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Konference probíhala dle programu. Z pohledu UKN je zajímavé: 

Sborník by měl být k dispozici 
na:http://www.sdruk.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/clanek/konference-knihovny-sou
casnosti/. Nekonal se workshop Roberta Čapka Práce a gender. 
  
Zdravice - Tomáš Řehák, Městská knihovna v Praze 
První, čeho si všiml, když vstoupit do knihovny, byl platový výměr … a nůžky se dál rozevírají. Je to 
věc, která se musí brzo změnit. Ovšem velmi špatný plat funguje jako síto oddělující zrno od plev. 
Změny v branži jsou obrovské a čím dál rychlejší a úžasné. Z informační pouště jsme se dostali do 
informační džungle a naše role (postarat se, aby čtenář měl informaci, kterou potřebuje), zůstává 
stejná. 
Mgr. Milan Němeček, Ph. D., Ministerstvo kultury 
Vláda vzala státní kulturní politiku pouze na vědomí, proto nejsou pro tuto sekci aktuálně 
vyčleněné finance. MK dokončilo implementaci politiky, která koresponduje s Koncepcí rozvoje 
knihoven a tentokrát s sebou nese na MK finanční částku (1% z MK?), snad tato implementace 
projde vládou úspěšně. Prozatím je pro VISK2016 o 16% méně než pro VISK2015. 
  
Zaslouží si to - Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 
Medaile za mimořádný přínos českému knihovnictví dostali Bohdan Roule (ředitel Knihovny a 
tiskárny pro nevidomé K.E. Macana), Petr Žabička (Moravská zemská knihovna), Ivo Kareš 
(Jihočeská vědecká knihovna), Jaroslava Štěrbová (Městská knihovna v Praze) a Helena Bouzková 
(Národní lékařská knihovna, pozn. pracovala v r. 1993 v UKN). 
  
Starting a digitization project. What are the right specifications for a book scanner? - Ivo Iossiger, 
4DigitalBooks, Švýcarsko 
Rozebral digitalizaci z pohledu vazeb knih (různé vazby se chovají různě po otevření, při 
automatizovaném skenování), parametrů skenerů (fotoaparátů, světla, kalibrace, barev), softwaru. 
Nutné je vytvářet autentické obrázky, neupravovat barvy, kontrast aj.). Hovořil o optických 
deformacích a speciálním vybavení pro komfortní nakládání s různými dokumenty. Rozebral 
výhody/nevýhody v-shape skenerů, umístění světel u různých skenerů, mrtvý úhel u fotoaparátů. U 
V-skenerů doporučuje úhel rozevření 120°. Předvedl nevhodné skenery. 
  
Proměna knihoven: knihovny - občanská hnací síla inovací - Knud Schulz, Aarhus Kommunes 
Biblioteker, Dánsko 
Prezentace je k dispozici na 
http://www.slideshare.net/KnudSchulz/czech-republic-libraries-association-libraries-of-today-prag
ue-olomouc-sept-2015 (vč. plánů podlaží). Knihovna má být místo, kde najdeš inspiraci, nové ideje. 
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Cílem je vybudovat “urban mediaspace”: Aarhus má 300.000 obyvatel, budova knihovny má 
28.000 m2, přístav 94.000 m2, 1000 parkovacích míst, 390 mil. US$, budova chrání město před 
mořem, 50 lidí v knihovně (z toho 25 knihovníků, 2 učitelé pro děti, 1 učitelka MŠ, specialisté na 
komunikaci), 40 lidí v public services. Knihovna nemá být pro knihy, ale pro uživatele. V Danish 
Report z roku 2010 byl navržen nový model knihovny v knowledge society, ve kterém se prolínají 
inspirace, učení, zábava a setkávání. Idea open libraries - přístup 24/7 včetně půjčování a vracení, 
internetu, pc, kopírování, novin, setkávání a studia+ to vše bez přítomnosti knihovníků. Dvě hodiny 
ráno a dvě večer nejsou v budově žádní knihovníci. V rámci městských funkcí dělají školení 
životních situací (stěhování, nový pas aj.), 60% knihoven má přepážku pro služby občanům (něco 
jako Czech Point). Knihovna reprezentuje prostor, místo a vztahy, které je třeba rozvíjet. Knihovna 
by měla být v centru společnosti a města (např. staré továrny přestavěné na knihovny - Oslo, 
Helsinki, Birmingham), na hlavní trase. Při plánování knihovny měli sedm klíčových hodnot, které 
předali architektům a trvali na nich. Funkcí knihovny je flexibilita. Součástí knihovny je 
transformation lab (2-300 m2, mění pro různé projekty po cca 5-6 měsících, prostor bez knih, chtěli 
tam mít lidi, např. roboty, eye catcher, termokamera). Ve spolupráci vyvinuli Global innovation 
model, v rámci něj publikaci Design thinking for libraries (je dostupné na 
http://www.designthinkingforlibraries.com/). Je třeba pořád myslet na to, co potřebují uživatelé, 
nikdy ne na budovu, knihy, knihovníky aj. Nutná je neustálá změna. V knihovně nemají výpůjční 
pult, jen “support desk”, knihovník sedí v prostor u stolu; v celé knihovně jsou jen 4 místa, kde 
potkáte knihovníka. Stoly, židle a křesla a žádné vybavení není pevné. Mají zónu pro rodiny, od 13 
let berou uživatele jako dospělé. Prostor pro děti má stimulovat hru, zkoušení. Perfektní jsou 
reading caves (zalezeš dovnitř a je vidět jen nohy). na interaktivní podlaze využívají volně 
dostupné programy. na střeše je herna/zábavní park. Statistika výpůjček - 2 mil. výpůjček z hlavní 
budovy/rok, 5,5 mil. výpůjček z knihovny včetně poboček. S univerzitní knihovnou nespolupracují, 
spolupracují s ostatními částmi univerzity. Poznámka pro SS - fotit lidi, co dělají v knihovně, ne 
knihy! 
  
A new library mission for the 21st century - Jakob Heide Petersen, Hovedbiblioteket, Dánsko 
Kodaň má 560.000 obyvatel. Knihovna sídlí v obchodním domě z 30. let 20. století, 350 
zaměstnanců, 195.000 registrovaných čtenářů, 3,6 mil. výpůjček, otevřeno 8-22 hod. Ideje - 
budoucnost nebude ovlivněná tím, kde žiješ, ale jak jsi schopný. Děti stráví konzumací médií 3 
hodiny denně, ale z toho většina nečte nebo čte míň než 30 minut denně. Dle zprávy PIAAC nemají 
dospělí dostatečnou gramotnost, aby uspěli v současném světě. Je důležité se na sebe podívat z 
pohledu člověka, volný čas člověka je omezený a my o něj soutěžíme s TV, internetem a dalšími. V 
prezentaci je uveden mix věcí, které je možno dělat/měnit. V knihovním systému je nutné se dívat 
na to, jak jednají a co dělají uživatelé, ne jaké statistiky mají knihovny. Na 
https://bibliotek.kk.dk/sites/default/files/files/page/copenhagen_libraries_strategy_2014-2019.pd
f#overlay-context=About je Strategie knihoven Kodaně pro roky 2014-2019. Stáhli všechny 
knihovníky z prostoru, a vybudovali call centrum (8 lidí na mailu, telefonu, chatu, online videu, s 
mikrofonem a kamerou). Knihovník nemá sedět za pultem a čekat (např. dětský knihovník jde do 
tříd a povídá si o nových knížkách). Digitální knihovna je na http://www.ereolenglobal.dk/. 
Poznámka pro SS - na začátku roku vyprávět aktuální příběhy (dnes tu byla slečna a chtěla si půjčit 
…).  
  
Nejdůležitější v knihovně jsou lidé aneb Jak si také usnadnit personální práci  - Zlata Houšková, 
tajemnice SKIP 
Vše v knihovně je výsledkem působení lidí, jejich kvalifikace, kompetencí a vlastností. Je to 
nejsilnější a nejrizikovější faktor, zdroj vzniku i kompenzace téměř všech bariér. Národní soustava 
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povolání obsahuje charakteristiku typových pozic vč. kompetencí a podmínek výkonu práce, 
popisuje cca 80% pozic v knihovnách. Je možné ukázat zaměstnanci, co vše na dané pozici musí 
umět a pokud neumí, musí se doučit. Zaměstnanec může ukázat zaměstnavateli, že toto vše umí a 
žádá o lepší zařazení/vyšší mzdu. Národní soustava kvalifikací obsahuje kvalifikační a hodnotící 
standardy, pokyny pro autorizaci, autorizující orgány (MK ČR, bude MZK a další), zabývá se jen 
dovednostmi. Knihovny prokazatelně využívající NSP a NSK mohou získat certifikát. V jednotlivých 
knihovnách často chybí koncepční personální dokumenty. Bude se připravovat metodická příručka 
k tvorbě personálních dokumentů a doporučení pro knihovny. Bude doporučeno zahájení prací na 
kvantifikaci některých činností v knihovně. Pro tři pozice (referenční knihovník, katalogizátor a 
děckař) existují pracovní náplně. Katalog prací potřebuje naléhavě změnu, ale stále je legislativní 
normou; NSP a NSK by ho měla vytlačit. Ze zahraničí - knihovník je jen vysokoškolák, časté je 
outsourcování (např. katalogizace). Písemné hodnocení zaměstnanců probíhá 1-2x ročně a existuje 
přímá vazba na mzdové ohodnocení zaměstnanců, je vysoká etika pracovních vztahů (z ní vyplývá 
minimalizace pracovních předpisů). 
  
Kompetenční modely - moderní nástroj pro efektivní řízení - Jana Hrdličková, Městská knihovna 
v Praze 
Knihovna vč. poboček má cca 500 zaměstnanců, z toho cca 110 vedoucích pracovníků, 140 různých 
pracovních pozic. Chce dlouhodobě nastavit personální procesy a jsou nespokojeni s úrovní 
zaměstnanců ve službách, proto vytvořili kompetenční profily. Testovali zaměstnance ve 
znalostech a dovednostech (počítačové i odborné, testy velmi jednoduché), výsledky byly velmi 
neuspokojivé. Proto vypracovali kompetenční profil pro samostatného referenčního knihovníka 
(nejnižší knihovnickou pozici) a následně další profily i vedoucí zaměstnance. Vycházeli z NSP, 
vymezili minimální úroveň kompetencí (pokud ji zaměstnanec nedosáhne, nemůže na dané pozici 
pracovat) a optimální úroveň. Dotazník KP SRK sebehodnotilo 196 respondentů, kteří se hodnotili 
velmi dobře (67% má perfektní měkké kompetence, 75% obecné kompetence, 46% odborné 
znalosti a dovednosti). Na základě profilů plánují vzdělávání zaměstnanců a celkovou personální 
politiku. 
  
Mýty a skutečnost v řízení knihoven - Libuše Foberová, Slezská univerzita v Opavě 
Představila výsledky ankety Moderní manažerské metody. Vedoucí trápí nedostatek financí, 
nepochopení u vedení, nepružnost a nespravedlnost a špatné finanční ohodnocení, řevnivost, 
neochota spolupracovat aj. Knihovníky trápí to, že nechápou vizi vedení, neefektivní komunikace, 
neochota sdílet znalosti a spolupracovat. Více než 75% zaměstnanců nedůvěřuje svých vedoucím. 
Spravedlivá odměna je nutností, ne motivací. Hlavním zdrojem motivace je spokojenost. Jak si nás 
má veřejnost vážit, když si nevážíme sami sebe? 
  
Práce při studiu, studium při práci - Radka Římanová, ÚISK FF UK; Martin Krčál, KISK MU; Libuše 
Foberová, Slezská univerzita v Opavě 
ÚISK - u kombinovaného studia jsou největším problémem jazykové zkoušky. 90% studentů při 
studiu pracuje, z toho 10% mimo obor. Většina si myslí, že zaměstnavatel nemá zájem na 
dokončení studia, pak studují o dovolené, jen 18% dostává studijní volno. 40% denních a 25% 
kombinovaných studentů nechce po ukončení studia zůstat v knihovně. 40% denních a 53% 
kombinovaných studentů počítá s prodloužením studia. KISK - největším problémem je postupová 
zkouška, aplikovaný seminář. První rok Bc. studia nedokončí 53% kombinovaných studentů. Jejich 
problémy jsou práce, nepovinná výuka, angličtina, malá podpora od vyučujících. SUO - dálkové 
studium je výhodné pro studenta i zaměstnavatele, ale zaměstnavatelé je nepodporují. Všichni 
studenti by uvítali více praxe. 
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Efektivní intranet - rozjezdy a pravidelné linky - Vojtěch Vojtíšek, Městská knihovna v Praze 
MKP má intranet na bázi MediaWiki, všichni jsou editory. Využívají k hlídání procesů (pokud je na 
stránce úprava, přijde oznámení na mail). Systém MediaWiki není příliš intuitivní, je třeba se ho 
naučit, vyhledávání není úplně spolehlivé. Obsah - směrnice, dokumentace, nařízení, nové služby, 
návody, archiv, workflow projektů, FAQ aj. 
  
Wiki intranet Národní technické knihovny - Alena Chodounská, Národní technická knihovna 
je nastaven jako domovská stránka pro všechny zaměstnance, vytváří ho fórum pro uživatelskou 
podporu. Jednou za čas je třeba intranet projít a ořezat nebo uspořádat. Nejnavštěvovanější je 
sekce služeb. 
  
Virtuální depozitní knihovna - nástroj pro doplňování bohemikálních konzervačních sbírek - 
Tomáš Foltýn, Národní knihovna 
Aplikace VDK vznikla v projektu NAKI, zapojené jsou NKP, MZK a VKOL. Aplikace kontroluje počet 
exemplářů monografií v konzervačních sbírkách, periodika jsou vyloučená pro velkou náročnost. V 
plánu je vytvoření webové stránky k VDK. 
  
Zachraňme naše zvukové dědictví aneb Co můžeme nabídnout - Iva Horová, AMU; Filip Šír, 
Moravská zemská knihovna 
Virtuální národní fonotéka je postavena na VuFindu, obsahuje cca 450.000 záznamů. Zapojeny jsou 
Supraphonline, Radiotéka, Audiotéka a knihovny, pracuje se na archivu a e-shopu Českého 
rozhlasu. V plánu je propojení s Europeana Sounds. 
  
Google aplikace ve službách knihovny - Petr Žabička, Moravská zemská knihovna 
využívají zkracovač odkazů, Google prezentace, Google prohledávání webu, Chrome, Android, 
Picassa, mají Google Apps pro firmu (je možné je získat pro neziskové organizace zdarma), 
Kalendář, Kontakty, Drive, Sites, Formuláře, Sheets, Tabulky, Nákresy, Mapy včetně Streetview (k 
dispozici je pžízemí MZK), Google Analytiky, Moje firma, Blogger, Youtube, Hangouts (většinou pro 
chat, málokdy pro videohovory), Skupiny (pro mailové konference), Translate, Play (nabízí v něm 
Krameria), Google Books, Google Scholar (pro profily autorů), Google Patenty, Google Code (se 
zánikem přechází na GitHub). Nevyužívají Gmail. 
  
Pro koho je FRBR a jak ho naservírovat? 
Jednalo se o panelovou diskusi. Vyvíjí se konsolidovaný model FRBR, příští rok by mělo proběhnout 
celosvětové přezkoumání, pak by mělo reagovat RDA. Základní model pravděpodobně přeloží a 
bude publikovat Barbora Drobíková. Potřebují čtenáři FRBR? Potřebujeme katalogizaci? 
Potřebujeme agregaci, ale potřebujeme proto FRBR? Největším problémem jsou díla souborná, 
která obsahují více děl (periodikum, sborník). Pro inspiraci se podívat na babičku Boženy Němcové 
do katalogu MKP. Co s připojenými digitálními kopiemi? 
  
Centrální portál knihoven: od počátků k pilotnímu provozu - Bohdana Stoklasová, AV ČR; Petr a 
Petra Žabičkovi, Moravská zemská knihovna 
V listopadu 2014 bylo rozhodnuto, že výběrové řízení na dodavatele systému nebude realizováno a 
otestuje se možnost vlastního vývoje. Nyní probíhá pilotní projekt v MZK, na podzim proběhne 
řada prezentací. Pro statistiky je využit Piwik, aktuálně je zprovozněn prototyp pro členy 
pracovních skupin. V plánu je zapojení dalších zakládajících knihoven, deduplikace periodik, 
indexace plných textů z Krameria. Je možné se stále zapojit (nutné je OAI-PMH, eduID, API Alephu 
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nebo NCIP rozhraní). V roce 2016 by měl být spuštěn CPK v pilotním provozu, implementována 
podpora MVS a zahájen vývoj sémantických nástrojů (ve spolupráci s VUT). proběhla ukázka 
funkčnosti (jednoduché a pokročilé vyhledávání, filtry, zobrazení údajů, řazení hitů, uživatelské 
konto, filtr moje knihovny, objednávání a dostupnost exemplářů, odkazování na antikvariát a 
zboží.cz. 
  
České digitalizační projekty, jejich výsledky a agregace - Martin Lhoták, AV ČR 
Ve VISK7 jsou finance na digitalizaci novodobých dokumentů. Byly prezentovány výsledky 
průzkumu - zdigitalizováno cca 85 mil. stran novodobých dokumentů, cca 40-50 mil. unikátních 
stran, 68% knihoven využívá Kramerius5, 39% financuje z vlastních zdrojů, 29% z VISKu, 22% z 
integrovaných operačních programů. Všechny knihovny používají Registr digitalizace. Česká 
digitální knihovna (agregátor, pro jednotné vyhledávání a doručení plných textů) by měla být 
sklizena do Centrálního portálu knihoven. 
  
Připravujeme novou koncepci rozvoje knihoven na léta 2016-2020 s výhledem do roku 2025 - Vít 
Richter, Národní knihovna ČR 
Podklady jsou na http://www.ukr.knihovny.cz. Formulace nové vize: Společně tvoříme knihovny 
jako nabídku zdrojů a otevřeného prostoru pro vzdělávání, kulturu a osobní rozvoj. Slabé stránky 
knihoven - malá ochota ke spolupráci, konzervativnost, bariéry, zdroje, vzdělávání, osobní rozvoj, 
malá flexibilita, málo pohotové služby, nekompetence, špatný přístup, chybějící sebereflexe a 
kompetence. Příležitosti pro knihovny - digitální ekonomika, dotační programy, internacionalizace 
vědy, potřeba bezpečných a otevřených prostorů, růst významu vzdělávání, samota a potřeba 
kontaktu, rozvoj občanské společnosti, zájem o bezplatné služby aj. Existuje plán implementace 
Státní kulturní politiky na léta 2015-2020, ve kterém požadujeme finanční podporu na - vzdělávací 
roli knihoven, výstavbu a rekonstrukci knihoven (včetně národní knihovny), odstraňování bariér, 
spolupráci a efektivnost, podporu akviziční činnosti knihoven, digitalizaci, trvalé uchování fondů, 
dlouhodobé uchování digitálních dokumentů, povinný výtisk e-publikací, uchování a zpřístupnění 
národního zvukového dědictví, zpřístupnění výsledků digitalizace (CPK aj.), vzdělávání pracovníků 
knihoven, platové ocenění zaměstnanců kulturního sektoru (MK chce provést analýzu a změnit 
odměňování). Financování koncepce by mělo být zajištěno v programech NAKI, VISK, Česká 
knihovna, Knihovna 21. století, ze strukturálních fondů EU a možná nových dotačních programů 
(pro doplňování fondu a výstavbu knihoven). 
 
Individuální - domluvena účast na školení supervizorů autorit v Knihovně v Chodově (12.-14. října 
2015). KP-SYS vyvinul modul pro výběrová řízení na nákup knih, bude ho prezentovat na setkání 
uživatelů v listopadu 2015. Pravděpodobně 6. října 2015 proběhne schůzka knihoven v Chemnitz k 
možnému pokračování projektu Ziel3.  
 
Úryvky - Knihovna může být nejen obývákem, ale i mozkem celého města. Muži potřebují podporu 
a obdiv. V 15. století nebyly bílé slepice, jen hnědé. Knihovny patří k paměťovým institucím, které 
jsou prověřené časem; není třeba se úplně podbízet. Tvořivá prokrastinace je dobrá.  
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