mohou podporovat projekty knihoven. Takové možnosti bohužel
knihovnický orgán ýR nemá. Dalším specifikem Spojeného království je Parlamentní
skupina pro knihovny. Jejím hlavním úkolem je prosazování významné role knihoven
ve spoleþnosti.
Britské knihovnické spolky jsou pĜedstaveny ve druhé kapitole. Vzhledem k jejich
vysokému poþtu, který je zpĤsoben pĜedevším vČtší rozlohou Spojeného království, byly
vybrány jen ty nejdĤležitČjší. V kapitole je struþnČ popsána jejich historie a souþasné cíle. Ty
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jsou podrobnČji rozebrány v kapitole tĜetí. Sledovány byly aktivity posledních let. Všechny
þinnosti spolkĤ smČĜují k lepšímu rozvoji knihoven a informaþních institucí. Spolky podporují
souþasné trendy knihovnictví, jako je pĜedevším digitalizace dokumentĤ, vznik repozitáĜĤ
a digitálních knihoven, rychlý rozvoj informaþních technologií, vznik nových typĤ
informaþních zdrojĤ a zmČna uživatelských potĜeb, na které musí knihovny reagovat.
Informaþním pracovníkĤm a knihovníkĤm se je snaží spolky pĜiblížit pomocí vzdČlávacích
semináĜĤ a workshopĤ, nabízeného poradenství þi vypisováním zajímavých projektĤ. Spolky
mají zájem na tom, aby z knihoven vznikly profesionální instituce poskytující kvalitní služby
a pĜístupné všem obþanĤm bez rozdílu.
Podobné snahy mají i þeské knihovnické organizace, jejichž krátká charakteristika je
uvedena ve þtvrté kapitole. Následuje þást, která rozebírá jejich souþasné aktivity
a smČĜování. Poslední þást mé diplomové práce se pokouší o komparaci vybraných prvkĤ
britských a þeských knihovnických organizací. Srovnávána byla knihovnická legislativa,
zamČĜení knihovnických organizací a smČr jejich þinnosti. Porovnán byl i poþet þlenĤ
jednotlivých organizací, výše þlenských poplatkĤ a využívání Webu 2.0. Používanou
výzkumnou metodou byla komparativní analýza primárních informaþních zdrojĤ týkající se
knihovnických organizací.
Ze závČreþného shrnutí vyplývá, že britské i þeské knihovnické organizace se snaží o co
nejlepší rozvoj knihoven a informaþních institucí daného území. PĜispívají k tomu národními
strategiemi, které pro tuto oblast pĜipravují a ve kterých definují hlavní oblasti rozvoje
budoucích let. V poslední kapitole byly zdĤraznČny zajímavé projekty a aktivity britských
spolkĤ, které by se dle mého názoru mohly stát inspirací þeským spolkĤm. KonkrétnČ se jedná
o Národní digitální nabídku a Národní digitální slib pro veĜejné knihovny, pĜedevším pak
myšlenku jednotného standardu autentizace, který umožní pĜihlášení do národní sítČ
digitálních zdrojĤ. S podobným nápadem pĜichází i þeští tvĤrci služby MojeID. Zajímavý je
také portál Najdi svoji knihovnu. Je mi sympatické, že se britské knihovnické organizace
nebrání novým technologiím, jako jsou napĜíklad aplikace pro chytré mobilní telefony. Díky
nim se totiž mohou dostat i k uživatelĤm, kteĜí nepatĜí mezi návštČvníky knihoven. Atraktivní
forma aplikace je však mĤže do knihoven nalákat. Podobným pĜíkladem je Kulturní síĢ, která
umožĖuje vyhledávání z více digitálních sbírek najednou. Pokud bude þeská Koncepce
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rozvoje knihoven ýR na období 2011 – 2015 vþetnČ internetizace knihoven naplnČna, mČli
bychom se obdoby Kulturní sítČ doþkat i u nás.
Britské knihovnické organizace svoji þinnost þasto zamČĜují na zlepšení kvality veĜejných
knihoven a poskytovaných služeb. PĜíkladem je napĜíklad Matrix pro zlepšení kvality
veĜejných knihoven, který vyvinul skotský SLIC. Tento nástroj mohou využívat všechny
veĜejné knihovny a podle daných indikátorĤ zhodnotit své služby. Druhým významným
pĜedmČtem zájmu jsou samotní knihovníci a informaþní pracovníci. Od nich spolky požadují
maximální profesionalitu a kvalitní vzdČlání. O jejich rozvoj se zasluhuje napĜíklad Pracovní
skupina v oblasti Ĝízení lidských zdrojĤ organizace SCONUL. I u þeských spolkĤ lze
nalézt podobné snahy, pĜedevším pak u nedávno vzniklé Sekce experimentálního
knihovnictví, která se nebrání zkoušet nové vČci. PĜíkladem je napĜíklad historicky první
Knihovnický Barcamp. Domnívám se, že þeské knihovnické spolky sledují aktuální
celosvČtové trendy a snaží se svojí þinností co nejvíce dohánČt a zlepšovat nedostatky þeského
knihovnictví.
V závČreþné komparaci byla dále zkoumána výše þlenských pĜíspČvkĤ a poþet
pĜidružených þlenĤ. Bylo zjištČno, že þlenské pĜíspČvky jsou stanoveny na témČĜ srovnatelné
úrovni. PĜi srovnání poþtu þlenĤ britské organizace CILIP s þeským spolkem SKIP vychází
CILIP jako vítČz. DĤvodem vyššího poþtu þlenĤ u britských spolkĤ mĤže být i fakt, že více
využívají prvky Webu 2.0, díky kterému se mohou dostat k širšímu okruhu uživatelĤ.
Domnívám se, že tady by si mČly vzít þeské spolky pĜíklad z britských a více pronikat
do tČchto oblastí. Chápu, že psaní blogĤ þi vytváĜení aktualizovaného profilu na sociální síti je
þasovČ i kapacitnČ nároþné, zároveĖ ale tyto aktivity mohou oslovit více uživatelĤ. Motivací
by pro nČ mohla být popularita facebookového profilu organizace SKIP95, která dokládá fakt,
že þeská veĜejnost má ráda tuto formu sdČlování informací.
Britské i þeské spolky se nebrání novým trendĤm, ale nadšenČ je pĜijímají a snaží se je
šíĜit mezi knihovníky a informaþní pracovníky prostĜednictvím Ĝady semináĜĤ, konferencí þi
nabízeného poradenství.

95

K 7. 4. 2013 mČla stránka pĜes 1 100 oblíbencĤ
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