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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá tématem knihovnických organizací, spolk  a sítí, které mají 

bezprost ední vliv na rozvoj knihoven a knihovnictví. Hlavní pozornost byla v nována 

knihovnickým organizacím Spojeného království. Byla provedena analýza sou asných aktivit 

a cíl  vybraných organizací. Dále diplomová práce p edstavuje knihovnické organizace eské 

republiky, jejich historii a aktuální innost. Záv r práce p ináší srovnání britských a eských 

knihovnických spolk . Sledována byla p edevším knihovnická legislativa, zam ení 

knihovnických organizací, sm ování jejich aktivit a využívání prvk  Webu 2.0. Byly definovány 

oblasti možného budoucího rozvoje eských spolk .  
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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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P edmluva 

P edkládaná diplomová práce se zabývá tématem britských knihovnických spolk  

a organizací. Problematika knihoven je mi blízká i p esto, že jsem si na magisterském studiu 

Ústavu informa ních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

vybrala informa ní zam ení. Již n kolik let totiž pracuji v univerzitní knihovn , konkrétn  

Knihovn  geografie P írodov decké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde se asto 

setkávám s nelehkým postavením knihoven i knihovník  samotných v sou asné, ekonomicky 

nep íznivé dob . Zajímalo m  tedy, jaká innost na podporu knihovnictví a informa ní 

innosti je vyvíjena v zahrani í a jakými aktivitami by se mohly p ípadn  nechat inspirovat 

eské knihovnické organizace.  

Cílem diplomové práce je analýza spolk  a organizací Spojeného království Velké 

Británie a Severního Irska a jejich komparace s eským prost edím. Vzhledem k veliké 

rozloze popisované zem  však nebylo možné zahrnout všechny existující spolky. Na základ  

autor ina uvážení bylo vybráno 17 nejvýznamn jších organizací, které jsou charakterizovány 

z hlediska doby vzniku, hlavních cíl  a druhem p idružených len . Hlavní pozornost je 

v nována akcím, kterými organizace podporují své leny. Zájem byl soust ed n na sou asnou 

innost, p ibližn  z let 2010 až 2012. Další dv  kapitoly diplomové práce se zabývají situací 

v esku. tvrtá kapitola popisuje tuzemské knihovnické organizace, pátá p ináší p ehled 

jejich aktuálních aktivit. Záv r práce se pokouší o porovnání knihovnických organizací 

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s eskou republikou.   

Samotnému sepsání diplomové práce p edcházelo studium odborných materiál . 

Pro popis sou asných aktivit jednotlivých organizací pak byly využívány p edevším webové 

stránky konkrétních spolk , které mají tu výhodu, že jsou v tšinou velice asto aktualizované. 

U eských knihovnických spolk  bylo navíc erpáno z lánk  odborných knihovnických 

asopis . 

Text diplomové práce je roz len n do šesti kapitol. Úvodní kapitola tená e krátce 

seznamuje s historickým vývojem knihovnictví Spojeného království Velké Británie 

a Severního Irska a eské republiky. Následuje ást v novaná britským knihovnickým 

organizacím a knihovnickým poradním orgán m. Další kapitola pak zkoumá sou asné 

aktivity, projekty a sm ování vybraných britských organizací. Druhá ást diplomové práce se 

zabývá situací v esku a popisuje tuzemské knihovnické organizace. Navazuje p ehled jejich 
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aktuální innosti. Záv re ná ást práce definuje charakteristické prvky knihovnických 

organizací obou popisovaných zemí a pokouší se o porovnání vybraných prvk . Sou ástí 

práce je obrazová p íloha, která ilustruje textovou ást. 

Anglické názvy byly voln  p eloženy do eštiny, jejich originální zn ní je uvedeno 

v kulatých závorkách. Názvy britských spolk  byly taktéž p eloženy, v textu diplomové práce 

je ale používán spíše zkratková forma názvu organizace. D vodem je ast jší užívání zkratky, 

jak v odborné literatu e, tak organizacemi samotnými. Soupis všech organizací, v etn  

eského p ekladu a zkratek je uveden v seznamu zkratek. Anglická ženská p íjmení jsou 

p echylována. Použité informa ní zdroje jsou citovány v souladu s normou ISO 690:2010 

a jsou azeny abecedn . Citace v textu jsou uvád ny podle tzv. harvardského systému 

citování, tzn. pomocí prvního údaje záznamu a data vydání. Z d vodu lepší p ehlednosti jsou 

tyto údaje uvedeny v hranatých závorkách. Kompletní seznam použitých informa ních zdroj  

je uveden na konci práce. 

Na záv r bych ráda pod kovala konzultantce diplomové práce PhDr. Barbo e 

Drobíkové, Ph.D. za vst ícnost a odborné rady a tajemníkovi britské organizace BAILER 

Paulu Matthewsovi za informace týkající se tohoto spolku. V neposlední ad  pat í velký dík 

mé rodin , která m  podporovala po celou dobu studia.  
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1 Historický kontext – vývoj britského a eského 
knihovnictví 
Vznik a vývoj knihovnických organizací Spojeného království i eské republiky byl 

zna n  ovlivn n historickým vývojem celého knihovnictví. Proto byl, pro lepší porozum ní 

popisované problematiky, sepsán obecný úvod, který stru n  informuje o historii 

i sou asnosti 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 zem , zabírá svojí rozlohou zhruba 240 000 km². Po et obyvatel 

každoro n  nar stá. V sou asné dob  se pohybuje kolem 62 milión 1, což z n j d lá 

22. nejlidnat jší zemi sv ta. Hustota zalidn ní je zhruba 250 obyvatel/km², což je dvakrát 

více než v eské republice. Výkonnou moc zde p edstavuje premiér a moc zákonodárnou 

parlament, jedná se o konstitu ní monarchii. Spojené království tvo í ty i zem : Anglie, 

Severní Irsko, Skotsko a Wales2 [CIA, 2013].  

Na území Spojeného království se nachází p es 4 000 ve ejných (v etn  pojízdných 

knihoven) a 900 akademických3 knihoven [Loughborough University, 2009]. První zákon 

o ve ejném knihovnictví byl ve Velké Británii schválen již v polovin  19. století, v roce 1850. 

Zákon o ve ejných knihovnách (Public Libraries Act 1850), který ur oval právo místních 

ú ad  zakládat voln  p ístupné ve ejné knihovny, v praxi moc úsp šný nebyl. Stanovoval totiž 

adu omezení, p edevším ohledn  zakládání ve ejných knihoven mimo území statutárních 

m st, což znamenalo potíže p i rozši ování knihoven ve venkovských oblastech. Díky nízkým 

finan ním prost edk m byla v tšina tehdejších knihoven závislá na dárcovství. Nár st 

knihoven byl zaznamenán až po zavedení druhého Zákona o ve ejných knihovnách v roce 

                                                 

1Odhadovaný po et obyvatel v ervenci 2013 je 63 395 574 [CIA, 2013]. 

2 Mapa územního len ní Spojeného království viz p íl. . 1 

3 V roce 2006-07 byl po et ve ejných a pojízdných knihoven 4 567, po et akademických knihoven byl 941 
[Loughborough University, 2009]. 
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1919 (Public Libraries Act 1919). Rozvoj byl však, jako ve v tšin  evropských zemí, zastaven 

hospodá skou krizí a následn  2. sv tovou válkou. Nový Knihovní a muzejní zákon (Public 

Libraries and Museums Act 1964) byl vydán v roce 1964 a územn  platí pro Anglii a Wales. 

Tento zákon, který je platný dodnes, ur uje místním orgán m povinnost poskytovat 

komplexní a efektivní služby knihoven. Konkrétní podoba t chto 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 d jinách ozna ováno za zlatý v k 

knihovnictví. Zvýšila se p edevším finan ní podpora ve ejných knihoven místními ú ady, 

a to tém  o 50 %. Díky lepšímu finan nímu zázemí si mohly instituce dovolit nejen lepší 

vybavení a více knih, ale také více zam stnanc . Nár st byl o 40 %. Zlatý v k dále 

zaznamenal vznik nových knihoven. Zlatou éru dokazuje i statistika, která uvádí, 

že v pr m ru si každý ob an Anglie p j il 11,5 knih každý rok. Tento vysoký po et v té dob  

p ekonaly jen knihovny Skandinávie. Nic ale bohužel netrvá v n  a stejn  tomu bylo 

i v p ípad  zlaté éry. Polovina sedmdesátých let byla ve znamení restrikce, rapidních zm n, 

vysoké inflace a ekonomické stagnace, což se projevilo i ve vývoji knihovnictví, p edevším 

na jeho finan ní stránce. Výdaje na nákup knih, platy i samotný personál musely být sníženy. 

To se odrazilo i na provozní dob  knihoven, kterou bylo pot eba taktéž zkrátit. Osmdesátá léta 

pokra ovala v politice nastavené v letech p edchozích a finan ní podpora knihoven spíše 

klesala než naopak. Po et zam stnanc  se v této dob  o malé procento zvýšil, po et 

kvalifikovaných zam stnanc  se naopak snížil. Ani léta devadesátá nep inesla žádnou 

významn jší zm nu v postavení a financování knihoven. Nadále se snižovala návšt vnost 

knihoven, množství vyp j ených knih i po et zam stnanc , p edevším pak kvalifikovaných 

pracovník  [Moore, 2003]. Léta devadesátá jsou charakteristická rychlým rozvojem 

informa ních technologií a rozší ením internetu. Pro knihovny to p edstavovalo obrovskou 

výzvu a p íležitost. V roce 1997 m lo pouze 5 % knihoven Spojeného království p ipojení 

k internetu, v roce 1999 to bylo už 41 % a o p t let pozd ji dokonce 67 % [Public, 2013].  

Britská knihovnická legislativa pamatuje i na postižené spoluob any a v roce 1995 bylo 

vydáno na ízení (Disability Discrimination Act 1995), které ve ejným knihovnám vymezuje 

povinnosti a rozsah služeb, které poskytují pro postižené návšt vníky. Pro ve ejné knihovny 
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je dále d ležitá 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 odm nu za svolení k bezplatnému p j ování svých d l britskými knihovnami. 

Tato ástka je vyplácena státem ze speciálního fondu [Streit, 2004]. 

Legislativn  se knihovnictví Anglie a Walesu ídí podle Zákona o ve ejných knihovnách 

z roku 1964. Pro Skotsko platí Zákon pro ve ejné 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 informa ních služeb, 

Knihovní a informa ní 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 p ejmenovala na Radu muzeí, knihoven a archiv  

(Museums, Libraries and Archives Council, MLA). Nicmén , na základ  snižujících se 

náklad  a škrt  byla innost MLA v kv tnu 2012 ukon ena a odpov dnost za rozvoj 

ve ejných knihoven p evzala v íjnu 2011 Rada um ní Anglie (Arts Council England). 

Vzhledem k rozloze Spojeného království a územnímu len ní, byly vytvo eny poradní 

knihovnické orgány i pro Severní Irsko (Rada knihoven Severního Irska, Northern Ireland 

Library Authority, Libraries NI), Skotsko (Skotská rada pro knihovny a informa ní 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 bod , které by m ly ve ejné 

knihovny do roku 2013 dosáhnout. Rámec ilustruje, jak mohou knihovny sloužit ob an m 

ve 21. století. Tento ak ní plán zmi uje nap íklad d ležitost propagace etby a neformálního 

vzd lávání, rozvoje informa ní gramotnosti, p ístupu 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 budov  v St. Pancras. Knihovní fond ítá p es 150 milion  jednotek 

v r zných sv tových jazycích. Britská knihovna je zárove  p íjemcem povinného výtisku 

pro Spojené království. Ro ní p ír stek, který se pohybuje kolem 3 milion  dokument , 
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prodlouží police knihovny o 12 kilometr . Díky unikátním sbírkám se knihovna adí 

k nejv tším dodavatel m mezinárodních meziknihovních výp j ek na sv t  [The Britisth 

Library Board, 2013]. 

1.2 Vývoj knihoven a knihovnictví v eské republice 

eská republika je rozlohou p ibližn  t ikrát menší než Spojené království. Po et obyvatel 

se pohybuje kolem zhruba 10, 5 milion 4 a hustota zalidn ní okolo 133 obyvatel/km². 

Hlavou státu je prezident a mocí zákonodárnou Parlament eské republiky. Administrativn  

se esko d lí na 14 samosprávných kraj , jejichž správa spadá do rukou hejtman  [CIA, 

2013].  

První knihovnický zákon ze dne 22. ervence 1919 . 430 Sb. Zákon o ve ejných 

knihovnách obecních byl hodn  ovlivn n anglo-americkým knihovnictvím. Autory byli 

Ladislav Jan Živný a Zden k Václav Tobolka. Zákon byl ozna ován za nad asový a velice 

pokrokový. P inesl nap íklad povinnost zakládat knihovny ve všech politických obcích 

a menšinové knihovny nebo odd lení tam, kde žilo obyvatelstvo jiných národ . Podle po tu 

obyvatel dostávaly knihovny finan ní p ísp vky od obce. Zákon dále ur oval, že v obcích nad 

10 000 obyvatel musel knihovnu vést knihovník z povolání. Z tohoto d vodu byla v roce 

1920 založena Státní knihovnická škola. Celkov  zákon p inesl velice konkrétní zásady, což 

se p ízniv  odrazilo na velkém r stu ve ejných knihoven v tehdejším eskoslovensku. V roce 

1919 byl založen také Spolek eskoslovenských knihovník  a jejich p átel, který sdružoval 

knihovníky všech typ  knihoven. Následující období je až do roku 1928 ozna ováno 

za období rozkv tu. Nár st zaznamenaly jak samotné knihovny, tak po et tená , knih 

i výp j ek. Období t icátých let bylo naopak poznamenáno sv tovou hospodá skou krizí, 

která se projevila i v rozvoji eskoslovenska. Finan ní podpora knihoven výrazn  klesla, 

po et tená  však rapidn  vzrostl [Cejpek, 1998]. Krize a úpadek knihovnictví p etrvával 

i v letech následujících, v období n mecké okupace a 2. sv tové války. Po jejím skon ení 

v eskoslovensku sice probíhaly snahy o obnovu knihovnictví, avšak v socialistickém 

zp sobu myšlení. To je patrné i z druhého knihovnického zákona, Zákona ze dne 9. ervence 

1959 . 53/1959 Sb. o jednotné soustav  knihoven, který ruší zákon z roku 1919. Knihovna by 

                                                 

4 Výsledky S ítání lid , dom  a byt  2011 uvádí 10 436 560 obyvatel [ eský statistický ú ad, 2013]. 
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podle n j m la sehrát klí ovou úlohu ve vzd lávání v socialistickém duchu. Zavádí 

tzv. jednotnou soustavu knihoven, která dbá na cílenou spolupráci mezi knihovnami. Ta by 

m la zajistit efektivní meziknihovní výp j ní službu, vým nu informací a rad pro akvizici 

i provoz knihovny. Úst ední knihovnou jednotné soustavy knihoven byla Státní knihovna 

eskoslovenska, dnes Národní knihovna, jejíž hlavní funkce byly definovány v zákon . 

Knihovny ur itého druhu m ly tvo it tzv. sít  knihoven a m ly spolu úzce spolupracovat. 

Zákon se dále zmi uje o lidových knihovnách, které m ly být z ízeny v každé obci 

[ eskoslovensko, 1959]. Tento zákon platil až do roku 2001, kdy ho nahradil Zákon ze dne 

29. ervna 2001 . 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování ve ejných 

knihovnických a informa ních služeb, zkrácen  Knihovní zákon. Zákon definuje základní 

termíny, jako knihovna, knihovní dokumenty, knihovní fondy, meziknihovní službu, 

historický fond, konzerva ní fond, specializovaný fond, regionální funkce knihovny 

a provozovatele knihovny. Zákon rozd luje knihovny do ty  kategorií podle jejich 

z izovatele na knihovny z ízené Ministerstvem kultury (Národní knihovna R, Knihovna 

a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Moravská zemská knihovna v Brn ), krajské 

knihovny (z izuje p íslušný orgán kraje), základní knihovny (z izuje p íslušný orgán obce) 

a specializované knihovny. Zákon dále definuje termín ve ejné knihovnické a informa ní 

služby, které spo ívají v poskytování efektivní meziknihovní služby, bibliografických, 

referen ních a faktografických informací a rešerší, zprost edkování informací z vn jších 

informa ních zdroj  atd. Zákon uvádí také podmínky revize, evidence, vy azování a ochrany 

knihovních fond . Se zákonem dále souvisí ada zákon  a právních p edpis , jako nap íklad 

autorský zákon [ esko, 2001]. 

V roce 2012 bylo Ministerstvem kultury R evidováno p es 6 000 knihoven5 [ esko. 

Ministerstvo kultury, 2010], které využívá 40 % dosp lých a v tšina d tí a mládeže. Ro n  je 

navštíví více než 22 milión  návšt vník , kte í si vyp j í p es 72 milion  dokument . 

Podobnou funkci, jakou má ve Velké Británii plán Rámec pro budoucnost, má v eské 

republice Koncepce rozvoje knihoven R na léta 2011 – 2015 v etn  internetizace knihoven. 

Koncepce vymezuje šest základních oblastí rozvoje: digitalizaci knihovních fond , ochranu 
                                                 

5 Podle evidence Ministerstva kultury R bylo v roce 2012 v esku 6 465 knihoven [ esko. Ministerstvo 
kultury, 2010]. 
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a zp ístupn ní kulturního d dictví, p ístup k informa ním zdroj m a službám knihoven, 

podporu vzd lávání a tená ské gramotnosti, rovný p ístup ke službám knihoven, kvalitu, 

efektivitu a marketing služeb knihoven, rozvoj lidských zdroj . Koncepce dále uvádí, jak 

jednotlivých cíl  dosáhnout [ esko. Ministerstvo kultury, 2011]. 

Funkci národní knihovny zastává Národní knihovna eské republiky sídlící v pražském 

Klementinu. Knihovní zákon z roku 2001 ukládá Národní knihovn  povinnost trvale 

uchovávat konzerva ní fond a historický fond. Národní knihovna vytvá í Souborný katalog 

R, který zpracovává a eviduje dokumenty všech eských knihoven a také Národní 

bibliografii. Dále Národní knihovna p id luje mezinárodní ísla ISBN a ISMN a je národním 

centrem pro mezinárodní meziknihovní výp j ku. Národní knihovna obsahuje 6 milion  

dokument  a ro ní p ír stek ítá kolem 70 000 titul  [Národní knihovna R, 2013]. 
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2 Charakteristika knihovních orgán  a vybraných 
knihovnických spolk  Spojeného království 
Následující kapitoly p edstavují knihovnické orgány a vybrané knihovnické organizace 

a spolky Spojeného království. Popsána byla historie, podmínky lenství a hlavní cíle daných 

organizací. Vý et spolk  není úplný, ale byl vybrán na základ  velikosti a d ležitosti 

organizace. Z knihovnických organizací byly popsány tyto6: Britská asociace pro 

informa ní a knihovnické vzd lávání a výzkum (British Association for Information and 

Library Education and Research, dále jen BAILER), Britská a irská asociace právnických 

knihovník  (British and Irish Association of Law Librarians, dále v jen BIALL), Institut 

pro knihovníky a informa ní specialisty (Chartered Institute of Library and Information 

Professionsals, dále jen CILIP), Jednotná informa ní komise (Joint Information Systems 

Committee, dále jen JISC), Kampa  knihovny (Library Campaign), Výzkumná koalice 

knihovnictví a informa ní v dy (Library and Information Science Research Coalition, dále 

jen LIS Research), Statistická kancelá  knihovnictví a informa ní v dy (Library 

& Information Statistics Unit, dále jen LISU), Rada muzeí, knihoven a archiv  (Museums, 

Libraries and Archives Council, dále jen MLA Council), Sdružení v deckých 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), Spole nost vysokoškolských, 

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

dále jen SCONUL), Kancelá  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 um ní 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 informa ní centra (The Scottish Library and Information Council, dále jen 

SLIC). 

                                                 

6 Loga britských organizací viz p íloha. . 2. 
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2.1 Knihovnické poradní orgány Spojeného království 

Knihovnické orgány slouží jako poradní orgány pro komunikaci s p íslušnými 

ministerstvy a vládou, kde zastupují zájmy všech knihoven. Na území Spojeného království 

fungují, vzhledem k územnímu len ní zem , 4 hlavní poradní orgány. Jejich smyslem je 

podpora knihoven a informa ních institucí daného území a snaha vytvá et strategické plány 

pro co nejlepší rozvoj kulturních institucí.  

2.1.1 Rada um ní Anglie: Arts Council England 

Se vznikem Rady um ní úzce souvisí Výbor pro podporu hudby a dalších um ní 

(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 innosti 

b hem druhé sv tové války. Po roce 1945 byla organizace p ejmenována na Radu um ní 

Velké Británie (Arts Council of Great Britain). V roce 1994 byla Rada um ní VB rozd lena 

do t í ástí na Radu um ní Anglie (Arts Council of England), Skotskou radu um ní 

(Scottish Arts Council) a Radu um ní Walesu (Arts Council of Wales). Rada um ní Anglie 

byla jmenována jako hlavní organizace t chto t í ástí. Na za átku nového tisíciletí bylo 

rozhodnuto o vytvo ení jedné hlavní organizace Rady um ní Anglie a devíti regionálních 

kancelá í. Dnes je Rada um ní Anglie nevládním ve ejným orgánem Ministerstva kultury, 

médií a sportu. Od 1. íjna 2011 p evzala Rada um ní funkce organizace Rady muzeí, 

knihoven a archiv  [Arts Council England, 2012]. 

innost Rady um ní Anglie není soust ed na pouze na knihovnictví, ale zabývá 

se um ním obecn . Snaží se, aby bylo um ní p ístupné všem bez rozdílu. V roce 2010 Rada 

vydala desetiletý plán, kterým chce dosáhnout nejlepšího um ní pro všechny (Achieving 

Great Art for Everyone). V roce 2011 pak Rada vydává doprovodný dokument Kultura, 

vzd lání a porozum ní: skv lá muzea a knihovny pro všechny7 (Culture, Knowledge and 

Understanding: Great Museums and Libraries for Everyone), který je zam en pouze 

na muzea a knihovny. Tento plán je vykonáván od roku 2011 do roku 2015. Je v n m 

definováno p t hlavních cíl , i spíše hesel, kterých by m lo být dosaženo. Podle nich by 

m ly být knihovny a muzea dokonalé, udržitelné, odolné a inovativní, m ly by být vedeny 
                                                 

7 Dokument v p vodním zn ní dostupný zde 
http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/pdf/culture_knowledge_and_understanding_final010312.pdf. 
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vysoce kvalifikovanými lidmi z r zných obor  a m ly by se nechat inspirovat dalšími lidmi. 

V neposlední ad  je velice d ležité, aby každé dít  a mladý lov k m l možnost objevovat 

bohatství muzeí a knihoven. innost pro dosažení jednotlivých bod  byla provád na ve t ech 

fázích. Ve fázi jedna byly zkoumány aktuální trendy a technologický a spole enský vývoj, 

který bude hrát významnou roli v budoucím vývoji knihoven. Druhá etapa navázala na fázi 

p edešlou. Pomocí dotazník , online rozhovor  a workshop  zkoumala, jak si uživatelé, 

auto i, knihovníci a nakladatelé p edstavují budoucnost knihoven, jak by podle nich m la 

knihovna vypadat a jak by m la být prezentována. Z výsledk  vyplývá, že nejvíce se 

knihoven dotkne technologický pokrok, s nímž souvisí i zm na poskytovaných zdroj . 

Z výzkumu dále vyplynulo, že lidé si nadále p ejí zachovat p vodní funkci knihoven, jako 

místo p ístupu ke tení, knihám a vzd lání. B hem t etí fáze prob hl výzkum, který zjiš oval 

pohled ve ejnosti na smysl a hodnotu ve ejných knihoven. Nyní bude následovat záv re ná 

zpráva, která shrne poznatky ze všech t í 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 vytvo ena za ú elem dosažení stanovených vizí. Celkov  Iniciativa 

sponzoruje 13 projekt , které by m ly zaru it lepší budoucnost knihovních služeb i knihoven 

samotných. Jednotlivé projekty se orientují na konkrétní britské knihovny. Knihovny 

v Bournemouthu se nap íklad rozhodly, že ve ejnost zdokonalí v informa ní gramotnosti. 

Za pomoci chytrých telefon  a QR kódu cht jí zatraktivnit poskytované služby a propojit 

r zné kulturní aktivity dohromady. Další z projekt , který probíhá nap í  britskými 

knihovnami, se snaží o podporu etby, p edevším pak u mladých lidí. Toho cht jí knihovny 

dosáhnout tím, že p izp sobí své knižní fondy vkusu mladého tená e. Ten bude mít možnost 

navrhnout, jaká literatura by se m la do fondu zakoupit. Díky spolupráci s nakladateli cht jí 

knihovny rozší it svoji nabídku elektronických zdroj . Na digitální platform  cht jí 

zp ístupnit dopl kové materiály, jako nap íklad rozhovory autor , tená ské pr vodce a další. 

V zá í 2012 vypsala Rada um ní grant na podporu um ní a knihoven. Knihovny se mohou 

až do roku 2015 p ihlásit s projekty, které se snaží o propojení um ní nebo um lc  

a knihovny. Pokud bude projekt Radou um ní vybrán, obdrží finan ní podporu, jejíž 

minimální hodnota je 1 000 britských liber. 
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Pom rn  novou službou, kterou Rada poskytuje pro ve ejné knihovny, je p edplatné 

elektronického obsahu vybraných britských dodavatel . Prost ednictvím p edplatného mají 

knihovny online p ístup k r zným referen ním materiál m, novinám i finan ním 

a obchodním informacím. Díky dohod , která byla vytvo ena, mohou knihovny službu 

využívat b hem let 2 let do roku 2014 [Arts Council England, 2012].   

Rada um ní Anglie dále podporuje Kulturní sí 8 (Culture Grid), což je webový portál9, 

který se snaží o propagaci a lepší p ístup k um ní. Jednotlivé kulturní instituce, v etn  

knihoven, mohou prost ednictvím tohoto portálu zp ístup ovat svoje sbírky. Uživatel má tak 

p ístup k mnoha kolekcím najednou, ve kterých m že vyhledávat a dozvídat se, která instituce 

vlastní nejvíce dokument , které ho zajímají. To ho pak astokrát vede k osobní návšt v  

instituce. Své sbírky takto nap íklad zp ístup uje 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 d dictví Walesu. CyMAL byl 

založen k 1. dubnu 2004 jako nové odd lení vlády Walesu. innost CyMAL je rozd lena 

mezi archivy, muzea a knihovny. CyMAL se snaží, aby byly velšské knihovny p ístupné 

všem bez rozdílu, p j ovaly knihy zdarma a umož ovaly volný p ístup k informacím, 

internetu a kvalitním informa ním zdroj m, v etn  t ch, které jsou ve velštin .  

Pro udržení kvality a dobré úrovn  ve ejných knihoven Walesu vydal CyMAL Standardy 

velšských ve ejných knihoven (Welsh Public Library Standards). Tyto Standardy by m ly 

zaru it, že služby všech knihoven Walesu budou poskytovány v souladu s knihovnickým 

zákonem z roku 1964. V sou asné dob  je platné již 4. vydání standardu pro udržování 

kvalitních knihovnických služeb velšských knihoven pro léta 2011 – 201410. CyMAL v n m 

definuje primární cíle, p edevším rovný p ístup ke knihovnickým službám. Toho by m ly 

knihovny dosáhnout nap íklad pomocí mobilních knihoven i servisních míst. Knihovnické 

                                                 

8 Print screen webového rozhraní viz p íloha. . 3. 

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

10 Dokument v p vodním zn ní dostupný zde 
http://wales.gov.uk/docs/drah/publications/110223wpls2101112en.pdf. 
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služby by m ly být p izp sobeny konkrétním uživatelským skupinám, které jsou 

charakteristické specifickými uživatelskými pot ebami a požadavky. Aby byly velšské 

ve ejné knihovny p ístupné opravdu všem, m ly by uzp sobit svojí otevírací dobu. Konkrétní 

požadavky na po et hodin, kdy má být knihovna otev ena, jsou uvedeny v dokumentu. Dále 

rámec knihovny nabádá, aby byly vybaveny informa ními a komunika ními technologiemi. 

Všechny knihovny by nap íklad do roku 2014 m ly poskytovat WiFi p ipojení. Dalším cílem 

je poskytování vhodných dokument , které uspokojí uživatelské pot eby všech návšt vník  

knihoven. Rámec proto stanovuje požadavky pro akvizici a ro ní výdaje na nákup nových 

knih. Dále také podporuje vým nu dokument  mezi velšskými knihovnami. T etí d ležitý cíl 

rámce se týká zam stnanc  a jejich kvalifikace. Podporováno je také školení dobrovolník . 

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 d ležitost knihoven v oblasti sociálního, 

vzd lávacího a kulturního rozvoje ob an  Walesu. Plán chce ob any upozornit, že knihovny 

je inspirují, pomáhají jim a pozitivn  ovliv ují jejich životy. Strategie popisuje, jak by m ly 

knihovny udržovat svoje služby a rychle reagovat na nové trendy a požadavky uživatel . 

Jednotlivé body plánu pak souvisí se Standardy velšských ve ejných knihoven. 

Dvanácti lenná poradní rada CyMAL se schází dvakrát ro n . Setkání slouží p edevším 

k hodnocení a plánování innosti. CyMAL dále vypisuje dva druhy grant . Inova ní 

a rozvojový grant je ur en muzeím, archiv m a knihovnám. Druhý se týká rozvoje knihoven 

jako vzd lávacích center [CyMAL, 2013]. 

2.1.3 Rada knihoven Severního Irska: Northern Ireland Library Authority, 
Libraries NI 

Rada vznikla v roce 2009 na základ  Knihovnického zákona pro Severní Irsko z roku 

2008. Podle n j má Ú ad zákonnou odpov dnost za poskytování služeb ve ejných knihoven 

Severního Irska. Libraries NI je poradním orgánem Ministerstva kultury, um ní a volného 

                                                 

11 Dokument v p vodním zn ní dostupný zde 
http://wales.gov.uk/docs/drah/publications/111104librariesinspireen.pdf. 
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asu. Je složena z p edsedy a 18 dalších len , kte í jsou jmenováni ministrem kultury, um ní 

a volného asu [Librariensni.org.uk, 2013]. 

Podle Rady by m ly být knihovny prostorem pro kulturní a komunitní aktivity a m ly by 

se snažit o spln ní všech uživatelských požadavk . Mezi primární hodnoty Rady pat í 

naslouchání zákazník m neboli uživatel m, kte í stojí na prvním míst . Reagují na jejich 

pot eby, podporují jejich vzd lávání i trávení volného asu. Rada podporuje zam stnance 

knihoven, aby poskytovali kvalitní služby. Rada je naklon na všem inovacím a trend m 

a neustále se snaží o zlepšení a p izp sobení knihovnických služeb podle m nících 

se uživatelských pot eb a p ání. innost Rady je zam ena na 4 základní oblasti: podpora 

vzd lávání, p ístup k informacím, kulturní a tv r í rozvoj, uchovávání kulturního d dictví 

a digitalizace. Tyto služby jsou distribuovány prost ednictvím 96 knihoven a 28 mobilních 

knihoven Severního Irska. 

Rada knihoven Severního Irska vypracovala na léta 2012 – 2013 plán12, kde definuje 

n kolik bod , kterých by m ly tamní knihovny dosáhnout. Mezi n  pat í: 1. podporovat 

a prohlubovat chápání významné role a hodnoty ve ejných knihoven, 2. zlepšit poskytované 

knihovnické služby, 3. zvýšit využití knihovnických služeb, 4. zajistit efektivní ízení 

a dodržování požadavk  a norem. Všechny body jsou v plánu podrobn  rozpracované. Jsou 

definovány klí ové aktivity, cíle a hlavní odpov dnosti jednotlivých cíl . Ty budou následn  

kontrolovány manažerským týmem a hodnoceny, zda byly spln ny [Libraries NI, 2012].   

Libraries NI se snaží, aby knihovny Severního Irska poskytovaly kvalitní knihovnické 

a informa ní služby a byly p ístupné všem bez rozdílu. Internet je v knihovnách Severního 

Irska poskytován registrovaným uživatel m zdarma. Pro registrované leny knihovny 

po ádají také po íta ové kurzy, kde si mohou zdokonalit svoje dovednosti s technikou. Pro 

snazší p ístup uživatel  Rada umož uje ob an m Severního Irska online registraci 

do knihovny i registraci pro poslech a stahování audioknih a elektronických knih zdarma. 

Rada podporuje etbu d tí od útlého v ku, a proto prost ednictvím knihoven po ádá adu akcí 

pro rodi e, d ti r zného v ku a školy [Librariensni.org.uk, 2013].   

                                                 

12 Dokument v p vodním zn ní voln  ke stažení zde http://www.ni-libraries.net/about-libraries-ni/plans-and-
performance/business-plan/?assetdet307383=17681. 
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2.1.4 Skotská rada pro knihovny a informa ní centra: The Scottish 
Library and Information Council, SLIC 

 Skotská rada pro knihovny a informa ní centra funguje jako nezávislý poradní orgán pro 

skotskou vládu v oblasti knihoven a informa ních služeb. Rada byla založena v roce 1991. 

Do ledna roku 2013 fungoval SLIC ve spolupráci se Skotskou pobo kou organizace CILIP. 

Spole n  tvo ili online servis pro knihovny a informa ní pracovníky Skotska s názvem 

Skotské knihovny v síti Internet (Scottish Libraries Across the Internet, SLAINTE). Dnes 

SLIC podporuje skotské knihovny a informa ní služby a snaží se o jejich lepší spolupráci 

na národní úrovni. Zárove  chce, aby lenské knihovny poskytovali kvalitní a moderní služby 

[Scottish library and information Council (SLIC), 2013]. 

Pro ve ejné knihovny Skotska SLIC navrhl Matrix pro zlepšení kvality ve ejných 

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 m že sama zjistit své kvality i naopak nedostatky. Jednotlivým indikátor m se p id luje 

íselná hodnota od jedné do šesti, kdy íslo 6 znamená „výborný“ a íslo 1 naopak 

„neuspokojující“. Hodnotí se: 1. p ístup k informacím, 2. míra spolupráce, 3. uspokojování 

tená ských pot eb, 4. vzd lávací zkušenosti, 5. mravy a hodnoty, 6. organizace a využití 

zdroj  a prostoru, 7. vedení. SLIC pak sehrává roli externího ov ovatele a kontroluje 

správnost vypln né matice ve ejnou knihovnou. SLIC dále eviduje záv re né hodnotící 

zprávy knihoven, které mohou být d ležitým informa ním zdrojem pro adu dalších 

ve ejných 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. Každoro n  také ud luje granty pro inova ní 

a zajímavé projekty knihoven [Scottish library and information Council (SLIC), 2013]. 

                                                 

13 Dokument v p vodním zn ní dostupný zde http://www.slainte.org.uk/files/pdf/slic/PLQIM/plqim.pdf. 



 

 29  

 

2.2 Knihovnické spolky a organizace Spojeného království 

Na území Spojeného království lze nalézt široké spektrum organizací a spolk , které se 

zabývají knihovnictvím a informa ní v dou. Sdružují samotné knihovníky i informa ní 

pracovníky, studenty a odborníky oboru, knihovny a informa ní centra, vysoké školy i jiné 

specializované instituce. Spole ným cílem je podpora knihoven a informa ních center a jejich 

pracovník . Cht jí z nich vytvo it instituce, poskytující kvalitní služby, které jsou voln  

p ístupné a hojn  využívané ve ejností. O to se britské knihovnické organizace snaží 

prost ednictvím po ádání vzd lávacích seminá , konferencí, poskytováním odborného 

poradenství, vytvá ením metodik, vypisováním grant  a finan ní podporou zajímavých 

projekt  svých len . 

2.2.1 Britská asociace pro informa ní a knihovnické vzd lání a výzkum: 
British Association for Information and Library Education and 
Research, BAILER 

Historie asociace BAILER 

Britská asociace BAILER vznikla v lednu roku 1992 nahrazením Asociace britských 

knihovnických a informa ních škol (Association of British Library and Information 

Schools, dále jen ABLISS). ABLISS, na rozdíl od nov  vzniklé organizace BAILER, bylo 

sdružení britských knihovnických a informa ních škol. Po zm n  p ístupu britské vlády 

ke školství se transformovalo v organizaci BAILER. Tato nová organizace sdružuje 

vzd lávací a v decké pracovníky Velké Británie a Irska. Mezi hlavní cíle byl zahrnut rozvoj 

vzd lávání informa ních pracovník  a zlepšení komunikace mezi spolupracujícími stranami. 

Zahajovací sch zka se konala v Loughboroughu 10. dubna roku 1992. St žejním bodem 

setkání bylo vytvo ení zájmových skupin, jejichž hlavní náplní m l být výzkum v oblasti 

vzd lávání informa ních pracovník . Skupiny by se m ly zajímat o u ební osnovy a výuku 

konkrétních p edm t , jako je informa ní politika i informa ní technologie. Odsouhlaseno 

bylo také vydávání informa ního asopisu s názvem „Bulletin Rady pro knihovny“ 

(The Bulletin Board for Libraries, BUBL), který by m l len m organizace poskytovat 

aktuální informace [Matthews, 2012].    
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Hlavní cíle asociace BAILER 

Organizace se zam uje p edevším na vývoj v oblasti informa ní v dy a knihovnictví. 

Snaží se podporovat rozvoj svých len . Vystupuje jako národní fórum pro záležitosti týkající 

se informa ního a knihovnického vzd lání, udržuje kontakt s organizacemi uvnit  i mimo 

Spojené království, které se zabývají vzd láním a výzkumem v knihovnictví, informa ním 

managementem a p íbuznými obory. Zastupuje akademickou obec a reaguje na politické 

a strategické otázky v rámci vzd lávání a výzkumu v oblasti knihovnictví a informa ní v dy. 

Shromaž uje informace o sou asné situaci v oblasti vzd lávání informa ních a vzd lávacích 

pracovník . Mimo jiné každoro n  zpracovává informace o po tu student  a zam stnanc  

škol a jejich p íjmech z r zných zdroj . Školy se tak mohou navzájem porovnávat. 

Pro usnadn ní komunikace len  organizace byla z ízena LIS-BAILER elektronická sí 14, 

která funguje jako e-mailové diskusní fórum len  [British Association for Information and 

Library Education and Research, 2010]. 

Podmínky lenství v asociaci BAILER 

lenství je založeno p edevším na institucionální bázi. leny ale mohou být všichni 

akademi tí pracovníci z Velké Británie a Irska. V dnešních dnech má organizace kolem 

dvaceti institucionálních len . Jsou to p edevším univerzity a pracovní skupiny, jako 

nap íklad CILIP [British Association for Information and Library Education and Research, 

2010].  

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

Historie asociace BIALL 

Britská a irská asociace právnických knihovník  funguje p edevším pro informa ní 

pracovníky, knihovny a další instituce, kte í tvo í, distribuují nebo využívají právní 

informace. Založena byla v roce 1969 na základ  konference o právnickém knihovnictví, 

po ádané v letech 1968 a 1969 ve m st  Harrogate. Cílem konference v roce 1968 bylo 

vytvo ení komise pro právnické knihovny. leny komise byli Wallace Breem, Don Daintree, 

                                                 

14 Diskusní fórum p ístupné 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 prob hla v dubnu roku 1969. 

Toto setkání dalo vzniknout Mezinárodní asociaci právnických knihovník  (International 

Association of Law Librarians, dále jen IALL). Byl to také první krok k vytvo ení organizace 

BIALL. V pr b hu roku 1969 byla sestavena výkonná komise ve složení Don Daintree, 

Wallace Breem a Betty Moysová. V roce 1970 vyšlo první íslo asopisu Knihovník 

právnické knihovny (The Law Librarian), který se v roce 2001 p ejmenoval na Právní 

informa ní management (Legal Information Management). V roce 1970 se také uskute nila 

první pravidelná konference. Po ádal ji Derek Way na Univerzit  v Liverpoolu. Ú astnilo se 

jí 35 len . V roce 1972 BIALL po ádal první vzd lávací kurz Vzd lávání uživatel  knihovny 

(Educating the Library User). V roce 1973 požádala organizace IALL o lenství v asociaci 

BIALL, která žádost následn  p ijala. V roce 1976 vydala organizace dv  zásadní díla – 

Manuál pro právnické knihovny (Manual of Law Librarianship) a první vydání Adresá e 

právnických knihoven Velké Británie (Directory of Law Libraries in the British Isles). První 

publikace byla výsledkem p tiletého úsilí pracovní komise, vedenou Betty Moysovou. V roce 

1983 za al vycházet pravidelný newsletter, který m l za úkol reagovat na nové události 

rychleji než dosavadní asopis Knihovník právnické knihovny. B hem osmdesátých let 

20. století BIALL uskute nil první kurzy pro pracovníky právnických knihoven s názvem 

Právni tí knihovníci (Law Librarians), které byly v roce 2005 p ejmenovány na Základní 

právnické kurzy (Legal Foundation Course). V roce 1987 vzniklo odd lené, lokální Sdružení 

knihovník  právnických knihoven st ední Anglie (Association of Law Librarians 

in Central England, ALLICE). O rok pozd ji pak vzniká Skupina knihovník  právnických 

knihoven Skotska (The Scottish Law Librarians‘ Group, SLLG). V roce 2002 se BIALL 

ú astnil 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].     

Hlavní cíle asociace BIALL 

Hlavím posláním organizace je lepší správa a využívání právnických knihoven 

a informa ních center. BIALL se snaží zvyšovat profesionalitu informa ních pracovník , 

sjednocení a koordinaci zájm , názor  a aktivit informa ních profesionál . Pro tyto 

informa ní profesionály BIALL také organizuje pravidelná školení na národní i regionální 

úrovni a vydává tvrtletník Právní informa ní management. Dále pro své leny po ádá 
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každoro ní konference, které informují o novinkách v daném oboru. Samoz ejmostí je 

mezinárodní spolupráce s dalšími organizacemi p sobícími v této oblasti [BIALL, 2012].      

Podmínky lenství v asociaci BIALL 

lenství v organizaci BIALL p ináší r zné výhody. Nap íklad slevy na události, které 

BIALL po ádá, p ístup do e-mailové konference BIALL-TALK a IALL Salary Survey, která 

slouží k porovnávání platového ohodnocení pracovník  právnických knihoven. Plné lenství 

vyjde instituci na 210 liber. Zaru uje t i zlevn né vstupy na po ádané akce a jednu kopii 

publikace Právní informa ní management (Legal Information Management). Všichni 

zam stnanci lenské instituce se mohou ú astnit BIALL e-mailového fóra a mají p ístup 

do lenských webových stránek. lenem se m že stát i jednotlivec. Ten zaplatí poplatek 

70 liber. Studenti, kte í se cht jí stát sou ástí organizace BIALL zaplatí za rok 17 liber a musí 

doložit doklad o denním studiu. Poslední skupinu len  tvo í nezam stnaní a d chodci. Ti 

zaplatí stejnou ástku jako studenti, ale musí navíc splnit podmínku, že v minulosti již leny 

organizace byli. Pokud má organizace i jednotlivec zájem o lenství v organizaci, posta í 

vyplnit online formulá  a odeslat lenský poplatek [BIALL, 2012]. 

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

Historie institutu CILIP 

Vznik institutu CILIP úzce souvisí se dv ma dalšími britskými organizacemi – 

Knihovnickou asociací (Library Association, dále jen LA) a Asociací speciálních knihoven 

a informa ních kancelá í (Association of Special Libraries and Information Bureaux, dále 

jen ASLIB), která byla pozd ji p ejmenována na Asociaci pro informa ní management 

(Association for Information Management). Organizace LA byla založena v roce 1877 

a sdružení ASLIB vzniklo v roce 1924. leny LA byli p edevším knihovníci a informa ní 

pracovníci, kdežto ASLIB sdružoval nikoli ve ejné knihovny, ale odborné. Otev en byl pro 

firmy a organizace, s d razem na management informací. V roce 1958 vznikl ješt  Institut 

informa ních v dc  (Institute of Information Scientists, dále jen IIS), který nem l sloužit jen 

knihovník m, ale všem pracovník m s informacemi. Dalo by se tedy íci, že informa ní 

profese byla rozd lena do t í organizací. To vedlo, i p es úsilí spolupracovat, k p ekrývání 

inností. Z d vodu jednotnosti informa ní profese byla snaha o sjednocení t chto organizací. 
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V roce 2002 své spojení odhlasovaly organizace IIS a LA. Jejich slou ením vznikl CILIP. 

Organizace ASLIB z stala nadále samostatnou [ŠIMSOVÁ, 2007]. V roce 2010 prob hl 

ve spolku CILIP velký pr zkum s názvem Definování naší profesní budoucnosti15 (Defining 

our Professional Future). Zú astnilo se ho p es 3 500 len  i ne len , kte í vyjád ili sv j 

názor na to, co od organizace CILIP o ekávají. Pro CILIP to znamenalo velice p ínosnou 

zp tnou vazbu. Co se ukázalo pro leny jako nejpodstatn jší, bylo vedení, vytvá ení sítí 

a spole enství a pokra ující profesní rozvoj. V roce 2011 CILIP na základ  tohoto výzkumu 

vytvo il novou strukturu organizace. Vznikla t i nová editelství: profesní služby, vn jší 

vztahy a zdroje. Uprost ed všeho stojí lenové a zákazníci [CILIP, 2012a].  

Hlavní cíle institutu CILIP 

Hlavním cílem organizace CILIP je rozvoj profese knihovník  a informa ních 

pracovník , udržování vysoké úrovn  práce s informacemi a podpora volného 

a rovnocenného p ístup k informacím. Jen díky dosažení t chto podmínek se m že informa ní 

spole nost rozvíjet správným sm rem. Mezi další priority organizace pat í koordinace 

inností týkajících se informa ní profese, a kontakt s mezinárodními organizacemi. Zájmy 

informa ních pracovník  a knihovník  zastupuje CILIP v jednáních s vládou [CILIP, 2012a].  

Podmínky lenství v institutu CILIP 

lenem organizace CILIP se m že stát kdokoli, kdo pracuje s v domostmi, informacemi 

i v knihovnických službách. Kategorie len  a jejich poplatky se odvíjí od jejich ro ního 

platu. Ten, kdo vstupuje do CILIP poprvé, se adí do jedné ze dvou kategorií – 

spolupracovník nebo partner. Do kategorie spolupracovník (Associate) pat í uchaze i, kte í 

absolvovali akreditovaný kurz organizace CILIP nebo mají pracovní zkušenosti 

na profesionální úrovni. Do kategorie partner (Affiliate) spadají uchaze i bez 

vysokoškolského vzd lání, jejichž pracovní zkušenosti nejsou na úrovni profesionál . leny 

se mohou stát i studenti, d chodci i zájemci ze zahrani í. Nejnižší lenský poplatek je 

stanoven pro studenty. Ti zaplatí za rok 38 liber. D chodci a zahrani ní lenové pak 70 liber. 

Pro p ípadné zájemce je p ipraven jednoduchý formulá , po jehož vypln ní a zaplacení 
                                                 

15 Záv re ná zpráva pr zkumu v p vodním zn ní dostupná zde http://www.cilip.org.uk/about-
us/cilipfuture/Documents/Defining%20Our%20Professional%20Future%20-
%20Report%20to%20CILIP%20Council%20July%202010.pdf. 
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poplatku je možné erpání všech výhod, které CILIP nabízí. Všichni lenové mají p ístup 

k široké nabídce profesionálních asopis , k r zným slevám, školením, vzd lávacím kurz m 

i konferencím. Mohou sdílet své znalosti s dalšími pracovními skupinami z oblasti 

knihovnictví a informa ní v dy. O podporu kariéry len  se CILIP snaží tím, že napomáhá 

p i hledání zam stnání a zdarma poskytuje poradenství v této oblasti. Pro leny je k dispozici 

asopis CILIP Update a internetové odkazy na webové stránky, kde je aktualizovaná nabídka 

pracovních p íležitostí v oblasti knihovnictví a informa ní v dy. Dvakrát ro n  mohou 

lenové hledající zam stnání navštívit kariérní skupiny Univerzity v Londýn . Díky 

po ádaným kurz m, mohou zájemci získat mezinárodn  uznávané kvalifikace [CILIP, 2012a].  

2.2.4 Jednotná informa ní komise: Joint Information Systems 
Committee, JISC 

Historie komise JISC 

Jednotná informa ní komise byla založena na ja e roku 1993 jako pokra ovatelka 

Komise informa ních systém  (Information Systems Committee, ISC) a Po íta ové rady 

(Computer Board), která se starala o technické vybavení univerzit. Na základ  zprávy 

publikované v roce 1993, která informovala o nutné podpo e knihoven v digitální dob , 

spustila Komise v roce 1994 program elektronických knihoven eLib. Cílem byla zm na 

v ukládání a využívání znalostí a informací v institucích vyššího vzd lávání. Tento program 

skon il v roce 2000 a celkem zast ešil 59 projekt , do kterých se zapojily instituce vyššího 

vzd lávání a vysokoškolské knihovny Velké Británie [Duke, 2006].  

V roce 1997 vytvá í JISC službu, zam enou na legislativu a otázky týkající se práva 

v oblasti informa ních a komunika ních technologií. Pro instituce poskytující vzd lání je 

orientace ve všech zákonech a na ízení asto náro ná a tato služba by jim m la usnadnit cestu 

ve využívání informa ních a komunika ních technologií a poskytovat profesionální 

poradenství. Služba se zam uje p edevším na oblast ochrany dat, práva duševního 

vlastnictví, bezpe nosti dat, odpov dnost poskytovatel  internetu atd. [JISC, 2012]. 

V roce 2000 JISC spouští projekt týkající se problematiky plagiátorství. Publikuje 

pr vodce prevence plagiátorství a dále zakládá systém, zabývající se touto tématikou. Systém 

dnes funguje nezávisle na webových stránkách www.plagiarismadvice.org. Dále také JISC 

podpo il vznik software, který rozpozná, zda se jedná o plagiát i nikoli. Systém je hojn  
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využíván britskými školami. Od roku 2002 JISC spolupracuje na vytvá ení digitálních 

repozitá  univerzit Spojeného království, které slouží jak k ukládání informací a materiál , 

tak k efektivnímu sdílení a ší ení uložených dat. Problematikou se JISC zabýval nap íklad 

v rámci projektu SHERPA nebo programu X4L (Exchange for Learning). V roce 2004 

organizace zahájila rozsáhlou spolupráci v oblasti digitalizace. V rámci strategie, kterou 

vytvo il, podpo il JISC 15 program  a 161 projekt , které se týkaly digitalizace [JISC 

Advance, 2013] 

Hlavní cíle komise JISC 

Informa ní komise JISC funguje jako vedoucí organizace pro britské vzd lávací instituce 

v oblasti informa ních technologií (ICT). Podporuje inovaci, sdílení informací a znalostí 

a informuje o novinkách a sou asných trendech. Zast ešuje a vede adu projekt  na národní 

i mezinárodní úrovni. JISC se nap íklad zasluhuje o digitalizaci národního d dictví, 

transformaci vysokoškolských knihoven, vytvá ení standard  v oblasti ICT a propagaci 

otev eného p ístupu [JISC, 2012].    

Podmínky lenství v komisi JISC 

Komise JISC je složena z ady subkomisí, každá s rozdílnou funkcí. leny jsou 

jednotlivci z oboru vzd lávání, kte í mohou p isp t svými praktickými znalostmi z oblasti 

informa ních a komunika ních technologií. Komise spolupracuje se širokým spektrem 

organizací, institucí a agentur, které pomáhají v rozvoji program  a služeb do oblasti v dy 

a vzd lávání. Mezi partnery JISC pat í nap íklad Britská knihovna, organizace SCONUL, 

Akademie vyššího vzd lání (Higher Education Academy), Asociace informa ních systém  

univerzit a vysokých škol (Universities and Colleges Information Systems Association, dále 

jen UCISA) a další [JISC, 2012].   

2.2.5 Kampa  knihovny: Library Campaign 

Historie organizace Kampa  knihovny 

Kampa  knihovny (Library Campaign) vzniká v roce 1984 jako nezávislá národní 

organizace na podporu služeb ve ejných knihoven. V roce 2004 je Kampa  knihovny 

registrována jako nezisková organizace, která má p isp t k celoživotnímu vzd lávání 

ve ejnosti za pomoci propagace, podpory zlepšení služeb a aktivit knihoven.  
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Hlavní cíle organizace Kampa  knihovny 

Jak již bylo zmín no, Kampa  knihovny má pomáhat k rozvoji celoživotního vzd lávání 

ve ejnosti prost ednictvím propagace, podpory a lepších služeb knihoven. T chto cíl  chce 

organizace dosáhnout pomocí zakládání místních spolk  a uživatelských skupin, usnadnit 

vým nu a sdílení informací a zkušeností mezi uživatelskými a sp átelenými skupinami 

na národní úrovni, a to i za pomoci regionálních konferencí a podporovat pozici knihoven 

a informa ních služeb jako d ležité sou ásti v celoživotním vzd lávání. Svých cíl  chce 

organizace dosáhnout pomocí aktivit uživatelských skupin. 

Podmínky lenství v organizaci Kampa  knihovny 

Spolek mohou podpo it jak jednotlivci, tak organizace, odborové svazy i národní 

organizace. Nejnižší stanovený lenského poplatek platí pro jednotlivce, nejvyšší naopak pro 

firmy a národní odbory. Krom pravidelných poplatk  spolek samoz ejm  p ijímá i finan ní 

dary od len , dobrovolník  a sponzor .  

Zájemci o lenství sice nemusí nutn  pocházet jen ze Spojeného království, ale zájem 

ze strany jednotlivc  nebo skupin z jiných zemí se moc nep edpokládá. Už proto, že po ádané 

akce a kampan  jsou orientovány na knihovny Velké Británie [Library Campaign, 2013]. 

2.2.6 Výzkumná koalice knihovnictví a informa ní v dy: Library and 
Information Science Research Coalition, LIS Research  

Historie koalice LIS Research  

Historie Výzkumné koalice knihovnictví a informa ní v dy sahá do roku 2006, kdy se 

27. listopadu sešlo 60 delegát  na pracovní sch zi, konané v Britské knihovn  k p íležitosti 

výro í jednoho z jejich bývalých editel , Briana Perryho. Živá diskuse ú astník  ohledn  

vývoje a budoucnosti výzkumu v oblasti knihovnictví a informa ní v dy vedla k návrhu 

vytvo it virtuální nebo reálnou organizaci, která by m la za úkol koordinovat 

a implementovat výzkum v oblasti knihovnictví a informa ní v dy. Shodli se také na tom, 

že tato struktura by m la umožnit p ístup k informacím z oblasti LIS pro profesionály. To 

zaru í, že výsledky výzkumu jsou k dispozici ve srozumitelné a použitelné form . Struktura 

koalice byla vypracována b hem léta a podzimu 2007. Druhá pracovní sch zka se konala 

v Londýn  30. listopadu 2007. Ú astníci odsouhlasili vytvo ení koalice. Po další práci b hem 
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roku 2008 a dohod  p ti zakládajících organizací, byla Výzkumná koalice založena 2. b ezna 

roku 2009 jako t íletý projekt financovaný Britskou knihovnou a organizacemi CILIP, 

JISC, Radou muzeí, knihoven a archiv  a Výzkumnou informa ní sítí (Research 

Information Network, dále jen RIN). Hlavní ást inností za ala v srpnu téhož roku, kdy byla 

jmenována první editelka koalice Hazel Hallová [LIS Research Coalition, 2012]. 

Hlavní cíle koalice LIS Research 

Hlavním posláním této koalice bylo usnadnit a zkoordinovat p ístup k výsledk m 

výzkumu z oblasti knihovnictví a informa ní v dy na celém území Spojeného království. 

Mezi hlavní cíle organizace pat ilo shromaž ování informací o možnostech a výsledcích 

výzkumu v oboru knihovnictví a informa ní v dy, podpora komunikace mezi sponzory 

výzkumu, podpora praktického výzkumu a snaha o zapracování výsledk  do praxe. Koalice 

usilovala p edevším o usnadn ní komunika ních vazeb mezi výzkumnými pracovníky a praxí 

samotnou. Tato innost m la vést k efektivn jšímu používání výsledk , zvýšení jejich 

hodnoty a op tovanému využívání výsledk . Organizace LIS Research se také podílela 

na vzd lávání knihovník  a informa ních pracovník . Tématem vzd lávání byl p ístup 

a využívání informa ních zdroj  pro vyhledávání informací ve výzkumu i praxi. Koalice 

vedla adu projekt , jejichž cílem byla podpora výzkumu v oblasti knihovnictví a informa ní 

v dy a spolupráce v deckých pracovník  [LIS Research Coalition, 2012]. 

Podmínky lenství v koalici LIS Research 

Na po átku stálo p t zakládajících len : Britská knihovna, CILIP, JISC, MLA 

Council a RIN. V kv tnu 2010 se p ipojil Výbor pro spolupráci irských knihoven 

(Committee on Library Cooperation in Ireland), skotský SLIC a welšský CyMAL. V ervnu 

2011 se do koalice p idala spole nost SCONUL.  

Kategorie lenství v Koalici jsou stanoveny v Memorandu porozum ní, které bylo 

podepsáno zakládajícími leny v kv tnu roku 2009. lenem se mohla stát jakákoli 

zainteresovaná strana z oblasti knihovnictví a informa ní v dy, která sídlí na území 

Spojeného království. Plný lenský poplatek byl stanoven na 9 500 liber na rok [LIS Research 

Coalition, 2012].  
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2.2.7 Statistická kancelá  knihovnictví a informa ní v dy: Library 
& Information Statistics Unit, LISU 

Historie kancelá e LISU 

Statistická kancelá  knihovnictví a informa ní v dy byla založena v roce 1987 p i 

Kated e knihovnictví a informa ních studií na Loughboroughské univerzit . Navázala 

na innost Centra pro knihovnictví a informa ní management (Centre for Library and 

Information Management, CLAIM). V roce 1990, kdy se zm nil vedoucí post LISU, rozší ila 

kancelá  pole své p sobnosti a za ala zpracovávat statistiky pro akademické i ve ejné 

knihovny. I další zm na vedení p inesla nové výzkumné projekty. Kancelá  LISU se 

nap íklad v této dob  zapojila do vývoje nov  vzniklé databáze LibEcon16, zam ující se na 

statistiku evropských knihoven. V pozd jších letech aktivity LISU nar stají ješt  o výzkumné 

a poradenské innosti a kancelá  také za íná spolupracovat s dalšími vysokými školami 

a výzkumnými organizacemi. I nadále se LISU snaží, aby její innost co nejvíce pomohla 

informa ní profesi [Loughborough university, 2013a].  

Hlavní cíle kancelá e LISU 

LISU je mezinárodn  uznávanou institucí na poli knihovnictví a informa ních služeb. 

Slouží jako výzkumné a poradenské centrum, které podporuje poskytování kvalitních služeb 

v informa ní, kulturní a akademické praxi. Výsledky innosti, které napomáhají ke zlepšení 

výkonu, jsou ur eny p edevším pro knihovníky a manažery knihoven. Ti si mohou vybrat 

z ady témat statistik, nap íklad o knihovnách Spojeného království nebo o celkové výši pokut 

a poplatk  v knihovnách Anglie a Walesu. LISU také zpracovává p íru ku pro autory 

d tských knih. Dále kancelá  p ipravuje pravidelné ro ní statistiky pro organizaci SCONUL 

a UCISA. Mezi dopl ující aktivity LISU pat í nap íklad výzkum a jeho vyhodnocení v oblasti 

designu, statistického managementu, benchmarkignu, po ádání seminá , workshop  a další. 

Mezi hlavní strategické cíle LISU adí poskytování plného rozsahu služeb, který uspokojí 

informa ní pot eby všech koncových uživatel  a provád ní pokro ilého výzkumu, který 

p ispívá ke zlepšení pov domí o informa ních a kulturních službách. LISU pe liv  dbá 

                                                 

16 Databáze dostupná online zde http://www.libecon.org/. 
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o svoji dobrou pov st nezávislé statistické kancelá e, která poskytuje d v ryhodné informace. 

Vyžaduje nep etržité školení a rozvíjení znalostí svých zam stnanc , kte í mohou následn  

poskytovat kvalitní služby. LISU se aktivn  zapojuje do sdílení a ší ení znalostí 

prost ednictvím profesních diskuzí, ú astí na konferencích i vydáváním v deckých publikací 

[Loughborough university, 2013a].  

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

Historie Rady muzeí, knihoven a archiv  

D jiny Rady muzeí, knihoven a archiv  sahají do roku 1931, kdy byla organizace 

založena jako Stálá komise muzeí a galerií (Standing Commission on Museums 

and Galleries). O padesát let pozd ji, v roce 1981 byla organizace p ejmenována na Komisi 

muzeí a galerií (Museums and Galleries Commission, dále jen MGC) a byly ji p iznány 

doprovodné odpov dnosti. Když se v roce 2000 MGC spojila s Knihovnickou a informa ní 

komisí (Library and Information Commission, LIC), zm nil se nejprve její název na Institut 

pro muzea, archivy a knihovny (The Council for Museums, Archives and Libraries) 

a pozd ji na dnes známý název. Do ervence 2010 Rada fungovala jako nevládní ve ejná 

organizace, pod záštitou Ministerstva kultury, medií a sportu. 26. ervence 2010 byla 

organizace na základ  nových návrh  zrušena. Hlavním d vodem bylo podle kulturního 

tajemníka Jeremyho Hunta snížení po tu ve ejných organizací, které jsou podporovány 

z vládních zdroj . Od 1. íjna 2011 byly innosti a funkce Rady p evedeny pod Radu um ní 

Anglie a Národní archiv [Museums, 2001]. 

2.2.9 Sdružení v deckých knihoven Spojeného království: Research 
Libraries United Kingdom, RLUK 

Historie sdružení RLUK 

D jiny 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 lenských univerzit z Cambridge, Edinburghu, Glasgow, 

Leedsu, Londýna, Manchesteru a Oxfordu. Cílem spolupráce byla snaha o sdílení 

bibliografické databáze. V roce 1992 byla vytvo ena nevýd le ná spole nost CURL. Hlavním 

posláním, které organizace uvedla v zakládající listin , byla podpora, udržování a zlepšování 
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knihovních zdroj  pro výzkum na vysokých školách. Mezi hlavní p ínosy organizace CURL 

je možné za adit katalog Copac, na jehož vznik m l CURL velký vliv. Copac je souborný 

katalog konsorcia vysokých škol CURL. Obsahuje bibliografické záznamy z lenských 

knihoven CURL v etn  Britské knihovny, Národní knihovny Skotska a fond  speciálních 

knihoven, které leny CURL nejsou [Bulínová, 2004]. Dnes katalog obsahuje kolem 

36 milion  záznam  a je voln  p ístupný17. Vyhledávání je možné p es jednoduché webové 

rozhraní. Od roku 2008 nese Konsorcium v deckých knihoven název „Research Libraries 

UK“ a sdružuje p es 30 knihoven [RLUK, 2012].   

Hlavní cíle sdružení RLUK 

RLUK pracuje p edevším na tom, aby m lo Spojené království nejlepší podporu 

v deckých knihoven na sv t . Snaží se o národní i mezinárodní spolupráci, díky které m že 

dosáhnout svých cíl  rychleji a efektivn ji, než individuáln . RLUK naslouchá svým len m 

a hájí jejich názory. Sou asný strategický plán byl vydán pro období let 2011 až 2014 a nese 

p ízna ný název Síla znalostí18 (The Power of Knowledge). RLUK si uv domuje špatnou 

pozici v deckých knihoven, které elí problém m v oblasti financování, vyšší konkurence 

a také širšímu a rozmanit jšímu okruhu uživatel . T mto ztíženým podmínkám chce elit 

p edevším vzájemnou spoluprácí mezi leny i externími partnery. Prioritou je rozvoj 

pracovník  výzkumných knihoven, používaných informa ních zdroj  a vybudování nového 

výzkumného informa ního prost edí. Pokra ovat bude v podpo e digitalizace a tvorb  

spole ného programu s organizací JISC pro vytvo ení jednotného rámce pro vyhledávání. 

I nadále se bude snažit o rozvoj spolupráce s Britskou knihovnou a spole ností JISC 

[RLUK, 2012].   

Podmínky lenství ve sdružení RLUK 

Všechny žádosti o lenství jsou posuzovány p edstavenstvem organizace. Žádající 

organizace musí prokázat, že spl uje p edepsané podmínky a je pln  oddána poslání RLUK. 

Je také d ležité, aby m l žadatel pot ebné zdroje a mohl tak p isp t k pln ní cíl  organizace. 

                                                 

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

18 Dokument v p vodním zn ní dostupný zde http://www.rluk.ac.uk/files/RLUK%20Strategic%20Plan-
%202011%20-%202014.pdf. 
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Mezi podmínky lenství pat í nap íklad ochota ke spolupráci a zlepšení podpory v deckých 

pracovník  v knihovnách, ú ast na pracovních sch zkách i hlasovací práva na návrh len  

p edstavenstva. Výpov dní lh ta je 12 m síc  na obou stranách [RLUK, 2012].   

2.2.10 Spolek pro vedoucí knihovníky: The Society of Chief 
Librarians, SCL  

Historie organizace SCL 

U zrodu spolku SCL stál v roce 1996 Svaz vedoucích knihovník  m stských knihoven 

(Association of Metropolitan District Chief Librarians, AMDCL), Spole nost krajských 

knihovník  (Society of County Librarians) a Asociace vedoucích knihovník  londýnských 

knihoven (Association of London Chief Librarians). Svým vznikem spolek nahradil Federaci 

místních vedoucích knihovník  (Federation of Local Autority Chief Librarians, FOLACL). 

Složen je z vedoucích pracovník  knihoven v Anglii, Walesu a Severním Irsku [SCL, 2009].  

Hlavní cíle organizace SCL 

Organizace SCL funguje jako samosprávní jednotka, která zastupuje ve ejné knihovny 

v jednání s vládou a dalšími orgány. Snaží se o jejich podporu i ze strany ob an . Proto vede 

nekone ný boj za lepší postavení a budoucnost ve ejných knihoven. Organizace sleduje 

aktuální zm ny týkající se knihovnictví a ší í je mezi ve ejné knihovny [SCL, 2009].  

Podmínky lenství v organizaci SCL 

lenství v organizaci SCL p ináší možnost kontaktu s d v ryhodným a kvalifikovaným 

týmem odborník , kte í mají zkušenosti p i ešení knihovnických problém . Zárove  SCL 

zp ístup uje nejnov jší zprávy prost ednictvím tradi ních informa ních kanál . leny 

organizace se mohou stát vedoucí pracovníci ve ejných knihoven Spojeného království [SCL, 

2009].  
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2.2.11 Spole nost vysokoškolských, národních a univerzitních 
knihoven: Society of College, National and University Libraries, 
SCONUL   

Historie spole nosti SCONUL 

Spole nost 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 knihovník  (Council of 

Polytechnic Librarians, COPOL). O sedm let pozd ji si organizace po ídila dnešní název 

Society of College, National and University Libraries. Tím umožnila p ípadné lenství 

i knihovnám vyšších a vysokých škol [SCONUL, 2013].  

Hlavní cíle spole nosti SCONUL 

Mezi primární cíle organizace SCONUL pat í podpora sdílení a rozvoje dobré praxe, 

zviditeln ní vysokoškolských a národních knihoven, podpo ení diskuse ohledn  vytvá ených 

politik a shromaž ování statistických údaj . Ty bývají cenné nap íklad u srovnávacích 

analýz. SCONUL se pokouší o zlepšení poskytovaných služeb lenských knihoven. Tím jsou 

mín ny výp j ní služby, práce s informacemi i sdílení zkušeností ohledn  inovace designu 

knihovny a vzd lávacích prostor . Mezi další aktivity organizace pat í po ádání vzd lávacích 

konferencí a kurz  pro zam stnance lenských organizací. SCONUL publikuje knihy, lánky 

a letáky týkající se diskutované problematiky. Na léta 2012 – 2015 vypracoval SCONUL 

ty bodový program19, který definuje hlavní oblasti rozvoje. Mezi ty pat í spolupráce a sdílení 

služeb, výkonnost a kvalita, akademická komunikace a sdílení zkušeností uživatel . V tšinu 

inností organizace ídí p edstavitelé knihovních služeb, asto skrze expertní skupiny nebo 

výkonné rady organizace. lenové se schází dvakrát v roce. SCONUL je složen z deseti 

pracovních skupin, které se zam ují nap íklad na elektronický výzkum, p ístup a kvalitu 

v decké komunikace [SCONUL, 2013]. 

                                                 

19 Dokument v p vodním zn ní dostupný zde http://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/SCONUL-
strategy.pdf. 
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Podmínky lenství ve spole nosti SCONUL 

leny organizace jsou všechny univerzity, instituce poskytující vyšší vzd lání a národní 

knihovny Spojeného království a Irska. Mezi hlavní výhody lenství uvádí SCONUL vysokou 

míru spolupráce a sdílení informací. Diskutovanými tématy jsou výp j ní služby pro 

uživatele knihovny, p ístup k fond m knihoven, zlepšení dovednosti práce s informacemi, 

další rozvoj a školení zam stnanc  [SCONUL, 2013]. 

2.2.12 Asociace školních knihoven: School Library Association, 
SLA 

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].  

Hlavní cíle asociace SLA 

Základní myšlenkou celé organizace je rovný p ístup všech žák  ke knihám a školním 

knihovnám. Pro dosažení t chto cíl  nabízí SLA kvalitní poradenské a informa ní služby, 

r zná školení a podporu. Cenné informace poskytuje také prost ednictvím publikací, které 

vydává a tvrtletního asopisu Knihovník školní knihovny (The School Librarian). Pomocí 

svých projekt  se Asociace snaží o vyšší využívání knihoven ve školách. Od roku 2005 

nap íklad ud luje cenu knihovníkovi, který se zasloužil o nejlepší praxi a inovace v oblasti 

školních knihoven. V roce 2011 pak Asociace za íná každoro n  odm ovat takové školní 

knihovny, které ud laly nejv tší pokrok v oblasti designu knihoven. Ten samý rok také vzniká 

cena pro knihu, která nejlépe spl uje 3 hlavní kritéria: je navržena pro pot eby školních 

knihoven, posiluje roli beletrie a volného p ístupu k informa ním zdroj m. 

V minulosti SLA asto spolupracovala na projektech s Ministerstvem d tí, škol a rodin, 

jehož innost byla v roce 2010 p evedena pod Ministerstvo školství. Projekty se týkaly 

podpory d tské etby. SLA v rámci nich vytvo ila seznamy d tských knih, rozd lené podle 

v ku tená e, které by m ly p inést odpo inek i ponau ení [School Library Association, 

2012].  
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Podmínky lenství v asociaci SLA 

leny SLA se mohou stát jak instituce i školy, tak jednotlivci, v etn  student  

a d chodc . Zájemce vyplní online formulá , kde zvolí typ lenství, vyplní kontaktní údaje 

a zaplatí lenský poplatek. Ten se odvíjí od po tu požadovaných výtisk  asopisu Knihovník 

školní knihovny. ástka, kterou zaplatí d chodce nebo student, je nižší.  

Jako odm nu nabízí SLA podporu a poradenství pro knihovny základních a st edních 

škol, tvrtletní asopis Knihovník školní knihovny, publikace zabývající se aktuálními tématy, 

pravidelný informa ní newsletter Info@sla, zajímavé kurzy a školení z oblasti školních 

knihoven, jejichž poplatky jsou pro leny nižší. Dále SLA zaru uje rozsáhlou sí  pobo ek, 

rozprost enou po celém území Spojeného království. Zárove  organizace SLA p edstavuje 

pevnou a stabilní organizaci, zatupující p idružené leny v jednání s vládou a státními 

organizacemi [School Library Association, 2012]. 

2.2.13 Kancelá  knihovních sítí Spojeného království: UK Office for 
Library Networking, UKOLN 

Historie ú adu UKOLN  

D jiny organizace UKOLN se za ínají psát už v roce 1977, kdy vzniká Centrum pro 

výzkum katalogizace (Centre for Catalogue Research), pozd ji p ejmenováno na Centrum 

bibliografického ízení (Centre for Bibliographic Management, dále jen CBM). V roce 1989, 

po ud lení grantu Odd lením Britské knihovny pro v du a výzkum (British Library 

Research and Development Department, BLRDD) je založena organizace UKOLN. V roce 

1992 se innosti ú adu CBM a UKOLN spojují a p i Univerzit  v Bathu vzniká Kancelá  pro 

knihovní a informa ní sít  (The Office for Library and Information Networking, UKOLN), 

která je spolufinancována organizací JISC a Odd lením Britské knihovny pro v du 

a výzkum. Dnešní podobu jména získává UKOLN o deset let pozd ji, v roce 2002. B hem té 

doby stihl spolek zm nit své jméno ješt  jednou a to v roce 1995, kdy bylo do názvu p idáno 

ozna ení Spojeného království. V ten samý rok, v roce 1995 za íná UKOLN spolupracovat na 

významném projektu Organizace a zjiš ování zdroj  v p edm tov  založených službách 

(Resource Organisation and Discovery in Subject-based Services, ROADS) v Programu 

elektronických knihoven „eLib“. Základní myšlenkou projektu je vytvo ení sady 
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softwarových nástroj  a standard  pro vyhledávání prost ednictvím informa ních brán. 

UKOLN se zabýval tvorbou metadat a popisem webovských zdroj  [UKOLN, 2013].  

Hlavní cíle ú adu UKOLN 

UKOLN funguje jako národní centrum na podporu informa ního managementu 

v knihovnách a informa ních centrech. Kancelá  poskytuje odborné znalosti a poradenství 

v oboru digitální infrastruktury, informa ní politiky a správy dat. O sdílení a ší ení znalostí se 

snaží prost ednictvím online asopis  a dalších publikací, které vydává. V sou asné dob  je 

UKOLN složen ze dvou pracovních skupin – V decké skupiny pro informatiku 

(Informatics Research Group, dále jen IRG) a Centrem pro podporu inovace (Innovation 

Support Centre, dále jen ISC), které je financováno ze zdroj  organizace JISC.  

Stejn  jako nap íklad organizace LISU, i UKOLN je tvo en odborníky a profesionály 

oboru. Není proto možné, aby se jednotlivec nebo organizace stala lenem UKOLN. 

Výsledky innosti organizace jsou ale ur eny pro knihovny a jejich pracovníky [UKOLN, 

2013]. 
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3 Sou asné aktivity britských knihovnických organizací 
Rozsah innosti britských organizací je velice široký. Aktivity se týkají nap íklad rozvoje 

a podpory knihoven, informa ních pracovník  a knihovník  i uživatel  knihoven. Všechny 

spolky se snaží o co nejlepší postavení a p ístupnost britských knihoven a informa ních 

institucí. Zárove  knihovnické organizace sledují sou asné trendy oboru a reagují na n  svojí 

inností.  

3.1 innost organizace BAILER  

Organizace BAILER v sou asnosti nevede žádný projekt ani se nepodílí na po ádání 

vzd lávacích nebo jiných akcí. Webové stránky nejsou dlouhodob  aktuální. Hlavní funkcí 

organizace BAILER je dnes vytvá et spojující sí  mezi knihovnickými školami Spojeného 

království [Matthews, 2013]. K tomu slouží p edevším diskusní fórum LIS-BAILER20, které je 

p ístupné z webových stránek organizace. lenové organizace si zde navzájem vym ují 

informace týkající se nap íklad blížících se konferencí, volných pracovních míst, zajímavých 

p ednášek a dalších aktuálních informací [JISCMail, 1998].  

3.2 innost organizace BIALL  

Jak bylo již zmín no v p edchozí ásti práce, organizace BIALL se orientuje p edevším 

na právnické knihovny Velké Británie a Irska. O svých aktivitách spolek informuje 

prost ednictvím webových stránek21 a aktualizovaného blogu The BIALL Blog22. lenové se 

mohou z webových stránek dozv d t o všech akcích, které BIALL po ádá i podporuje. 

Lo ská 43. konference probíhala v ervnu 2012 v severoirském m st  Belfast. Hlavním 

tématem byly právnické informace a otázka jejich ší ení. B hem n kolika dn  se ú astníci 

dozv d li aktuální informace dané problematiky z úst odborník  i vysokoškolských 

profesor . Krom  každoro ní konference po ádá BIALL r zná školení týkající se právních 

informací a právních referen ních materiál . Všechna školení jsou založena na dobrovolné 

aktivit  p edstavitel  BIALL. lenové organizace, kte í 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 p ípadné návrhy. Stejn  tak lenové, kte í jsou odborníky ur ité oblasti a rádi by sami 

uspo ádali n jakou p ednášku. V p ípad  dotaz  i nejasností, mají lenové možnost napsat 

vedení organizace. Ke komunikaci se spolkem slouží také e-mailové fórum, do kterého se 

mohou lenové zapojit. Fórum slouží p edevším k posílání oznámení, otázek, témat k diskuzi 

i proseb o pomoc. Na základ  této služby si mohou lenové vym ovat své zkušenosti 

a dozvídat se o aktuálních problémech i trendech. 

BIALL zájemc m p id luje stipendium k ú asti na zahrani ní konferenci, projektu nebo 

setkání týkající se právnických knihoven. Cílem je p iblížení innosti organizace 

i zahrani ním informa ním pracovník m a knihovník m. Další formy stipendií jsou zam eny 

na ú ast na konferencích, kurzech i ostatních aktivitách po ádaných organizací. Možnost je 

dána i student m knihovnických škol, kte í se zajímají o problematiku právnických informací. 

Studenti se mohou p ihlásit po vypln ní formulá e a následn  za ít spolupracovat 

s organizací. Spolupráce mladých student  je jist  zajímavá a d ležitá pro ob  dv  zú astn né 

strany. BIALL své leny motivuje ocen ními, která rozdává za úsp chy jednotlivc  

i pracovních skupin. 

Jeden z nejnov jších projekt  pochází z roku 2009 a nese název „How do I? wiki“23. Tato 

platforma slouží p edevším knihovník m z právnických knihoven. Umož uje sdílení 

zkušeností a informací o sou asných trendech s ostatními uživateli. K využívání je nutná 

registrace knihovníka. Portál je rozd len do r zných kategorií podle témat p ísp vk . 

V systému je umožn no vyhledávání.  

BIALL podporuje nejen stávající leny a pracovníky právnických knihoven a dalších 

institucí, ale nabízí cenné informace o této profesi všem zájemc m. Z tohoto d vodu 

poskytuje aktuální pracovní nabídky této profese [BIALL, 2012].  

3.3 innost organizace CILIP 

Organizace CILIP se svými aktivitami zam uje p edevším na rozvíjení informa ní 

gramotnosti a rovný p ístup k informacím. Svých cíl  se snaží dosáhnout pomocí po ádání 

odborných p ednášek a konferencí, kde p ednáší jak odborníci daného oboru, tak sponzo i 

                                                 

23 Oficiální stránky portálu dostupné zde http://biallpr.pbworks.com/w/page/5259189/How%20do%20I. 
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a komer ní poskytovatelé informa ních služeb a systém . V roce 2012 m li zájemci možnost 

navštívit konferenci na téma RFID v knihovnách, Význam copyrightu v digitální dob , Úvod 

do znalostního managementu a mnoho dalších z oblasti sociálních sítí, ochrany fond  

a ochrany osobních údaj . Od roku 2004 CILIP po ádá akci s názvem „Library management 

systems suppliers showcases“, kde producenti systém  z oblasti managementu knihoven 

prezentují své nejnov jší produkty a informují informa ní a knihovnické specialisty 

o novinkách a trendech oboru. Každé dva roky CILIP spolupracuje na po ádání konference 

s názvem „Umbrella“. Poslední se konala v roce 2011, a p íští tedy prob hne v roce 2013, 

konkrétn  2. a 3. ervence v Manchesteru. Hlavním bodem programu bude nap íklad role 

informa ních profesionál  v budoucnosti a jejich požadované vlastnosti nebo informa ní 

a digitální gramotnost ve vzd lávání, zam stnání, práci a volném ase. Návšt vníci se mohou 

dále t šit na p ehlídku nových produkt  a služeb r zných komer ních dodavatel  [CILIP, 

2012a]. 

CILIP se nevyhýbá ani oblastem politiky a pravideln  monitoruje politické zprávy 

a vybírá ty, které se týkají knihoven a informa ních služeb. P ístup k t mto novinkám má 

pouze registrovaný a p ihlášený uživatel. S politikou souvisí i Parlamentní skupina 

pro knihovny (Libraries All Party Parliamentary Group) [United Kingdom, 2013], která 

zastupuje zájmy knihoven ve spole nosti a hájí jejich budoucnost.  

Rozsah inností organizace je tedy opravdu široký. Snaží se do spolupráce zapojit co 

nejvíce spolk  i jednotlivých len . Ti jsou k aktivit  motivováni nap íklad ocen ním 

s názvem „CILIP Libraries change lives award“. To se každoro n  ud luje knihovnám, které 

doslova zm nily životy lidí a p ivedly je dohromady. Pro britské informa ní pracovníky je to 

jedna z nevyšších poct, která jim m že být ud lena. V letošním roce se uskute ní již 

22. ro ník tohoto ocen ní. Ve spolupráci s mezinárodní organizací IFLA, CILIP oce uje také 

informa ní pracovníky. Cena vznikla k uct ní památky Boba McKee. Obdržet ji mohou pouze 

lenové CILIP s více než p tiletou praxí. Letošní ro ník bude vyhlášen 18. ervna 

v Birminghamu.  
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Pro informa ní pracovníky dále CILIP vytvo il Základnu profesionálních znalostí 

a dovedností24 (Professional Knowledge and Skills Base, PKSB). Její hlavní náplní je 

konzultace s pracovníky z oblastí knihoven, producent  informací, znalostí a vzd lávání. 

Snaží se definovat vlastnosti, které jsou nezbytné pro tato povolání. Vyvinut byl také 

samohodnotící nástroj fungující online, kde mohou jednotliví lenové hodnotit své znalosti 

a dovednosti v konkrétních oblastech. Díky tomuto programu mohou lenové lépe definovat 

své nedostatky a uv domit si, v jakých oblastech by se m li zlepšit. Své mezery si mohou 

následn  doplnit na školeních a konferencích, které CILIP po ádá. Nezam stnaným je 

program pomocníkem pro získání nové práce.  

CILIP podporuje knihovny v tvorb  vlastních kampaní, a proto pro n  p ipravil sadu 

nástroj , kterou se mohou knihovny ídit. Pr vodce, jež je voln  p ístupný25, uvádí jednotlivé 

kroky, jak úsp šné kampan  dosáhnout. Dále CILIP nabízí p ehled informa ních zdroj , které 

by mohly být pro knihovnu užite né. V roce 2010 CILIP vydal hlavní zásady, které tvo í 

dobrou knihovnu. Díky manuálu mohou knihovny samy zjistit, jaké služby by m ly 

zdokonalit. CILIP se dále snaží zapojit ve ejné knihovny do akce vytvá ením 

jednominutových videí, ve kterých se snaží propagovat všechny oblasti ve ejných knihoven.  

Krom obsáhlých a aktualizovaných webových stránek se CILIP nebrání ani sociálním 

sítím a blog m. CILIP se propaguje pomocí profilu na sociální síti Twitter26 i Facebook27, 

kde svým fanoušk m posílá n kolikrát denn  zajímavé odkazy z oboru informa ní v dy 

a knihovnictví. Do CILIP blogu28 mohou p ispívat všichni lenové organizace, kte í cht jí 

ostatní informovat i se poradit v ur ité oblasti. len m je ješt  k dispozici elektronický 

magazín CILIP Update týkající se aktualit organizace. Celkov  je tedy innost této organizace 

                                                 

24 Doprovodný textový dokument v p vodním zn ní dostupný zde http://www.cilip.org.uk/jobs-
careers/professional-knowledge-and-skills-
base/Documents/Your%20Professional%20Knowledge%20and%20Skills%20Base.pdf. 

25 Pr vodce voln  dostupný zde http://www.cilip.org.uk/get-involved/campaigning-
toolkit/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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hodn  široká, snaží se zapojit co nejvíce informa ních pracovník  a stále sleduje trendy této 

oblasti [CILIP, 2012a].   

To organizace dokládá i svojí službou LISJOBNET.com29, která uve ej uje aktuální 

pracovní nabídky na pozice knihovník  a informa ních profesionál . Zájemci o zam stnání 

mohou vyhledávat volná pracovní místa podle lokality a oboru. Systém nabízí také možnost 

elektronického upozorn ní o nových nabídkách, které registrovanému uživateli p ichází e-

mailem [CILIP, 2012b]. 

3.4 innost organizace JISC 

JISC sponzoruje adu program , projekt  a služeb, které se týkají vyššího a pokra ujícího 

vzd lávání. Do této problematiky spadá i téma digitálních knihoven, repozitá  a ochrany 

digitálních dokument . V této oblasti JISC v uplynulých letech sponzoroval adu projekt . 

Jedním z nich je nap íklad projekt Britské knihovny na digitalizaci novin od roku 1620 

do roku 190030 i po in Cambridgeské univerzity, která za podpory JISC vytvo ila digitální 

knihovnu Charlese Darwina31. V p edchozích letech se JISC podílel na vytvá ení digitálního 

repozitá e vysokoškolských kvalifika ních prací, které jsou dnes voln  p ístupné p es 

vyhledávací službu EThOS32 (Electronic Theses Online Service).  

Vypsaný program na léta 2011 až 2013 financuje 23 projekt  ve 3 r zných oblastech 

spojených s digitalizací: vytvá ení obsahu pro výuku a vzd lávání (v tev A), masová 

digitalizace (v tev B), seskupování existujícího digitálního obsahu (v tev C). Sponzorované 

projekty jsou vedeny p edevším univerzitami z celého území Spojeného království.  

Na aktivitách z oblasti digitalizace se zam uje ást JISC Sbírky33 (JISC Collections), 

která dnes funguje samostatn , ale p vodn  p sobila v rámci JISC. Organizace JISC Sbírky 

na svých webových stránkách zp ístup uje informace o voln  p ístupných 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 m že ve výb ru jednoduše vyhledávat podle obsahu 

uložených dokument  [JISC, 2012].   

3.5 innost Kampan  knihovny  

Kampa  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 pracovník  

r zných kampaní, kte í cht jí chránit knihovny i jejich zam stnance. Ani ve Velké Británii 

totiž nemají knihovníci a knihovny snadné postavení a hrozí jim masivní rušení. Na podporu 

institucí koalice uspo ádala 10. listopadu 2012 konferenci. Na té prezentovali své p ísp vky 

týkající se budoucnosti knihoven zástupci jednotlivých organizací. Mezi ty pat í krom 

Kampan  knihovny i organizace CILIP, Kampa  pro knihu35 (Campaign for the Book) 

a unie UNISON. V b eznu uplynulého roku se lenové koalice sešli u p íležitosti lobby 

parlamentu, aby poukázali na d ležitost knihoven [Speak, 2012]. 

Každé dva m síce po ádá Kampa  knihovny pravidelné sch zky, na kterých m že 

diskutovat aktuální témata. O t ch také pr b žn  informuje prost ednictvím svých webových 

stránek. Zve ej uje zajímavé rozhovory s osobnostmi z oboru knihovnictví, informuje 

o akcích r zných britských knihoven, které by mohly inspirovat ostatní, a také o chystaných 

událostech. Tou byl nap íklad Mezinárodní den knihoven, který se po celém sv t  slavil 

9. února, nebo Knihovnický kemp (Library Camp London), který prob hl 2. b ezna 2013 

v Londýn . Kemp byl spíše setkáním a diskusí než konferencí. Ú astníci živ  diskutovali nad 

aktuálními tématy bez p ipravených prezentací [Library Campaign, 2013]. 

3.6 innost organizace LIS Research 

Stejn  jako p edchozí organizace i Výzkumná koalice knihovnictví a informa ní v dy 

poskytuje aktuální informace o své innosti prost ednictvím svých webových stránek36. 

Na nich se nap íklad zmi uje o významném grantu, který byl v roce 2010 p id len Radou 

pro výzkum v um ní a humanitních v dách (Arts and Humanities Research Council, 

                                                 

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

35 Oficiální stránky kampan  dostupné zde http://www.thecampaignbook.com/. 

36 Oficiální stránky organizace dostupné zde http://lisresearch.org/. 
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AHRC). Výzkumná koalice LIS díky t mto pen z m vytvo ila 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 

uskute nilo celkem p t významných akcí, dv  konference a t i workshopy. Spole ným cílem 

t chto akcí bylo vytvo ení široké sít  pracovník  knihoven a informa ních center Velké 

Británie. Za úsp ch se dá považovat rozší ení po tu výzkumných pracovník .  

Dále spolek spolupracoval na po ádání Mezinárodní konference o kvalitativních 

a kvantitativních metodách používaných v knihovnách (International Conference 

on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, QQML), která prob hla b hem kv tna 

lo ského roku v Irsku. Zástupci LIS Research Coalition zde prezentovali své zkušenosti 

nabyté b hem projektu DREAM.  

Dalším po inem spolku byl projekt Výzkum v knihovnictví – vliv hodnotící studie 

(Research in Librarianship – Impact Evaluation, RiLIES). B hem první ásti, která prob hla 

v období února až ervna 2011, byla zkoumána míra vlivu a dopadu výzkumných projekt  

na praxi britských knihoven. Druhá ást se uskute nila o rok pozd ji, b hem února a ervna 

2012. Zabývala se konkrétními výstupy, které by podpo ily využívání a provád ní výzkumu 

knihovníky a informa ními pracovníky. Uspo ádána proto byla r zná školení, pracovní 

metodiky a další odborné materiály [Cruickshank, 2011]. 

Jak bylo již zmi ováno v první ásti práce (viz kap. . 2.2.6), spolek vznikl jako t íletý 

projekt, který byl financován r znými organizacemi. K 31. 7. 2012 byl tedy projekt ukon en. 

Na základ  stále trvající podpory Britské knihovny se dobrovolníci starají o jeho pokra ující 

innost.  

3.7 innost organizace LISU 

Hlavní náplní práce Statistické kancelá e LISU jsou výzkumy na r zná témata, které 

vytvá í pro pot eby projekt  i institucí, jako je nap íklad Katedra informa ní v dy 

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 tení p ináší 

slabozrakým a nevidomým ob an m. Výsledky íkají, že tení p ináší nevidomým p edevším 
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pot šení a radost. D vodem jejich etby je tedy zejména pot eba odpo inku, ale také poznání 

a únik do sv ta fantazie [Creaser, 2012].  

Až do roku 2014 bude spolek LISU spole n  s Katedrou informa ních studií pracovat 

na dvouletém projektu MAIPLE37 (Managing Access to the Internet in Public Libraries), který 

by m l za pomoci analýz, výzkum  s celosv tové spolupráce definovat nejlepší postupy 

v poskytování Internetu ve ve ejných knihovnách [Loughborough university, 2013b]. 

V neposlední ad  LISU spolupracuje s velšskou organizací CyMAL na vytvá ení 

potenciálního vývoje v oblasti knihoven, muzeí a archiv  Walesu.  

3.8 innost organizace RLUK 

Spolek RLUK sdružuje univerzitní a v decké knihovny Velké Británie. Sou asné 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 zmi ováno, se týká neviditelnosti pot eby 

v deckých a akademických knihoven. V dnešní ekonomicky nep íznivé dob  je ale velice 

d ležité uv domit si, jak knihovny ovliv ují celkový rozvoj státu. V této problematice byly 

v uplynulé dob  dokon eny t i zprávy. První s názvem Hodnota knihoven pro v du a v decké 

pracovníky (The Value of Libraries for Research and Researchers) byla sepsána na základ  

systematické studie týkající se kvality služeb, poskytovaných knihovnami Spojeného 

království v deckým pracovník m. Z té vyplynulo nap íklad to, že knihovny by m ly 

pomáhat institucím v získávání kvalitních v dc . Samotným v dc m by pak m ly usnadnit 

cestu v hledání v deckých grant , ovládání nových technologií a seznamováním se 

s moderními komunika ními technologiemi. Samoz ejmostí všech v deckých knihoven by 

m l být p ístup ke kvalitním informa ním zdroj m, které by m ly být dostupné také na dálku, 

protože málokterý v dec se chce zdržovat docházením do fyzické knihovny. Další dv  zprávy 

informují o sou asných trendech knihoven a o spokojenosti student  s akademickými 

knihovnami. Poukazují nap íklad na to, že služby britských knihoven jsou v posledních letech 

lépe dostupné, knihovníci produktivn jší a snadno se p izp sobují rychlému nár stu nových 

                                                 

37 Webové stránky projektu dostupné zde http://www.lboro.ac.uk/microsites/infosci/lisu/maiple/about.html. 

38 Dokument v p vodním zn ní dostupný zde http://www.rluk.ac.uk/files/RLUK%20Strategic%20Plan-
%202011%20-%202014.pdf. 
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student . Takovéto výzkumy jsou velice užite ným pomocníkem pro samotné knihovny. 

Nejen, že se dozví o novinkách oboru, ale také získají cenné informace o spokojenosti svých 

uživatel  [RLUK, 2012].   

Dále RLUK spolupracuje s Britskou knihovnou na projektu Knihovny budoucnosti39 

(Libraries of the Future), který je op t spojen s rolí knihoven v m nícím se v deckém 

a technologickém prost edí. Projekt vypracoval t i možné scéná e, podle kterých se mohou 

knihovny ubírat. Liší se mírou vlivu státu a soukromých komer ních firem na instituce 

vyššího vzd lávání. Dalším d ležitým faktorem je otev enost instituce nebo knihovny 

k novým trend m a zm nám. Podle toho jsou pak možné scéná e p irovnávány k Divokému 

západu, v elímu úlu i obezd né zahrad 40 [Libraries, 2012].   

 Ve spolupráci s Britskou knihovnou vznikl také program celoživotního vzd lávání, 

který se zabývá ochranou knihovních fond . Zam uje se na všechny typy dokument  

a zp ístup uje užite né informace ohledn  pé e o sbírky, manipulace s knihami a jejich 

p epravy, ukládání knih, vhodných podmínek pro uchovávání dokument , šk dc  

a p írodních katastrof. V rámci programu byly Britskou knihovnou po ádány tematické kurzy 

a školení.  

V roce 2010 byla organizace RLUK iniciátorem další zajímavé akce zam ené proti 

zdražování p edplatného v deckých asopis . Postavila se tak za univerzitní knihovny, jejichž 

p íjmy od státu jsou stále nižší, zatímco ceny odborných periodik rok od roku rostou. Vyplývá 

z toho zájem o udržování vysoké úrovn  vzd lání. Pro studenty a v decké pracovníky jsou 

totiž odborné asopisy a databáze jedním z nejd ležit jších zdroj  informací. Z tohoto 

d vodu je nezbytné, aby v decké a univerzitní knihovny tento p ístup zajistily. Zájem 

o vzd lávání a v deckou komunitu RLUK potvrzuje i nedávným výzkumem, který se týkal 

informa ních pot eb v dc . Výsledky by m ly sloužit p edevším v deckým 

a vysokoškolským knihovnám. M ly by stanovit rozsah inností pot ebných k podpo e v dy 

a výzkumu a vytvo it kurzy a školení pro knihovnické školy i pro stávající knihovníky. 

                                                 

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

40 Viz p íloha . 4. 
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Dalším bodem strategického plánu spolku RLUK je zviditeln ní unikátních sbírek 

lenských knihoven. Dalo by se tém  íci, že tyto sbírky jsou pro knihovnu nevýhodné. 

Zabírají prostor, vyžadují speciální podmínky, a tím i více financí. V dc m a badatel m však 

slouží jako jeden z nejcenn jších zdroj  informací, jaký si mohou p át. Z tohoto d vodu se 

RLUK snaží sbírky zviditelnit a lépe zp ístupnit. Výzkum, který byl spušt n jako jednoletý, 

p inesl záv re nou zprávu, ve které byla charakterizována situace v britských knihovnách 

a návrhy jednotlivých knihoven na p ípadnou spolupráci s organizací RLUK, nap íklad 

v oblasti digitalizace. Výsledky dále poukázaly na problém velkého množství 

nezkatalogizovaných jednotek. Dotázané knihovny obsahují cca 13 milion  takovýchto 

dokument  a p ibližn  4 miliony dokument , které sv j záznam v katalogu sice mají, ale 

neobsahují povinné údaje, dané katalogiza ními pravidly. Proto byl spušt n projekt s názvem 

„Ukryté sbírky“ (The Hidden Collections), na kterém RLUK spolupracuje s další britskou 

organizací JISC a jehož cílem je rekatalogizace nezpracovaných dokument .  

Ve spolupráci s organizací JISC RLUK pracuje ješt  na dalších úkolech. Jedním z nich je 

nap íklad snaha vytvo it novou infrastrukturu metadat pro britské knihovny, které by m ly 

následn  usnadnit sdílení zdroj  mezi knihovnami, archivy, muzei a p íbuznými institucemi. 

Výsledky své innosti cht jí spolky ší it mezi další organizace, které se zabývají p íbuznými 

tématy.  

S tématem digitalizace souvisí další ukon ený projekt s názvem „Pamflety 19. století 

online“41. Jak už napovídá název sám, cílem projektu bylo zajišt ní online p ístupu 

k nejvýznamn jším sbírkám pamflet  z 19. století. Digitalizováno bylo více než 20 000 

jednotek z britských v deckých knihoven. Tyto dokumenty jsou dnes p ístupné online p es 

JSTOR, Copac a indexovány r znými vyhledávacími systémy jako je nap íklad Google.  

Mimoto organizace RLUK podporuje další služby, jako nap íklad Centrála archiv 42 

(Archives Hub), katalog Copac a databázi RLUK. Centrála archiv  je zajímavým produktem, 

který poskytuje rozhraní pro vyhledávání ve více než 180 britských institucích. Jedná se 

o mén  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 zmín n na za átku práce (viz kap. . 2.2.9). 

Obsahuje p es 40 milion  záznam  lenských knihoven RLUK, dále Britské knihovny, 

Národní knihovny Skotska, Národní knihovny Walesu, Národní knihovny um ní a další 

speciální sbírky ne lenských knihoven.  

Mezi další innosti organizace RLUK pat í po ádání konferencí. Konají se každé dva roky 

a ta poslední, v po adí již t etí, prob hla v listopadu 2012. Diskutována byla aktuální témata 

z oblasti výzkumných knihoven Velké Británie. Došlo nap íklad na téma otev eného p ístupu, 

zm ny modelu výzkumných knihoven i projektu AIM25. Krom konferencí po ádá RLUK 

adu dalších akcí. Velká ást z nich se koná ve spolupráci s Britskou knihovnou a je zam ena 

na dlouhodobou ochranu dat. Pro leny se dále konají výro ní valné hromady.  

Velice zajímavá je i innost 3 pracovních skupin RLUK, jejichž hlavní náplní je 

podpora spolupráce knihoven, muzeí, výzkumných center a dalších spole ností, která pak 

vede ke snižování náklad . Jedna ze skupin se snaží o sdílenou katalogizaci a snazší vým nu 

záznam , s ím je úzce spojena skupina druhá, která se zabývá projektem, jež byl zmi ován 

výše – tvorbou nových metadatových formát  pro britské knihovny. Poslední z aktivních 

pracovních skupin se angažuje p edevším v innostech související se snižováním výdaj . 

Komunikuje s univerzitami a dotazuje se na jejich zkušenosti, sleduje sou asné technologické 

trendy a ší í je mezi univerzitní knihovny. 

RLUK je otev enou organizací, která není lhostejná k názor m ostatních. Ti mají totiž 

možnost posílat jakékoli podn ty p es jednoduchý formulá , který je umíst n na webových 

stránkách organizace. Na webu jsou rovn ž publikovány aktuální informace a novinky. 

Zájemci je mohou dostávat i automaticky, po p ihlášení k odb ru newsletteru. Sociální sít  

také nez stávají stranou a lenové i ne lenové si mohou pro ítat zajímavé a aktuální zprávy 

na facebookovém43 i 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 innost organizace SCL 

Stejn  jako p edešlé organizace, i SCL o své aktuální innosti informuje prost ednictvím 

webových stránek45. V sou asné dob  probíhá nap íklad kampa  s názvem „Knihovny 

inspirují“ (Libraries Inspire). Prost ednictvím p íb h , jak knihovny ovlivnili lidské životy, 

upozor uje na d ležitost a nepostradatelnost ve ejných knihoven. Do kampan  jsou zapojeny 

britské ve ejné knihovny, jejichž tená i p ispívají svými zkušenostmi. V p íb zích nap íklad 

popisují, jak jim knihovny obohatily život, pomohly v získání nových znalostí, nové práce 

i osobní pohody.  

Hlavní projekt Národní informa ní nabídka (National Information Offer), na kterém SCL 

spolupracuje s Radou um ní Anglie, se týká p ístupu k informacím. Navazuje na aktivitu 

vlády, která chce zajistit rychlé širokopásmové p ipojení k internetu po celém území 

Spojeného království do roku 2015 a chce z n j vytvo it informa n  nejgramotn jší zemi 

do roku 2020. Ve ejné knihovny by m ly sehrát klí ovou roli v tomto nelehkém úkolu 

a umožnit všem ob an m p ístup k bezplatnému internetu. Hlavním cílem projektu je posílit 

postavení knihoven, jako d v ryhodných institucí v poskytování informací a poradenství, 

p edevším v oblastech zdraví, financí, kariéry, zam stnání a obchodních informací. 

Knihovnický personál by m l být schopen pomoci uživatel m pracovat s webovými zdroji 

i internetem samotným a po ádat pro uživatele školení pro zdokonalení informa ní 

gramotnosti. Projekt dále podporuje rozvoj spolupráce knihoven a místních i národních 

organizací. Cílem je také usnadn ní p ístupu k informacím. Proto chce organizace SCL 

pomáhat p i vytvá ení informa ních portál , s jasnou a jednoduchou navigací a uživatelsky 

p íjemn  prezentovanými informacemi, aby z nich uživatel snadno pochopil, jaké jsou služby 

knihoven a jak k nim p istupovat. Pomocí zainteresovaných knihoven, chce SCL definovat 

vzorek knihoven s nejlepší praxí a vypracovat ideální model pro poskytování informací 

na národní úrovni. Jednotlivé díl í aktivity, navazující na úkoly definované v projektu, vytvá í 

samotné knihovny. Jeden z nich, vedený knihovnou v Kensingtonu a Chelsea, byl vybudován 

p edevším pro pot eby nezam stnaných ob an . Informa ní pracovníci knihoven se snaží 

získávat a shromaž ovat dostupné online zdroje z oblasti volných pracovních míst, tvorby 

životopisu, technik pracovních pohovor  atd. Knihovna v Yorkshiru se snaží o zlepšení 

                                                 

45 Oficiální stránky organizace dostupné zde http://www.goscl.com/. 
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informa ního vzd lání, p edevším pak v tšího využívání služeb e-governmentu. Pro zájemce 

p ipravila adu p ednášek týkající se této problematiky. Další knihovny Spojeného království 

se angažují v aktivitách na podporu p ístupu k informacím z oblasti zdravotní pé e i financí. 

Online dotazník, který byl další sou ástí projektu, p inesl zajímavé záv ry. Tém  všichni 

respondenti vidí aktivity knihoven ohledn  rozvoje informa ní gramotnosti jako užite né a 

uvítali by další akce na podporu jejich informa ních dovedností. Jen kolem 16 % 

respondent  uvedlo, že hledání relevantních informací je pro n  jednoduché. Zhruba 

polovina dotázaných používá a zná online služby knihoven, druhá polovina je b hem 

pr zkumu použila poprvé v život . Informa ní pracovníci a knihovníci byli hodnoceni jako 

ochotní a vzd laní. Z výzkumu vyplynulo, že knihovny by m ly i nadále zviditel ovat služby 

a užite né informace online a to v p ehledné a uživatelsky p íjemné podob . Sou ástí projektu 

byl také trénink a školení informa ních pracovník  a knihovník . Pro v tšinu z nich byl 

velice p ínosným, p edevším v oblastech pé e o zdraví, financích a obchodních informacích. 

Záv ry projektu jsou tedy následující: podpora d v ryhodnosti knihoven jako primárních 

poskytovatel  informací, pomoc p i využívání digitálních zdroj , zlepšení spolupráce 

na vládní úrovni, vytvá ení informa ních portál , s jasnou a jednoduchou navigací 

a uživatelsky p íjemn  prezentovanými informacemi. 

Na aktivity vlády SCL reaguje i další inností. P íkladem je Národní digitální slib pro 

ve ejné knihovny46 (National Digital Promise for Public Libraries), ve kterém SCL definovala 

doporu ení pro ve ejné knihovny Anglie, Walesu a Severního Irska v p ístupu k digitálním 

zdroj m. Mezi klí ové sliby pat í volný p ístup k internetu, nep etržitý p ístup k virtuální 

online knihovn , školený personál ochotný pomoci uživatel m, wi-fi p ipojení a p ístup 

k digitálním zdroj m pomocí mobilních za ízení. Webové stránky knihoven a vybrané služby, 

jako nap íklad rezervace, dotazování e-mailem i p j ování digitálních a audio knih na dálku 

prost ednictvím webové sít , by m ly být p ístupné 24 hodin denn , 7 dní v týdnu. Za pomoci 

dalších stran chce SCL vytvo it jednotný standard autentizace, díky kterému se budou moci 

tená i p ihlásit do národní sít  digitálních zdroj . Národní digitální slib pro ve ejné knihovny 

a aktivity s ním spojené již sklízí své úsp chy a po et knihoven, které poskytují volný 

Internet, se zvýšil na 90 %.   

                                                 

46 Dokument v p vodním zn ní voln  ke stažení zde http://www.goscl.com/wp-content/uploads/2012/09/SCL-
National-Digital-Offer-Final.doc. 
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Organizace SCL dále spolupracuje s tv rci 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 podpo it britské knihovny, aby s portálem 

spolupracovaly a zadaly svoje umíst ní do systému. Webový portál48 je dílem organizace 

Collection Trust, která stojí i za projektem Kulturní sí  (viz kap. . 2.1.1) [SCL, 2009].  

3.10 innost organizace SCONUL 

Další z britských knihovnických organizací se zam uje p edevším na oblasti 

elektronického vzd lávání a výzkumu, lidských zdroj , informa ní gramotnosti a odbornou 

komunikaci v prost edí vysokoškolských a národních knihoven. Tyto aktivity mají na starosti 

jednotlivé pracovní skupiny organizace.   

Pracovní skupina informa ní gramotnosti se snaží o školení a vzd lávání uživatel  

knihoven. V roce 2011 vypracovala organizace sedmi pilí ový model informa ní gramotnosti, 

který definuje hlavní dovednosti, postoje a chování uživatel  ve vyšším vzd lávání. Model 

zd raz uje nelineárnost procesu informa ního vzd lávání, ale naopak poukazuje na neustálý 

pohyb a nezávislost jednotlivých ástí modelu. Mezi sedm základních pilí  pat í: identifikace 

informa ních pot eb uživatele, rozsah znalostí uživatele, naplánování vyhledávací strategie 

a informa ních konkrétních zdroj , sb r dat, hodnocení nalezených informací, profesionální 

a etické uspo ádání informací, prezentace a ší ení nalezených informací. Tento model byl 

rozší en do národních i univerzitních knihoven, kde dnes zlepšuje informa ní gramotnost 

uživatel  i knihovník . 

Pracovní skupina v oblasti ízení lidských zdroj  vypracovala manuál pro pracovníky 

knihoven, kde definuje základní dovednosti a znalosti, které jsou pro profesionální 

knihovníky nezbytné. Je d ležité si uv domit, že úsp ch instituce je založen p edevším na 

nich samotných a jejich p ístupu k uživatel m. Zárove  je ovliv ován pracovním prost edím 

a motivací. I to zohled uje návod vypracovaný pracovní skupinou.  

                                                 

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

48 Print screen webového rozhraní viz p íloha. . 5. 
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Další ást pracovník  SCONUL se zam uje na sbírání dat ke statistickým ú el m. 

Na základ  t chto informací je následn  vyhodnocována kvalita britských knihoven. Na svých 

webových stránkách SCONUL také uve ej uje r zné techniky sloužící k získávání údaj . 

S úrovní knihoven souvisí také orientace v možnostech v decké komunikace. Tu usnad uje 

p ehled, aktualizovaný skupinou pracovník  SCONUL, která sleduje aktuální trendy 

a informuje o nich knihovníky. Zabývá se i institucionálními repozitá i a otev eným 

p ístupem. Velice zajímavá je také innost pracovník , kte í se zam ují na design a vnit ní 

uspo ádání knihovny. Knihovnám radí, jak vytvo it vhodné prost edí pro výuku, vzd lávání, 

studium i výzkum. Úzce spolupracuje se službou Navrhování knihoven49 (Designing 

Libraries). Další akce na podporu knihoven se konají v oblasti zdravotnictví. U p edních 

zdravotnických organizací se SCONUL snaží o prosazování hodnot a d ležitosti knihoven. 

Nejen, že knihovny zp ístup ují adu oborových databází, ale informa ní pracovníci se v nich 

navíc snadno orientují a mohou být pro léka e cennými pomocníky.  

SCONUL stojí ješt  za jedním významným projektem a tím je webový portál s názvem 

„Knihovnické technologie vyššího vzd lání“50 (Higher Education Library Technology). Tyto 

webové stránky mají za úkol shromaž ovat a ší it informace z oblasti knihovnických 

technologií. P ípadní zájemci mohou získat informace z oblasti cloud computing, Webu 2.0, 

RFID a mnoha dalších. Portál je výjime ný tím, že krom strohých definic jednotlivých pojm  

obsahuje i informace o tematických konferencích, webových stránkách, projektech apod. Web 

je založen na wiki technologii, takže kterýkoli registrovaný uživatel m že obohacovat jeho 

obsah.   

Dvakrát v roce po ádá SCONUL konferenci. Poslední setkání se konalo 7. prosince 2012 

a nabídlo návšt vník m p íležitost diskutovat aktuální problémy s odborníky a zkušenými 

informa ními pracovníky [SCONUL, 2013].  

3.11 innost organizace SLA 

SLA svými aktivitami podporuje rozvoj knihoven základních a st edních škol. Knihovny 

samotné mohou využít konzultantských služeb. Zkušení pracovníci SLA ochotn  pomohou 
                                                 

49 Oficiální stránky dostupné zde http://www.designinglibraries.org.uk/. 

50 Oficiální stránky dostupné zde http://helibtech.com/. 
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p i ešení jakéhokoli problému. SLA je partnerem každoro ních oslav Národního dne 

knihoven (National Libraries day) a také Mezinárodního dne školních knihoven (International 

School Library Day). Organizace dále oce uje nejlepší knihovníky a design školních 

knihoven [School Library Association, 2012]. 

Od íjna 2011 spolupracuje s organizací CILIP a Asociací d tských a školních 

knihovník 51 (Association of Senior Childrens and Education Librarians, ASCEL) na ro ní 

kampani „Shout about School Libraries“, jejímž cílem m lo být upozorn ní na d ležitost 

školních knihoven a jejich služeb. Na konkrétní knihovny nebo služby mohli poukázat 

samotní uživatelé prost ednictvím sociální sít  Twitter. D raz byl kladen nap íklad na to, zda 

je knihovna vedena kvalifikovaným knihovníkem, zda je vybavena širokou sbírkou knih 

a asopis , zda je místem pro studium a etbu, umož uje p ístup k internetu i podporuje 

informa ní gramotnost a celodenní p ístup [CILIP, 2012a].  

SLA se snaží pomáhat nezam stnaným a zárove  i školním knihovnám, které hledají 

knihovníky. Na základ  nové služby posílá knihovnám odkazy na zajímavé nabídky 

knihovník  hledajících zam stnání [School Library Association, 2012]. 

3.12 innost organizace UKOLN 

 Jak bylo zmi ováno již v p edchozí ásti práce (viz kap. . 2.2.13), UKOLN je tvo en 

dv ma pracovními skupinami - V deckou skupinou pro informatiku IRG a Centrem pro 

podporu inovace ISC. ISC spolupracuje na ad  zajímavých projekt , které se v tšinou 

týkají nejen knihoven, ale všech vzd lávacích institucí. Již bylo e eno, že spolek ISC je 

sponzorován organizací JISC, a proto se podílí i na projektech této skupiny. Tím je nap íklad 

program Výzkum informa ního managementu (Research Information Management, RIM), kde 

ISC zpracovává adu podklad , zpráv a dokumentací pro pot eby JISC. Dále s JISC 

spolupracují se standardiza ními organizacemi na rozvoji a jednotnosti standard . Tím je 

nap íklad i metadatový standard Dublin Core i Identifikátor digitálního zdroje DOI. 

Vzhledem k dlouholeté praxi organizace UKOLN v oblasti výzkumu a vývoje elektronických 

informa ních zdroj  se ISC zapojilo do rozvoje vyhledávacího programu Discovery52. Projekt 

                                                 

51 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 

p edevším o technickou stránku a vytvá í r zné vzd lávací materiály, videa a workshopy 

[UKOLN, 2013].  
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4 Knihovnická sdružení a spolky v eské republice 

V eské republice funguje n kolik knihovnických organizací. V diplomové práci budou 

popsány následující53: Asociace knihoven vysokých škol eské republiky (dále jen AKVŠ), 

eská informa ní spole nost (dále jen IS), Sdružení knihoven eské republiky (dále jen 

SDRUK), Sdružení uživatel  knihovních systém  LANius, Sekce Experimentálního 

knihovnictví (dále jen SEX), Svaz knihovník  a informa ních pracovník  eské 

republiky (dále jen SKIP) a SUAleph (neformální sdružení knihovního systému Aleph). 

Vynechána nebude ani Úst ední knihovnická rada eské republiky (dále jen ÚKR), která 

slouží jako poradní orgán pro Ministerstvo kultury eské republiky. 

4.1  Asociace knihoven vysokých škol eské republiky, AKVŠ 

Historie organizace AKVŠ 

AKVŠ byla ustanovena na základ  konference konané v roce 2002, kde organizace p ijala 

stanovy a provedla všechny pot ebné kroky k zahájení své innosti. Samotnému vzniku však 

p edcházelo n kolikaleté úsilí o vytvo ení spole né instituce knihoven vysokých škol. 

To za alo již v roce 1999, kdy se konala Celostátní porada vysokoškolských knihoven. Od té 

doby byla myšlenka vytvo ení asociace vysokoškolských knihoven ádn  posuzována 

a zvažována a byly také p ipraveny pot ebné kroky k založení organizace. Zakládající lenové 

museli dále oslovit vedení vysokých škol a p esv d it je o nutnosti založení asociace. B hem 

prosince 2001 a dubna 2002 p islíbilo ú ast v organizaci 21 rektor  ve ejných vysokých škol. 

Na tento úsp ch navázala již výše zmi ovaná konference, která prob hla 13. ervna 2002. 

„Dne 8. ervence 2002 byla Asociace knihoven vysokých škol zaregistrována jako zájmové 

sdružení právnických osob u Ú adu m stské ásti Prahy 6“ [Ramajzlová, 2002]. Dnes AKVŠ 

sídlí na eském vysokém u ení technickém ( VUT) v Praze. 

AKVŠ byla p vodn  složena ze t í odborných komisí: Odborná komise pro elektronické 

informa ní zdroje (dále jen Komise pro EIZ), Odborná komise pro informa ní vzd lávání 

a informa ní gramotnost na vysokých školách (dále jen IVIG), Odborná komise pro otázky 

elektronického zp ístup ování vysokoškolských kvalifika ních prací. innost první 

                                                 

53 Loga eských organizací viz p íloha . 6. 
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jmenované komise byla ukon ena k 31. 12. 2008 a poslední jmenované k 30. 4. 2010. Dnes 

tedy funguje jen Odborná komise pro informa ní vzd lávání a informa ní gramotnost 

na vysokých školách. Dále AKVŠ pomáhá rozvíjet neformální Iniciativu pro podporu 

otev eného p ístupu a podporuje innosti dvou odborných skupin: DSPACE CZ, Pracovní 

skupina p i AKVŠ pro shibbolethovou autentizaci [Asociace knihoven vysokých škol R, 

2012].  

Hlavní cíle organizace AKVŠ 

Svá p vodní poslání AKVŠ definovala v programovém prohlášení z roku 2001. AKVŠ 

chce p edevším rozvíjet a zvyšovat kvalitu eských vysokoškolských knihoven a služeb, které 

poskytují. To má vést ke zlepšení v decko-informa ního zajišt ní proces  vzd lávání, bádání, 

v dy, výzkumu a v decké komunikace. AKVŠ chce obhajovat zájmy knihoven vysokých škol 

a prosazovat jejich názory p i jednáních s organizacemi z oblasti vzd lávacích, 

komunika ních a informa ních technologií. Dále Asociace zastupuje vysokoškolské knihovny 

p i jednáních týkajících se koncepce a napl ování státní informa ní politiky a národního 

knihovnického systému. AKVŠ hájí i zájmy samotných knihovník  vysokoškolských 

knihoven a snaží se o vyšší prestiž jejich profese. Mezi další innosti Asociace pat í 

poskytování odborného poradenství pro všechny vysokoškolské knihovny a spolupráce 

vysokoškolských a dalších typ  knihoven na národní i mezinárodní úrovni. AKVŠ je 

organiza ním lenem Asociace evropských v deckých knihoven (Ligue des Bibliothèques 

Européennes de Recherche, dále jen LIBER), Evropské kancelá e knihovnických, 

inova ních a dokumenta ních sdružení (European Bureau of Library, Information and 

Documentation Associations, dále jen EBLIDA) a IFLA [Asociace knihoven vysokých škol 

R, 2012]. 

Podmínky lenství v organizaci AKVŠ  

V sou asné dob  AKVŠ R sdružuje a zastupuje zájmy celkem 23 vysokých škol. 

Konkrétn  se jedná o tyto: Akademie múzických um ní v Praze (AMU), Akademie 

výtvarných um ní v Praze (AVU), eská zem d lská univerzita v Praze ( ZU), eské 

vysoké u ení technické v Praze ( VUT), Janá kova akademie múzických um ní 

v Brn  (JAMU), Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích (JU), Masarykova 

univerzita (MU), Mendelova univerzita v Brn  (MENDELU), Ostravská univerzita 
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v Ostrav  (OU), Slezská univerzita v Opav  (SLU), Technická univerzita v Liberci (TUL), 

Univerzita Hradec Králové (UHK), Univerzita J. E. Purkyn  v Ústí nad Labem (UJEP), 

Univerzita Palackého v Olomouci (UP), Univerzita Pardubice (UPa), Univerzita Tomáše Bati 

ve Zlín  (UTB), Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU), Vysoká škola bá ská-

Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO), Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE), Vysoká 

škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT), Vysoká škola um lecko-pr myslová 

v Praze (VŠUP), Vysoké u ení technické v Brn  (VUT), Západo eská univerzita 

v Plzni (Z U) [Asociace knihoven vysokých škol R, 2012]. 

4.1.1 Informa ní gramotnost – Odborná komise pro informa ní 
vzd lávání a informa ní gramotnost na vysokých školách, IVIG 

Komise IVIG vznikla na základ  aktivit pracovník  knihoven VUT. Myšlenka založit 

IVIG se zrodila již v roce 1999 na Celostátní porad  vysokoškolských knihoven v Ostrav , 

která byla po ádána Odbornou sekcí pro vysokoškolské knihovny p i Rad  vysokých škol. 

Hlavním cílem komise m la být informa ní výchova na VUT, proto byla v roce 1999 

vypracována Koncepce informa ního rozvoje na VUT. Svoji aktivní innost IVIG zahájil 

hned v roce následujícím, v únoru 2000, kdy založil uzav enou elektronickou konferenci 

s názvem Výchova. Po založení AKVŠ R v roce 2002, se IVIG stal jednou z jejích 

odborných komisí, kterou je dodnes. V sou asné dob  má IVIG celkem 15 len , které tvo í 

eské i moravské vysoké školy, dále 3 ve ejné knihovny a Ústav informa ních 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 informa ní výchovy, která 

p isp je k informa ní gramotnosti student  i dalších uživatel ,  

- vytvo it zázemí pro pracovníky knihoven, kte í s informa ní výchovou teprve za ínají, 

usnadnit jim tvorbu jejich koncepce, 

- sdílet zkušenosti získané v p íprav  i provád ní informa ní výchovy ve všech jejích 

formách (vstupní prohlídky knihoven, p ednášky, školení, kurzy, výuka reálná 

i virtuální, tišt né i elektronické informa ní materiály), 
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- p isp t k za le ování informa ní výchovy do u ebních program  vysokých škol a být 

oporou i argumentem p i jednání s akademickými funkcioná i, 

- spolupracovat p i vytvá ení online kurz  informa ní výchovy, které budou nejen 

výukovým zdrojem pro uživatele, ale i modelem pro ty, kdo se informa ní výchovou 

zabývají, 

- udržovat p ehled o stavu informa ní výchovy a informa ní gramotnosti na vysokých 

školách u nás i v zahrani í“ [IVIG, 2012].  

Od roku 2002 po ádá IVIG, ve spolupráci s ÚISK a ob anským sdružením SPRING 

(Spole nost pro rozvoj informa ní gramotnosti) každoro ní odborné seminá e.  

4.1.2 Otev ený p ístup – Iniciativa AKVŠ pro podporu otev eného 
p ístupu 

Iniciativa vznikla jako neformální sdružení u p íležitosti 3. setkání eských uživatel  

systému DSpace v kv tnu roku 2010. Hlavní náplní innosti tohoto spolku je podpora 

otev eného p ístupu k v deckým informacím. Mezi první aktivity, do kterých byla Iniciativa 

zapojena, byla celosv tová propaga ní akce Open access week na podzim 2010. Na její 

p íprav  se pak podílela i v letech dalších. Dále Iniciativa b hem celého roku po ádá r zné 

vzd lávací akce a seminá e [Asociace knihoven vysokých škol R, 2012].  

4.1.3 DSPACE CZ 

AKVŠ R podporuje innost odborné skupiny DSpace. Ta, prost ednictvím webových 

stránek54 informuje o open source softwarovém systému pro podporu digitálních knihoven. 

Webové stránky slouží jak sou asným uživatel m systému DSpace, tak potenciálním 

zájemc m. Web podává informace o sytému DSpace, které se vztahují k eskému prost edí, 

uvádí seznam instalací systému DSpace v esku, zp ístup uje zajímavé dokumenty, lánky 

i prezentace týkající se hodnocení i zkušeností se systémem a informuje eské uživatele 

systému o blížících se událostech i setkáních. Odborná skupina navíc nabízí všem zájemc m 

zapojení se do diskusní skupiny Dspacecz. Skupina se podílí na po ádání každoro ního 

setkání eských uživatel  systému DSpace [DSpace, 2012].  
                                                 

54 Oficiální stránky p ístupné zde http://www.dspace.cz/. 
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4.1.4 Pracovní skupina p i AKVŠ pro shibbolethovou autentizaci 

P i AKVŠ vyla ustanovena Pracovní skupina pro shibbolethovou autentizaci, která ídí 

rozb h shibbolethové autentizace v eské republice za knihovny. Jejím partnerem je sdružení 

Cesnet. Vedoucí skupiny je Barbora Katolická ze Západo eské univerzity v Plzni a Ji í Pavlík 

z Cesnetu [Pavlík, 2011]. 

4.2  eská informa ní spole nost, IS 

Historie organizace IS

eská informa ní spole nost vznikla v roce 1990, kdy byla organizace dne 

14. 5. zaregistrována na Ministerstvu vnitra eskoslovenské republiky. O dva roky pozd ji 

se konalo první ádné setkání len , na kterém byly p ijaty zm ny a dopl ky k p vodním 

stanovám IS. Další shromážd ní se konalo v roce 1996, kdy bylo zvoleno t inácti lenné 

zastupitelstvo IS, jehož složení bylo pozm n no v roce 2004. V roce 2008 došlo ke zm n  

názvu z eské informa ní spole nosti na eskou informa ní spole nost, o.s. V devadesátých 

letech m la IS 4 pobo ky. Dnes funguje pouze jedna p i Národním archivu eské republiky.  

B hem své dlouholeté innosti IS uspo ádala adu vzd lávacích akcí, exkurzí, 

tematických školení, p ednášek, konferencí i zájezd . B hem let 1992 až 2002 o své innosti 

IS informovala prost ednictvím ob asníku Zpravodaj IS [ eská informa ní spole nost, 

2012]. 

Hlavní cíle organizace IS 

IS se snaží o propojení jednotlivc  i skupin, kte í pracují v oborech týkající 

se vyhledáváním, uchováváním a zp ístup ováním informací odborné povahy. Rozsah 

odborné innosti IS zahrnuje všechny obory, které jsou založené na informacích, jako je 

nap íklad dokumentace, v decké a technické informace, znalostní inženýrství, informa ní 

a znalostní management, knihovnictví, bibliografie, informa ní technologie ve zdravotnictví 

atd.  

V IS fungují t i odborné sekce: Informace ve zdravotnictví, Informa ní vzd lávání 

a Katalogiza ní komise (Praha) [ eská informa ní spole nost, 2012].  
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Podmínky lenství v organizaci IS 

lenem v organizaci IS se m že stát jak jednotlivec, tak instituce. P ihlásit se m že 

pomocí odeslání kontaktních údaj  na e-mailovou adresu uvedenou na webových stránkách55 

IS a uhrazení lenského p ísp vku, který je pro jednotlivce 100 K  a pro instituce 2 000 K  

[ eská informa ní spole nost, 2012]. 

4.3  Sdružení knihoven eské republiky, SDRUK 

Historie organizace SDRUK 

Sdružení knihoven R je zájmovým sdružením právnických osob podporujícím rozvoj 

odborných a v deckých knihoven z území eské republiky. V lo ském roce 2012 oslavilo 

Sdružení dvacetileté výro í své úsp šné existence. K založení Sdružení došlo v prosinci 1992. 

B hem roku 1993 následovaly etné diskuse týkající se definování konkrétn jší podoby 

organizace, vytvo ení lenské základny a specifikování vztahu k již existujícímu Svazu 

knihovník  a informa ních pracovník . Mezi zakládající leny pat ilo dev t státních 

v deckých knihoven, ke kterým se v roce 1993 p ipojilo dalších dvanáct v deckých 

a odborných knihoven [Sdružení knihoven eské republiky, 1994]. Zájem knihoven z celého 

území eska byl i v letech následujících. P idruženým knihovnám SDRUK sloužil jako 

základna, která umož ovala spolupracovat p i automatizaci knihovnických proces  

a vytvá ení bází o jednotlivých typech dokument .  

Hlavní cíle organizace SDRUK 

Základní innosti organizace byly stanoveny p i jejím založení v roce 1992. Jednotlivé 

aktivity by m la organizovat rada, a to p edevším v t chto oblastech: ízení, konference, 

seminá e, báze dat, automatizace knihovnických inností, dopl ování knihovních fond , 

publika ní innost, práce sekcí a pracovních skupin. Od samého po átku byl kladen velký 

d raz na oblast akvizice v celé její ší i, v etn  oblasti zákonodárství a tvorby p edpis  

a instrukcí. V roce 1998 byly b hem konference v Se i definovány dodnes platné stanovy. 

„Cílem Sdružení je dále rozvoj duchovních hodnot ve vztahu k zabezpe ení demokratického 

p ístupu informací uložených v knihovních fondech odborných a v deckých 
                                                 

55 Oficiální stránky organizace dostupné zde http://cisvts.cz/. 
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knihoven“ [Sdružení knihoven eské republiky, 1999, s. 7]. Dále je ve stanovách definován 

p edm t innosti organizace, podle kterých SDRUK rozvíjí innost v t chto oblastech: 

1. „Napl ování mezinárodních program  v knihovnictví, bibliografii a informa ní v d , 

zejména Univerzální dostupnosti publikací (UAP), Univerzální bibliografické kontrole 

(UBCIM) a obdobných celosv tových programech. 

2. Organizace a koordinace koncep ních ešení v dopl ování, zpracování a zp ístup ování 

knihovních fond , zejména takových, která p ispívají ke spolupráci knihoven 

a uskute ování knihovnicko-informa ního systému. 

3. Kooperativní zajiš ování knihovních fond  a jiných informa ních zdroj , zejména v decké 

a odborné literatury, a to i ze zahrani í. 

4. Organizace a hodnocení moderních a vhodných technologií pro knihovnické procesy, 

v etn  zprost edkování nákupu pom cek a za ízení knihovnám. 

5. Po ádání odborných porad, seminá  a konferencí pro knihovny. 

6. Vydávání odborných publikací, zejména ve vlastní edi ní ad  Informa ní zdroje. Všechny 

aktivity Sdružení knihoven nenarušují postavení a funkce lenských knihoven a mohou být 

organizovány i ve spolupráci se zahrani ními partnerskými organizacemi“ [Sdružení 

knihoven R, 2013].  

Setkání dalo také vznik Nadace knihoven56, která byla založena v roce 1998 zakládajícími 

leny SDRUK. Nadace knihoven každoro n  vypisuje sout ž na podporu studijních cest 

do zahrani ních knihoven. Dnes je SDRUK tvo en šesti odbornými sekcemi: sekce pro 

akvizici, sekce pro bibliografii, sekce pro historické fondy, sekce pro informa ní vzd lávání 

uživatel , sekce pro informa ní technologie a sekce pro regionální funkce [Sdružení knihoven 

R, 2013]. 

Od roku 2007 SDRUK vytvá í Slovník eských knihovník , který v sou asnosti sdružuje 

tém  600 záznam . Jeho úsp ch je založen p edevším na dobré spolupráci knihoven, které 

                                                 

56 Oficiální stránky dostupné zde http://www.svkkl.cz/cs/dalsi-odkazy/nadace-knihoven/. 
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mohou navrhovat další hesla. Slovník je voln  dostupný z webových stránek SDRUK57 

[Sdružení knihoven R, 2013]. 

Podmínky lenství v organizaci SDRUK 

lenem SDRUK se m že stát právnická osoba, která podá písemnou žádost, jež je 

následn  p ijata radou SDRUK. Všem len m jsou stanoveny práva a povinnosti, mezi které 

pat í nap íklad právo být informován o po ádaných akcích, využívat dosažené výsledky 

spole né innosti i povinnost usilovat o pln ní cíl  SDRUK, zp ístup ovat výsledky své 

v decké a odborné innosti a platit lenské p ísp vky ve stanovené výši. Ty jsou od roku 

2011 navýšeny na 2 000 K . V sou asné dob  je lenem Sdružení knihoven R 44 knihoven 

a informa ních st edisek [Sdružení knihoven R, 2013]. 

4.4  Sdružení uživatel  knihovních systém  LANius 

Historie Sdružení uživatel  knihovních systém  LANius  

O založení Sdružení uživatel  knihovních systém  LANius se zasloužila firma 

LANius s.r.o. Tato firma byla založena v roce 1996 v Tábo e jako specializovaná firma 

na vývoj, servis a prodej knihovnických aplikací. Její zakladatelé se touto problematikou 

zabývali již od roku 1991, kdy za ali spolupracovat s M stskou knihovnou v Tábo e 

na vytvá ení sí ového knihovního sytému LANius. V roce 1993 byl v táborské knihovn  

slavnostn  spušt n výp j ní protokol. V roce 1995 vzniká souborný katalog SKAT58, který 

shromaž uje záznamy nau né literatury. V roce 1996 pak vzniká Sdružení uživatel  

knihovních systém  LANius, které je majitelem souborného katalogu. U zrodu Sdružení stála 

firma LANius a 28 knihoven používajících její knihovní systém [LANius, 2013].

Hlavní cíle Sdružení uživatel  knihovních systém  LANius  

Sdružení uživatel  knihovních systém  LANius je sdružením právnických osob. 

„Hlavním cílem Sdružení je vytvá et, provozovat, ší it a užívat souborný katalog (SKAT) 

p edevším ve ve ejných, ale i v ostatních knihovnách“ [Sdružení uživatel  knihovních 

                                                 

57 Oficiální stránky slovníku dostupné zde http://sck.sdruk.cz. 

58 Oficiální stránky katalogu dostupné zde http://www.skat.cz/. 
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systém  LANius, 2013]. Mezi další innost organizace pat í po ádání seminá , p ednášek 

a akcí, které se týkají automatizace knihovnických proces . 

Podmínky lenství ve Sdružení uživatel  knihovních systém  LANius  

lenem Sdružení se m že stát uživatel knihovního systému od firmy LANius po vypln ní 

p ihlášky a uhrazení lenského p ísp vku. Ten je pro knihovny do 20 000 svazk  stanoven 

ve výši 1 000 K  a pro knihovny s více než 20 000 svazk  2 000 K . Stanovy Sdružení 

definují základní práva a povinnosti len . Mezi práva len  pat í nap íklad bezplatné 

využívání souborného katalogu i navrhování zm n k formálním a v cným pravidl m 

ukládaných záznam . Mezi povinnosti len  pat í poskytování zpracovaných záznam  

z jejich fondu i informování o provozu souborného katalogu ve sd lovacích prost edcích 

[Sdružení uživatel  knihovních systém  LANius, 2013]. 

4.5 Sekce EXperimentálních knihovník , SEX 

Historie spolku SEX 

Sekce experimentálních knihovník , která provokativn  vystupuje pod zkratkou SEX, 

vznikla 2. prosince 2011. Funguje p edevším prost ednictvím stránky na sociální síti 

Facebook59 a bohužel zatím nemá samostatný web. Tomáš Bouda, len SEXu, ve svém 

lánku uvádí, že Sekce byla založena p edevším z d vodu lepšího sdílení zkušeností 

pracovník  eských knihoven. Ty p irovnává ke zvláštnímu živo išnému druhu, 

ke „v elomravenc m“, a to p edevším díky pracovitosti, týmovosti, ob tavosti a vášnivosti 

pro danou profesi [Bouda, 2012].  

Hlavní cíle spolku SEX 

P i založení Sekce bylo definováno 5 základních aktivit, které chce SEX napl ovat: 

m níme, sdílíme, propojujeme, inspirujeme a žijeme. U založení spolku 15 zakládajících 

len , kte í na prvním oficiálním setkání definovali deset hlavních hodnot SEXu. Mezi ty 

pat í následující body: 

1. „Nebojme se experimentovat s cílem najít lepší kvalitu. 

                                                 

59 Profil dostupný zde http://www.facebook.com/sex.knihovna. 
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2. Budujme vztahy založené na komunikaci, spolupráci, sounáležitosti a podpo e. 

3. Propojujme lidi a témata v oboru i mimo n j. 

4. Sdílejme své vize, nápady, zkušenosti, problémy a výsledky. 

5. Bu me inspirativní a nakažliví. 

6. Vytvá ejme zábavné a výst ední v ci. 

7. Bu me flexibilní a podporujme zm ny. 

8. Nebojme se zazá it. 

9. Bu me kreativní a iniciativní. 

10. V me v to, co d láme“ [Bouda, 2012]. 

Z jednotlivých bod  je cítit odhodlání a touha po zm n  sou asného stavu knihovnictví. 

SEX chce díky nim zlepšit spolupráci mezi knihovnami a jednotlivými pracovníky. Své cíle 

SEX ší í nap íklad prost ednictvím plakátu, který obsahuje základní hesla60. 

Podmínky lenství ve spolku SEX 

Sekce Experimentálního knihovnictví funguje zcela nezávisle. lenem se m že stát 

kdokoli, „kdo se ztotož uje s deseti hodnotami SEXu a aktivn  je vyznává, chce se v novat 

vlastnímu tématu, rozvíjet jej a inspirovat ostatní a kontaktuje jakéhokoli dalšího lena SEXu, 

který to sd lí ostatním len m SEXu“ [Bouda, 2012].  

4.6  Svaz knihovník  a informa ních pracovník  R, SKIP 

Historie organizace SKIP 

V letošním roce 2013 oslaví sdružení SKIP již 45. výro í své úsp šné existence. Oficiáln  

byl spolek zaregistrován v listopadu roku 1968. Samotné registraci p edcházelo usnesení 

pražských knihovník , bibliograf  a v decko-informa ních pracovník  z b ezna téhož roku, 

kte í cht li vytvo it dobrovolnou zájmovou organizaci. Po mnoha formálních krocích 

a oficiální registraci v listopadu, prob hala 11. prosince 1968 ustavující sch ze, na které byl 

zvolen ídící orgán a také historicky první p edseda SKIP, PhDr. Rudolf Málek. innost 

spolku však byla v roce 1970 Ministerstvem vnitra SR zakázána. Jako d vod ministerstvo 

uvedlo, že „Svaz aktivn  podporoval politiku pravicových a antisov tských sil v roce 1968 

                                                 

60 Viz p íloha. . 7. 
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a 1969 a jeho innost se rozvíjela v rozporu se zájmy naší socialistické spole nosti“ [Kurka, 

2008]. 

innost spolku byla obnovena až na p elomu let 1989 a 1990, kdy byla vytvo ena 

pracovní skupina, která na zasedání v lednu 1990 projednala návrh stanov pro registraci 

SKIP. V dubnu téhož roku se konal ustavující sjezd v M stské knihovn  v Praze, na kterém 

byla p edsedkyní spolku zvolena dr. Burgetová [Houšková, 2010].  

V roce 2002 dochází ke slou ení SKIP s Asociací knihoven R. Hlavním d vodem 

spojení t chto dvou organizací byl p edevším spole ný zájem a cíle [Balík, 2002].  

Hlavní cíle organizace SKIP 

Dnes je SKIP R, jak již napovídá název sám, svazem knihovník  a informa ních 

pracovník , který má charakter ob anského sdružení. Hlavním cílem je zvyšování úrovn  

knihovnické a informa ní práce a také prestiže oboru. SKIP se snaží, aby stát vytvá el 

p íznivé podmínky pro rozvoj innosti knihoven. SKIP spolupracuje na vytvá ení koncepcí 

oboru a oborové legislativy, dále kooperuje a rozvíjí kontakty s oborovými spolky 

a organizacemi jak z eska, tak ze zahrani í. Je také lenem mezinárodních oborových 

organizací, jako je IFLA a EBLIDA. SKIP vydává tvrtletní periodikum Bulletin SKIP61 

a pro knihovníky a informa ní pracovníky organizuje mnoho spole enských akcí. SKIP 

sdružuje na 1 500 len , má 11 regionálních výbor  (Praha, St edo eský region, Jiho eský 

region, Plze ský region, Chomutovsko, Ústecký region, Liberecký region, Východo eský 

region, region Velká Morava, region Moravskoslezského a Olomouckého kraje, Karlovarský 

region) a 15 odborných sekcí ( eský komitét Modrý štít, Edi ní komise, Frankofonní klub, 

Klub d tských knihoven, Klub léka ských knihoven, Klub školních knihoven, Klub tvo ivých 

knihovník , Klub vysokoškolských knihovník , Knihovnická komise Asociace muzeí 

a galerií, Komise pro zahrani ní styky, Sekce knihovník  – trenér  pam ti, Sekce služeb 

osobám se specifickými pot ebami, Sekce ve ejných knihoven, Sekce vzd lávání, 

Zam stnavatelská sekce) [Svaz knihovník  a informa ních pracovník  eské republiky 

(SKIP), 2013]. 

                                                 

61 Oficiální stránky asopisu dostupné zde http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bulletin.htm. 
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Podmínky lenství v organizaci SKIP  

lenem SKIP se m že stát jak jednotlivec, tak instituce. Jednotlivcem by m l být ob an 

eské republiky, který p sobí nebo p sobil v oblasti knihovnictví a informa ní v dy. M že 

jim být i student knihovnické a informa ní školy. V p ípad , že má o lenství zájem cizí státní 

ob an, musí lenství posoudit p edsednictvo SKIP. O institucionální lenství m že požádat 

jakákoli knihovna nebo informa ní st edisko. O lenství lze požádat prost ednictvím 

formulá e na webových stránkách instituce. Individuální len zaplatí poplatek 400 K , student 

i d chodce polovinu. Poplatek pro instituci se odvíjí od po tu zam stnanc . ím mén  má 

instituce zam stnanc , tím nižší je její poplatek [Svaz knihovník  a informa ních pracovník  

eské republiky (SKIP), 2013].  

4.7  Sdružení uživatel  Aleph, SUAleph 

Historie organizace SUAleph 

Sdružení uživatel  Aleph vzniklo jako volná, otev ená a neformální skupina na ja e 1996. 

Bylo vytvo eno pro všechny uživatele z eské a Slovenské republiky. Od roku 2002, kdy byla 

uzav ena smlouva se spole ností Ex Libris Ltd., je výhradním distributorem systému Aleph 

pro eskou a Slovenskou republiku Ústav výpo etní techniky Univerzity Karlovy v Praze 

(ÚVT UK) [SUAleph, 2010].  

Hlavní cíle organizace SUAleph 

Hlavní cíle Sdružení je ší ení zkušeností a rozvoj integrovaného knihovnického systému 

Aleph. SUAleph funguje na dobrovolné, otev ené bází, bez nároku na finan ní p ísp vky. 

Pro vým nu názor , dotaz  a zkušeností slouží len m elektronická konference SUAleph 

a webové stránky Sdružení. Minimáln  dvakrát do roka SUAleph organizuje setkání zástupc  

knihoven, které Aleph vlastní a používají. Ú astnit 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 zákazník  v eské 

i Slovenské republice. Sdružení si dále klade za cíl lepší postavení zapojených knihoven 

vzhledem k Mezinárodnímu sdružení uživatel  produkt  firmy Ex Libris 

(The International Group of Ex Libris Users, IGeLU). Po ádání a koordinaci akcí a innosti 
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Sdružení, zajiš uje Sekretariát SUAleph, který je volen každý rok na setkání zástupc  

knihoven [SUAleph, 2010]. 

Podmínky lenství v organizaci SUAleph 

SUAleph funguje jako otev ené sdružení pro všechny zájemce z ad knihoven, které se 

cht jí dozv d t více o systému Aleph. Knihovny se mohou zapojit do elektronické konference 

pro vým nu a sdílení informací pomocí e-mailové adresy „sualeph@vkol.cz“. Sdružení 

up ednost uje leny, kte í mají zájem o aktivní spolupráci. Ta není založena na žádném 

finan ním p ísp vku [SUAleph, 2010].

4.8  Úst ední knihovnická rada R, ÚKR  

Historie rady ÚKR  

innost Úst ední knihovnické rady eské republiky byla stanovena již ve druhém 

knihovnickém zákon  z roku 1959. Paragraf íslo 9 ÚKR definoval jako „poradní, iniciativní 

a koordina ní orgán ministra školství a kultury pro zásadní otázky knihoven jednotné 

soustavy, její leny jmenuje ministr školství a kultury na návrh úst edních orgán  a ú ad “ 

[ eskoslovensko, 1959, s. 173]. 

Hlavní cíle rady ÚKR  

V sou asném knihovnickém zákon  ze dne 29. ervna 2001 o knihovnách a podmínkách 

provozování ve ejných knihovnických a informa ních služeb, je innost ÚKR zmín na jen 

stru n , konkrétn  v paragrafu íslo 15. V n m se uvádí, že „pro stanovení prioritních oblastí 

poskytování dotací si ministerstvo vyžádá stanovisko Úst ední knihovnické rady, kterou 

ministerstvo z ídí, vydá její stanovy a jednací ád“ [ esko, 2011, s. 5687]. Konkrétní innost 

ÚKR je tedy definována v t chto stanovách:  

1. „Rada se vyjad uje k zásadním programovým, legislativním a normativním zám r m 

v oblasti knihovnictví. Ve spolupráci s p íslušným odborem Ministerstva kultury R 

p edkládá ministru kultury R návrhy na ešení zásadních problém  knihovnictví v eské 

republice.  

2. Rada se vyjad uje ke stanovení prioritních oblastí poskytování dotací provozovatel m 

knihoven a k náplni program  Ministerstva kultury R ur ených k rozvoji knihovnictví. 
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3. Rada zpracovává návrhy a doporu ení týkající se postavení, funkce a mezirezortní 

kooperace knihoven poskytujících ve ejné knihovnické a informa ní služby“ [Úst ední 

knihovnická rada, 2012]. 

Podmínky lenství v rad  ÚKR  

Jednotliví lenové ÚKR jsou jmenováni i odvolávání ministrem kultury R z ad 

odborník , zástupc  profesních sdružení a p edstavitel  institucí z oblasti knihovnictví. 

P edseda, místop edseda i tajemník ÚKR je taktéž volen i odvoláván ministrem kultury R. 

Rada se schází nejmén  dvakrát ro n , zpravidla k projednání otázek rozvoje knihoven R 

[Úst ední knihovnická rada, 2012]. 
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5 Sou asné aktivity eských knihovnických spolk  

5.1 innost organizace AKVŠ  

Asociace knihoven vysokých škol se v uplynulém roce soust edila p edevším na p ípravu 

novely Autorského zákona, problematiku elektronických informa ních zdroj , otev eného 

p ístupu a institucionálních repozitá , statistikou o vysokoškolských knihovnách 

a vyhodnocením statistik za rok 2011, organizací odborných seminá , spoluprácí 

s mezinárodními organizacemi a Radou vysokých škol [Asociace knihoven vysokých škol 

R, 2012]. 

5.1.1 Seminá e a konference AKVŠ  

V uplynulém roce 2012 uspo ádala AKVŠ adu akcí na podporu vysokoškolských 

knihoven. V b eznu organizace ve spolupráci s organizací IVIG a Univerzitní knihovnou 

Univerzity Pardubice uspo ádala pracovní seminá  pro knihovníky vysokých škol s názvem 

M ení efektivity informa ního vzd lávání: pre-testy, post-testy. Seminá  se skládal 

z p ednášky a praktického cvi ení. P ednášející se zabývali informa ním vzd láním 

ve vysokoškolských knihovnách, jeho významem a možností m ení. V praktické ásti 

seminá e se pak ú astníci dozv d li, jaké otázky vybrat pro pre- a post-testy [Asociace 

knihoven vysokých škol R, 2012].  

V dubnu se ve spolupráci s organizací IVIG a Centrem informa ních a knihovnických 

služeb Vysoké školy ekonomické v Praze uskute nil další pracovní seminá  Služby VŠ 

knihoven: student m na míru? Na n m byli ú astníci seznámeni s aktuálními studiemi týkající 

se problematikou uživatel  vysokoškolských knihoven, jejich informa ními pot ebami a také 

p íklady z praxe, jak sestavit služby pro vybrané skupiny uživatel  [Asociace knihoven 

vysokých škol R, 2012].  

B hem dvou kv tnových dn  prob hlo za podpory AKVŠ setkání eských uživatel  

systému DSpace, které uspo ádala Úst ední knihovna VŠB-TU Ostrava. Bylo to již popáté, 

co se konalo setkání DSpace. To lo ské se zam ilo na politiku otev eného p ístupu, 

elektronické sdílení v deckých prací, provozování otev ených asopis  i na implementaci 

systému DSpace. Významným bodem setkání bylo podepsání Berlínské deklarace 

o otev eném p ístupu ke znalostem v p írodních a humanitních v dách Asociací knihoven 

vysokých škol a také založení Komise pro otev ený p ístup. Berlínská deklarace je jedním 
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ze zásadních dokument , které se zabývají otev eným p ístupem. Krom AKVŠ se k deklaraci 

p ihlásilo p es 400 organizací62 z celého sv ta, které svým podpisem souhlasí s myšlenkou 

otev eného p ístupu a jeho aktivní podporou v praxi [OA MPG, 2013]. Na základ  této 

deklarace AKVŠ vytvo ila politiku otev eného p ístupu, kdy p edpokládá, že se jednotliví 

lenové zapojí do propagace otev eného p ístupu na svých univerzitách. Jako konkrétní body 

ve své politice AKVŠ uvádí: 1. zvyšovat pov domí o otev eném p ístupu na svých 

univerzitách b žnými komunika ními prost edky, nap . vzd lávacími akcemi, publika ními 

aktivitami i zapojením do mezinárodní propaga ní akce Open Access Week; 2. podporovat 

rozvoj otev eného p ístupu prosazováním obou cest otev eného p ístupu, v etn  p ípadné 

finan ní ú asti na úhrad  poplatk  za zpracování lánk  a budování institucionálních 

repozitá  a jejich zapojení do evropské i celosv tové sít  otev ených repozitá ; 

3. podporovat a povzbuzovat autory, aby si podrželi svá autorská práva, nap íklad využitím 

dodatku k vydavatelské smlouv /CTA, nebo licencí Creative Commons; 4. podporovat 

využívání asopis  a dalších publikací s otev eným p ístupem; 5. podporovat a prosazovat 

politiky otev eného p ístupu k publikovaným výsledk m výzkumu a vývoje financovaného 

z ve ejných zdroj  [Asociace knihoven vysokých škol R, 2012]. 

V zá í AKVŠ spole n  s odbornou komisí IVIG po ádali již pátý ro ník seminá e IVIG – 

Informa ní vzd lávání a informa ní gramotnost v teorii a praxi vzd lávacích institucí. 

Tématem lo ského ro níku, na kterém spolupracoval Ústav informa ních studií 

a knihovnictví FF UK a ob anské sdružení SPRIG, bylo: Hodnocení efektivity informa ního 

vzd lávání: víme, zda n co nau íme? Jednotlivé p ísp vky vycházely z konkrétních p íklad  

z praxe. Týkaly se nap íklad evaluace u ení dosp lých, vlivem informa ního vzd lávání 

na studenty a doktorandy Knihovny univerzitního kampusu Masarykovy univerzity 

i hodnocením elektronického vzd lávání léka ských knihovník  v R [Asociace knihoven 

vysokých škol R, 2012].  

K p íležitosti desátého výro í fungování AKVŠ byla 26. a 27. zá í uspo ádána slavnostní 

konference Bibliotheca academica. Podílela se na ní Univerzitní knihovna Univerzity 

Pardubice. Konference byla zahájena prezentací p edsedkyní spolku Barborou Ramajzlovou, 

která zhodnotila desetileté p sobení Asociace a uvedla, co vše k samotnému vzniku vedlo. 

                                                 

62 K 18. 3. 2013 se k Berlínské deklaraci p ipojilo 428 organizací [OA MPG, 2013]. 
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V dalších p ísp vcích bylo probíráno hlavní téma konference „Univerzitní knihovna – vize 

pro 2020“ [Asociace knihoven vysokých škol R, 2012].  

V íjnu 2012 prob hl další seminá  pro pracovníky vysokoškolských knihoven, který se 

zabýval aktuálním tématem E- te ky, e-knihy, e-vydavatelství ve vysokoškolském prost edí. 

Své konkrétní zkušenosti s akvizicí, p j ováním i využitelností e-knih p ednášeli pracovníci 

r zných eských univerzitních knihoven. Problematika institucionálního repozitá e byla 

probírána na listopadovém workshopu s názvem „Za ínáme s (otev eným) institucionálním 

repozitá em“. Jeho cílem byla vým na zkušeností ohledn  budování institucionálního 

repozitá e. Poslucha i se dozv d li zkušenosti s open source softwarem DSpace i databází 

SHERPA/ROMEO [Asociace knihoven vysokých škol R, 2012]. 

Další ro ník mezinárodní propaga ní akce s názvem „Týden Open Access“ na podporu 

otev eného p ístupu se konal od 22. do 28. íjna 2012. Do akce se zapojilo 14 eských 

vysokoškolských knihoven a také Knihovna Akademie v d eské republiky a Národní 

technická knihovna, které si p ipravily zajímavé p enášky ohledn  zkušeností s otev eným 

p ístupem. Hlavním cílem celé akce bylo získat v tší podporu pro open access, aby se mohl 

stát b žnou normou v oblasti ší ení výsledk  výzkumu a vývoje. P ednášející akademické 

knihovny cht ly ovlivnit zejména akademické pracovníky a studenty. Propaga ní akce 

probíhaly pod jednotným heslem „P epni se na open access!“63 [ eské, 2012].  

Ve spolupráci s komisí IVIG a Jiho eskou univerzitou v eských Bud jovicích prob hl 

poslední pracovní seminá  roku 2012, který nesl název „SMARTBOARD: interaktivní 

technologie v informa ním vzd lávání“. Ú astník m byla p edstavena interaktivní tabule 

a její možné využití v praxi. Následn  si mohli poslucha i tabuli sami vyzkoušet [Asociace 

knihoven vysokých škol R, 2012].  

5.1.2 Zahrani ní spolupráce 

AKVŠ spolupracuje se zahrani ními organizacemi LIBER, EBLIDA a IFLA. Ú astnila se 

proto 20. výro ního zasedání EBLIDA a konference s názvem: „Demokratický vývoj v novém 

mediálním prost edí“ (Democracy Development in a New media Environment) v Kodani. 

Dále také 41. výro ní konference LIBER, která prob hla v univerzitní knihovn  v estonském 
                                                 

63 Viz p íloha. . 8.  
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Tartu. Téma této konference zn lo: „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 te ! Inspirující, 

p ekvapující, posilující“ (Libraries Now – Inspring, Surprising, Empowering). Dále se 

lenové AKVŠ zú astnili Výro ní konference Informa ní gramotnost knihovník  (Librarians‘ 

Information Literacy Annual Conference, LILAC) v britském Glasgow. Velice p ínosná byla 

ú ast na mezinárodní konferenci Kvalitativní a kvantitativní metody v knihovnách (Qualitative 

and Quantitative Methods in Libraries International Conference, QQML) v irském m st  

Limerick. Letošní ro ník se zabýval p edevším problematikou e-knih, informa ní 

gramotnosti, otev eného p ístupu a p íbuznými tématy [Asociace knihoven vysokých škol 

R, 2012]. Další zahrani ní cesty vedly na konference o otev ených repozitá ích 

i elektronických informa ních zdrojích. Zahrani ní spolupráce a návšt va zahrani ních 

konferencí je pro AKVŠ jist  velice p ínosná. Organizace má p ehled, co nového se ve sv t  

v dané problematice d je, jak je ešena v zahrani í, jaké jsou sou asné trendy a kam by m la 

jejich innost sm ovat.  

5.2 innost organizace IS 

V lo ském roce dosáhl po et len  organizace 260 individuálních len  a 1 kolektivní 

len. Byla uspo ádána ada seminá  a p ednášek a rozvíjena spolupráce jak na národní, tak 

mezinárodní úrovni. 

5.2.1 Seminá e a p ednášky IS 

V rámci n kolikaleté spolupráce s Ústavem informa ních studií a knihovnictví 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jsou po ádány Jinonické informa ní 

pond lky64. Tyto p ednášky se konají, jak napovídá název sám, vždy v pond lí od 14.00 hod 

v prostorách ÚISKu v pražských Jinonicích. V lo ském roce se o zajímavé povídání postarala 

nap íklad Mgr. Jana Mat jková, jejíž prezentace se týkala elektronických knih na Univerzit  

Karlov . Ing. Václav Jansa se zam il na problematiku svobodného softwaru. Dalším 

p ednášejícím byl také PhDr. Vít Richter, který poslucha e seznámil s Koncepcí rozvoje 

knihoven eské republiky na léta 2011-2015. Mgr. Alena Sou ková se zabývala evropským 

                                                 

64 Aktuální program dostupný zde http://uisk.ff.cuni.cz/listing.do?categoryId=15185. 
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projektem Linked Heritage. I ostatní p ednášky p inesly zajímavá témata. Nejen studenti 

ÚISK, ale i široká ve ejnost se díky nim dozví aktuální problematiku oboru informa ní v dy 

a knihovnictví [Ústav informa ních studií a knihovnictví, 2013]. 

Ve spolupráci s ÚISK a Ústavem v deckých informací 1. léka ské fakulty Univerzity 

Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice a Národní technické knihovny v Praze se 17. ledna 

2012 uskute nila konference Informace, konkurenceschopnost, inovace. Konference se již 

popáté stala místem setkávání odborník , aktuálních trend  a navazování spolupráce 

s p íbuznými obory informa ní v dy a knihovnictví. Desítku p ísp vk  zahájil 

Doc. PhDr. Richard Papík, PhD. a MUDr. Pavel Zubina. Jejich prezentace se týkala eské 

expozice na veletrhu ITU Telecom World 2011. Tématem konference ITU 2011 byly sociální 

sít  a jejich využití do budoucnosti. eskou republiku zastupovala nap íklad eská pošta, 

agentura CzechTrade nebo eské vysoké u ení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. 

Další p ísp vky se týkaly nap íklad rozvoje telekomunika ních technologií, propojení oboru 

informa ní v dy a zdravotnického sektoru, elektronických knih, aktuálních trend  v rozvoji 

lidských zdroj  v informa ních institucích, digitálních stop i databáze pro výzkumy v oblasti 

astrofyziky a astronomie Astrophysics Data System [Pitašová, 2012]. Letošní ro ník 

konference prob hne pravd podobn  v druhé polovin  roku, v listopadu 2013. 

V únoru 2012 uspo ádala pobo ka IS p i Národním archivu výro ní konferenci. Na té 

byla projednána innost a hospoda ení pobo ky za rok 2011 a schválen plán innosti 

i rozpo tu na rok 2012. V plánu innosti byl zmín n také seminá  s názvem: „Bezpe nostní 

snímkování a dokumentace sbírek“, který navázal na cyklus Obrazové dokumenty v archivu 

a uskute nil se 29. b ezna. Pobo ka IS p i Národním archivu byla také hlavním po adatelem 

odborné exkurze po britských archivech, která se uskute nila v kv tnu. Jejím cílem byla 

návšt va Národního archivu v Kew, Churchillova archivního centra a Univerzitní knihovny 

v Cambridgi a archivu hrabství Norfolk v Norwichi [ eská informa ní spole nost, 2012].  

Ve spolupráci s Národní technickou knihovnou prob hl 23. íjna 2012 již pátý ro ník 

Seminá e ke zp ístup ování šedé literatury. Cílem každoro ního setkávání je p edevším 

prezentace témat týkajících se problematiky šedé literatury. Lo ský ro ník se zam il 

na šedou literaturu jako výsledek v deckého výzkumu. P ísp vky se týkaly nap íklad 

Národního úložišt  šedé literatury, vlivu nových trend  v oblasti informa ních 

a komunika ních technologií a elektronické komunikace na šedou literaturu v prost edí 
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Webu 2.0 i právní problematiky zp ístup ování výsledk  v dy a výzkumu v eské 

republice. Stranou nez staly ani p íklady z praxe a poslucha i se dozv d li, jaká je práce se 

šedou literaturou na norské Univerzit  v Bergenu, Mendelov  univerzit  v Brn  

i Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém. Na tento seminá  pak 

navázal seminá  s názvem Open Access aneb Open your mind!, který prob hl v rámci Týdne 

Open Access (viz kap. . 5.1.1) [Vy ítalová, 2012]. 

V lo ském roce IS také finan n  podpo il zahrani ní studijní cestu studentky ÚISK, 

Mgr. Pavlíny Lonské, která se v rámci své diplomové práce vydala do nizozemských 

knihoven a oborových organizací.  

5.3 innost organizace SDRUK 

V roce 2012 se Rada SDRUK sešla celkem t ikrát. D vodem pravidelných setkání je 

p edevším sdílení informací mezi jednotlivými sekcemi a také diskuse k aktuálním témat m. 

7. b ezna pak prob hla valná hromada SDRUK, která projednala innost organizace v roce 

2011 a p edstavila plány na rok 2012. Uvedeny byly také revizní zprávy, zprávy jednotlivých 

sekcí a výsledky hospoda ení sdružení [Sdružení knihoven R, 2013].   

5.3.1 Seminá e a konference SDRUK 

Hlavní náplní innosti SDRUK byla p edevším p íprava konference Knihovny 

sou asnosti, která se uskute nila 11. – 13. zá í na Univerzit  Pardubice. Mezi okruhy, 

kterými se konference zabývala, pat ila Koncepce rozvoje knihoven R na léta 2011-2015 

v etn  internetizace knihoven. Konference byla rozd lena do jednotlivých tematických blok . 

První se zabýval p ístupem k informa ním zdroj m a službami knihoven. Úvodní p ísp vek 

tohoto bloku se týkal centrálního portálu eských knihoven Knihovny.cz, který by m l být 

na základ  Koncepce do roku 2015 zprovozn n a nasazen do knihoven. Následovala 

p ednáška o sdílení uživatelských identit a služb  MojeID a o možnostech zabezpe ení 

po íta  pro p ístup do autorsky chrán ných plných text . Navázal p ísp vek o fenoménu 

chytrých telefon  a tablet  a jejich využití v knihovnách. Druhý den konference za al blokem 

p ednášek týkajících se vzd lávání uživatel  knihoven. Poslucha i se seznámili s projektem 

Centrum informa ního vzd lávání: rozvoj informa ní gramotnosti na Masarykov  univerzit , 

jehož cílem je sjednocení aktivit týkajících se informa ního vzd lávání v rámci celé 

Masarykovy univerzity a vytvo ení moderního centra, které se bude problematikou zabývat. 
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Další projekt byl p edstaven V deckou knihovnou v Olomouci a Univerzitou Palackého. 

Projekt nese název „Inovace studia historických v d na Univerzit  Palackého“ a je 

spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem eské republiky. 

P ísp vky z praxe informa ního vzd lávání se týkaly lekcí po ádaných ve Studijní a v decké 

knihovn  v Hradci Králové. Zmín na byla také problematika bezpe né práce uživatele 

s informa ními a komunika ními technologiemi. Dalším bodem programu bylo vzd lávání 

dosp lých, p edevším pracovník  knihoven, a p íklady z praxe. Tematickým bodem íslo t i 

byl design služeb v knihovnách. Jednotlivé p ísp vky se zabývaly tvorbou webových stránek 

i správným marketingem knihovny. Následoval blok p ednášek týkajících se bezbariérových 

knihoven a elektronických knih. Záv re ným bodem programu konference byla diskuze 

aktuálního stavu a realizace Koncepce rozvoje knihoven v R na léta 2011-2015 v etn  

internetizace knihoven [Sdružení knihoven R, 2012].  

Pravidelnou sou ástí konference Knihovny sou asnosti je p edání Medaile Z. V. Tobolky. 

Nejinak tomu bylo i v roce 2012. Za rozvoj eského knihovnictví byli ocen ni: 

Prof. PhDr. Ivan Hlavá ek, CSc., PhDr. Jarmila Okrouhlíková (Knihovna 

Um leckopr myslového musea v Praze), PhDr. Eva Žáková (Krajská knihovna Karlovy 

Vary), PhDr. Halina Molinová (Regionální knihovna Karviná) a PhDr. Ji í Polišenský 

(Národní knihovna R). Za celoživotní práci v knihovnictví si cenu zasloužila Mgr. Marie 

Valtrová (M stská knihovna v Praze) [Sdružení knihoven R, 2013]. 

5.3.2 innost jednotlivých sekcí SDRUK 

Sdružení SDRUK je tvo eno šesti odbornými sekcemi. Tyto sekce dbají o co nejlepší 

rozvoj akvizice a bibliografické innosti v lenských knihovnách. Po ádají vzd lávací akce 

týkající se ochrany historických fond , informa ních technologií, informa ního vzd lávání 

uživatel  a regionálních funkcí ve ejných knihoven. 

5.3.2.1 Sekce pro akvizici 

Sekce pro akvizici byla založena v roce 2004. Hlavní náplní její innosti je po ádání 

celostátních akvizi ních seminá  a také poradenská innost pro knihovny, které jsou p íjemci 

povinného výtisku. Sekci p edsedá Ing. Aleš Brožek. 

V uplynulém roce Sekce uspo ádala tradi ní celostátní akvizi ní seminá . Probíhal 

14. ervence 2012 na Výstavišti erná louka v Ostrav . 22. ro níku se ú astnilo 90 osob 
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a jeho obsahem byla aktuální témata týkající se akvizice. Úvodní p ísp vek se týkal 

rostoucích cen knih a jak je možno p i jejich nákupu co nejvíce ušet it. O další prezentace se 

zasloužila nap íklad Knihovna J. Mahena, Knihovna m sta Ostravy i Krajská knihovna 

v Pardubicích. Ty p edstavily poslucha m svoji akvizi ní politiku. Další zajímavé p ísp vky 

se týkali nap íklad akvizice komiks , polské literatury, funkce ISBN, mezinárodní vým ny 

dokument  i akvizice ízené uživatelem [Sdružení knihoven R, 2013]. 

20. listopadu 2012 Sekce pro akvizici po ádala Poradu knihoven s povinným výtiskem 

a nabídkovou povinností. Projednáváno bylo pln ní a nepln ní nabídkové povinnosti 

nakladatel . Dále byl p edstaven nový projekt Knihovny Celetná, který se týká nákupu 

elektronických knih eské odborné literatury. Tématikou e-knih se zabývala i prezentace 

další, která poslucha e seznámila s pilotním projektem Národní knihovny eské republiky, 

který se zam uje na dobrovolné ukládání elektronických publikací [Sdružení knihoven R, 

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 eské republiky, které se zabývají bibliografickou inností. lenové sekce se 

schází zpravidla jedenkrát ro n , na ja e. Na podzim pak v tšinou probíhá kolokvium 

eských, moravských a slovenských bibliograf . P edsedkyní je nyní Mgr. Eva Svobodová. 

V uplynulém roce Sekce pro bibliografii uspo ádala seminá  eské databáze (nejen 

v knihovnách). Ú astníci si mohli poslechnout p ednášky o eských databázích, které jsou 

budované v knihovnách a dalších institucích, nap íklad v Akademii v d R, Národní 

knihovn  R, odborných a vysokoškolských knihovnách i v regionálních knihovnách. 

Všechny prezentace ze seminá e jsou voln  dostupné na webových stránkách SDRUK 

a umož ují p ehledný souhrn databází, které je možné využívat u všech typ  knihoven. Den 

p ed konáním seminá e se v Hradci Králové uskute nila pravidelná bibliografická porada. 

Na podzim roku 2012 prob hlo Slovensko-moravsko- eské bibliografické kolokvium 

v Prešov . P ísp vky p edneslo 9 eských a 8 slovenských ú astník  [Sdružení knihoven R, 

2013].  

Dále Bibliografická sekce v uplynulém roce ešila sou asný stav a budoucnost projektu 

ANL+, který probíhal do 31. 10. 2012 a v sou asné dob  je pozastaven. Pilotní projekt byl 
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zahájen po zrušení Odd lení analytického zpracování v Národní knihovn  v Praze v roce 

2011. Databáze ANL+ obsahovala záznamy lánk  z denního a regionálního tisku, lánky 

z odborných periodik a zárove  jejich plné texty. Zda bude projekt pokra ovat i v roce 2013 

se rozhodne po vyhlášení program  Ve ejné informa ní služby knihoven VISK na rok 2013 

[Škop, 2012]. 

5.3.2.3 Sekce pro historické fondy 

Sekce pro historické fondy je hlavním spolupo adatelem konference zam ující 

se na historické knižní fondy s názvem Bibliotheca Antiqua. Poslední ro ník konference 

se uskute nil 7. a 8. listopadu 2012. První den se v p ti p ibližn  hodinových blocích 

vyst ídalo 18 odborník , jejichž p ísp vky se zabývaly jak významnými starými tisky, tak 

jejich digitalizací. Druhý den konference se p ednášení chopili zahrani ní hosté, mezi které 

pat ila nap íklad Ma arka Eszter Kovácsová, Polák Rafal Witkowski, Nizozemec Wilkem 

Engelbrecht i Slovenky Erika Juríková a Nikol Sipekiová. Obsahov  se všechny p ísp vky 

dotkly problematiky historických dokument  a vzácných knižních fond  [Hortová, 2012]. 

5.3.2.4 Sekce pro informa ní vzd lávání uživatel  

Sekce, která vznikla v roce 2008, je složena ze t í pracovních skupin: 1. tená ská 

gramotnost, 2. Knihovny – zdroje informací a 3. Informa ní zdroje – tišt né, 

elektronické, audiovizuální. innost první pracovní skupiny se zam uje na informa ní 

vzd lávání uživatel  mate ských škol a 1. stupn  základních škol. Druhá pracovní skupina se 

soust edí na informa ní vzd lávání uživatel  2. stupn  základních škol a skupina t etí se 

orientuje na uživatele škol st edních a jejich informa ní vzd lávání. Sekci ídí Mgr. Veronika 

Peslerová [Bárnetová, 2012]. 

Sekce pro informa ní vzd lávání uživatel  v roce 2012 uspo ádala dvoudenní seminá  

Informa ní vzd lávání uživatel  ve ve ejných knihovnách. Již tvrtý ro ník seminá e 

se uskute nil v Krajské knihovn  Vyso iny v Havlí kov  Brod . První den se program 

seminá e zabýval teoretickými p ísp vky a den druhý pat il poznatk m z praxe 

a workshop m. P ednesené p ísp vky se týkaly informa ního vzd lávání uživatel  všech 

v kových skupin v r zných typech knihoven. Praktická ást ú astníky seznámila s novými 

trendy informa ního vzd lávání v praxi [Bárnetová, 2012]. 
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V roce 2012 Sekce dále uspo ádala pravidelné pracovní setkání pro informa ní vzd lávání 

uživatel . Shromážd ní prob hlo 7. a 8. listopadu v M stské knihovn  v Poli ce. 

Projednávána byla p edevším pracovní nápl  Sekce a její vyhlídky a plány do budoucna. 

Diskutována byla i forma a možnost umíst ní seminá e Informa ní vzd lávání uživatel  

ve ve ejných knihovnách, který m l prob hnout 24. - 25. dubna 2013 [Sdružení knihoven R, 

2013].    

5.3.2.5 Sekce pro informa ní technologie 

První jednání Sekce pro informa ní technologie (dále jen IT) se uskute nilo v roce 2005 

v Havlí kov  Brod . Hlavním úkolem skupiny bylo sdružovat odborné pracovníky z oblasti 

IT a pokoušet se o r zné formy spolupráce. Tehdejším žhavým tématem byla digitalizace 

dokument . Sekce navíc provozuje otev enou elektronickou konferenci, do které se mohou 

zájemci p ihlásit pomocí odeslání žádosti na e-mailovou adresu „rehak@mlp.cz“. P edsedou 

Sekce je Mgr. Tomáš Gec.  

V roce 2012 Sekce pro IT po ádala operativní porady k r zným digitaliza ním projekt m, 

jakým je nap íklad Národní digitální knihovna65 a MojeID66. Uspo ádán byl dále také 

Seminá  k digitalizaci v krajských knihovnách, který prob hl od 14. do 15. listopadu 

v Moravské zemské knihovn  v Brn . Zam il se na nástroje, které navazují na digitalizaci, 

p edevším na samotnou praxi. Proto byly probírány otázky typu – jak nástroje nainstalovat, 

zprovoznit, nastavit apod. [Sdružení knihoven R, 2013]. 

5.3.2.6 Sekce pro regionální funkce 

Sekce od roku 2002 zam stnává metodiky krajských knihoven a odborníky 

Knihovnického institutu Národní knihovny R. Svojí inností se snaží sjednotit úrove  

kulturních a vzd lávacích služeb, které jsou knihovnami poskytované. P edsedkyní této Sekce 

je Mgr. Blanka Konvalinková. 

V roce 2012 se Sekce dvakrát sešla na pravidelném jednání. První prob hlo na ja e. 

Bodem programu bylo zhodnocení uplynulého roku, který byl ve znamení snižování dotací 

                                                 

65 Oficiální stránky projektu dostupné zde http://www.ndk.cz/narodni-dk. 

66 Oficiální stránky služby dostupné zde http://www.mojeid.cz/. 
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a zárove  zvýšení náklad  obcí na nákup vlastního knihovního fondu. Projednávány dále byly 

plány na roky p íští. S tím souvisela p edevším diskuse ohledn  Koncepce rozvoje knihoven 

na léta 2011-2015 v etn  internetizace knihoven a její implementace do praxe. Další setkání 

prob hlo na podzim v Národní knihovn  R. Zde se projednával Standard VISK, který uvádí 

povinnost provést 1x za p t let hodnocení spokojenosti uživatel . Dále byl zmín n 

celoevropský pr zkum, který probíhal do konce íjna i v esku. Jeho cílem bylo bližší 

porozum ní vlivu ve ejných knihoven ve státech Evropské unie na život jejich uživatel . 

Dalším bodem jednání bylo zvýšení prestiže a medializace knihovnických ocen ní úsp šných 

knihoven a jejich pracovník . Projednány byly také statistické výkazy knihoven za rok 2012 

a regionální funkce knihoven v roce 2012 a jejich financování v roce 2013. 

V ervnu 2012 Sekce pro regionální funkce uspo ádala ve spolupráci s Knihovnickým 

institutem Národní knihovny R 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 R, 2013]. 

5.4 innost Sdružení knihoven knihovních systém  LANius 

Sdružení knihoven knihovních systém  LANius sídlí v jiho eském Tábo e. Mezi hlavní 

nápl  innosti sdružení pat í provoz a rozvoj souborného katalogu SKAT a také po ádání 

seminá  a p ednášek. 

V roce 2012 Rada Sdružení SKAT uspo ádala výro ní lenskou sch zi. Smyslem 

každoro ních setkání je p edevším zhodnocení uplynulého roku a naplánování akcí na rok 

2012. Naplánováno bylo uspo ádání 3 odborných seminá  týkajících se katalogiza ních 

pravidel, katalogizace elektronických zdroj  a také regionálního knihovního systému REKS. 

Sch zi zakon il Ing. Ji í Šilha, který ú astník m p edstavil novinky z oblasti služeb 

a produkt  firmy LANius. 

Na podzim 2012 Sdružení uspo ádalo pro knihovníky knihovního systému LANius 

a Clavius seminá  Chybami se lov k u í, aneb, Nej ast jší chyby v záznamech v souborném 

katalogu SKAT. P ednášející lektorka knihovníky upozornila, pro  je d ležité katalogizaci 

provád t správn  a jednotn  a jaké jsou nej ast jší p ípady vytvo ení duplicitního záznamu 
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v katalogu. Na záv r obsáhlého školení byl dán prostor také diskusi, kdy mohli knihovníci 

klást dotazy týkající se konkrétních p ípad  z praxe.  

innost spolku se snaží p edevším o bezproblémový provoz a rozši ování souborného 

katalogu odborné literatury ve ejných knihoven SKAT. Katalog neobsahuje tém  žádnou 

beletrii, poezii ani divadelní hry. SKAT zárove  informuje, která ve ejná knihovna má titul 

k dispozici. Díky tomu je SKAT využíván nap íklad p i vy izování meziknihovních 

výp j ních službách [Sdružení uživatel  knihovních systém  LANius, 2013]. 

5.5 innost organizace SEX 

Sekce experimentálního knihovnictví spolupracuje a po ádá adu zajímavých akcí. Jednou 

z nich byla nap íklad 1. knihovnická ne-konference, která se uskute nila v dubnu 2012. Zváni 

byli p edevším organizáto i oborových akcí v esku, kte í si m li vym nit své zkušenosti 

a post ehy. Nezvyklá forma setkání nem la p edem stanovený program. Výsledkem setkání se 

stala Inspirativní metodika pro po ádání oborových akcí67, která byla Sekcí sepsána 

a definuje základní kroky, díky kterým lze dosáhnout skv lé konference. Metodika je 

dostupná voln  na internetu [1. Knihovnická, 2012].  

Dále SEX spolupracoval na seminá i Mladí v hledí knihovny, který prob hl v kv tnu 

lo ského roku ve spolupráci s M stkou knihovnou T inec a Prost jov. Jednotlivé p ísp vky 

informovaly o tom, jak se eské knihovny snaží nalákat skupiny náctiletých. Z této v kové 

skupiny totiž obvykle pochází jen málo registrovaných tená . Seminá  p inesl adu 

zajímavých a inspirativních nápad , jak se p iblížit této v kové skupin  [Kaloudová, 2012].  

Na podzim lo ského roku prob hl ve spolupráci s M stskou knihovnou Jeví ko seminá  

Design služeb m stských knihoven, který byl zam en na knihovnické služby budoucnosti. 

Hlavním p ednášejícím byl designér Adam Hazdra, který informoval o sou asných trendech, 

které formují dnešního tená e, a jak docílit zlepšení služeb knihoven. Cílem seminá e bylo 

p edevším usnadnit m stským knihovnám orientaci v aktuální nabídce trhu a definovat jasnou 

strategii, jak m že knihovna zaujmout moderního lov ka [M stská knihovna Jeví ko, 2013]. 

                                                 

67 Metodika dostupná zde http://www.slideshare.net/KISK/inspirativn-metodika-pro-podn-oborovch-akc. 
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V letošním roce SEX uspo ádal historicky první Knihovnický Barcamp68, který probíhal 

10. dubna v budov  Národní technické knihovny v Praze. Tematicky byl Knihovnický 

Barcamp zam en na nové trendy a dobrou praxi v knihovnách. Konkrétní podobu 

jednotlivých p ednášek si však volili sami ú astníci. Zárove  probíhaly i zajímavé 

workshopy, které byly po ádány v komorn jším prost edí, které umožnilo v tší interakci 

s publikem. Nabitý program probíhal od rána do ve era ve t ech sálech knihovny. Netradi ní 

forma barcampu, je v zahrani í celkem b žná. Jedná se o otev ené konference a workshopy, 

které jsou zam ené p edevším na web a nové technologie [Knihovnický, 2013]. 

Hlavní aktivity Sekce jsou vedeny prost ednictvím již výše zmi ované stránky 

na Facebooku, kterou si od svého p sobení do dubna 2013 oblíbilo p es 700 uživatel 69. SEX 

je hodn  aktivní a snaží se o neustálou interakci s uživateli. Proto jim asto pokládá r zné 

anketní otázky týkající se eských knihoven a knihovnictví. Ptá se jich nap íklad na to, jak by 

podle nich m la vypadat ideální knihovna, co jim v knihovnách nejvíce vadí apod. Odpov di 

uživatel  se mohou stát zdrojem inspirace pro knihovny. Zárove  SEX ze svého profilu 

informuje o zajímavostech a novinkách oboru [SEX, 2013]. 

5.6 innost organizace SKIP 

Díky své velikosti a po tu len , pat í SKIP k nejaktivn jším eským knihovnickým 

spolk m. ada akcí je také po ádána odbornými a regionálními orgány SKIP. O všech 

p edcházejících i chystaných akcí SKIP informuje prost ednictvím webových stránek a velice 

aktivního profilu na sociální síti Facebook70.  

V roce 2012 SKIP po ádal tradi ní akce B ezen – m síc tená , Týden tení, Maraton 

tení, tená  roku, Biblioweb, Noc s Andersenem, Sv tový den knihy a autorských práv, 

Hrátky s pam tí, Rozvíjíme tená skou gramotnost, Týden knihoven a mnoha dalších. Dále 

se zasloužil o uspo ádání ady vzd lávacích seminá , p enášek a konferencí jako nap íklad: 

Personální management pro TOP managery knihoven, Seminá  pro knihovníky – seniory R, 

Knihovnický happening, vzd lávací projekt Práce s ve ejností – sociální sít , seminá  v rámci 

                                                 

68 Viz p íloha. . 9 . 

69 K 12. 4. 2013 m l profil 717 fanoušk  [SEX, 2013].  

70 Profil dostupný zde http://www.facebook.com/skipcr. 
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celoživotního vzd lávání Moderní služby léka ských knihoven, celostátní seminá  P idej 

se do klubu, konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním sv t , Arteterapie v knihovnách 

pro d ti a mládež. O celou adu zajímavých akcí se zasloužily také regionální orgány SKIP. 

Nap íklad SKIP – Region Velká Morava uspo ádal vzd lávací seminá  pro hudební 

knihovníky s názvem „Ra te poslúchati, co vám chci zpievati“. Plze ský region SKIPu loni 

zorganizoval již 16. ro ník Literární Šumavy, tentokráte v eském Krumlov . Region 

Karlovarský nachystal knihovnické klání Hry bez hranic. St edo eský region pro zájemce 

uskute nil každoro ní jednodenní vzd lávací název s výstižným názvem: „Jarní putování 

aneb Jak se kde knihovni í“ [Svaz knihovník  a informa ních pracovník  eské republiky 

(SKIP), 2013].  

5.6.1 B ezen – m síc tená  

Mottem lo ského ro níku bylo heslo: „Sladký život s knihovnou!“71. V rámci celého 

m síce probíhala ada díl ích akcí jako nap íklad Maraton tení, vyhlášení tená e roku, 

Týden tení aneb „ tení sluší každému“ a p edání ceny za nejpoveden jší webové stránky 

knihoven Biblioweb. V rámci Maratonu tení m ly knihovny tená m nabídnout bližší 

kontakt s autory a p ekladateli beletrie i odborné literatury. Jednalo se o r zné formy setkání, 

besed i diskusí. Ve spolupráci s firmou Skanska podpo il SKIP letošní Maraton i finan n . 

Knihovny b hem b ezna ocenily své nejlepší tená e a vyhlásily tená e roku. Smyslem 

Týdne tení bylo co nejmasivn jší propagace etby. Biblioweb byl v roce 2012 vyhlášen již po 

t inácté. Cena je p edávána knihovn , která má nejlepší webovou prezentaci knihovny. 

Odborná komise oce uje nejlepší webové stránky knihoven, které se do ro níku sout že 

p ihlásí. Komise bere ohledy i na p ístupnost 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 

p edána M stské knihovn  v eské T ebové [Svaz knihovník  a informa ních pracovník  

eské republiky (SKIP), 2013]. 

                                                 

71 Viz p íloha. . 10. 
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5.6.2 Sv tový den knihy a autorských práv 

Sv tový den knihy a autorských práv stanovila sv tová organizace UNESCO 

na 23. dubna. Tento významný den se slaví již od roku 1995 ve více než 100 zemích celého 

sv ta. Po ádanými akcemi se zú astn né strany snaží o podporu tení v souvislosti s ochranou 

duševního vlastnictví autor . Lo ský ro ník UNESCO v novalo 80. výro í Indexu 

Translationum, mezinárodní bibliografii p eklad . Sv tový den knihy a autorských práv byl 

proto zam en na p eklady knih a související témata [Svaz knihovník  a informa ních 

pracovník  eské republiky (SKIP), 2013]. 

5.6.3 Týden knihoven 

Týden knihoven prob hl v íjnu 2012 již po šestnácté. Lo ské motto zn lo: „ ti, žij 

zdrav !“72. D vodem byla v tší propagace služeb léka ských knihoven. Do akcí byla proto 

více zapojena Národní léka ská knihovna, Klub léka ských knihoven SKIP a tv rci 

portálu Bibliohelp. V knihovnách pak byla nabízena p edevším témata jako biblioterapie, 

zdravý životní styl apod. [Svaz knihovník  a informa ních pracovník  eské republiky 

(SKIP), 2013]. 

5.6.4 Archivy, knihovny, muzea v digitálním sv t  

Na po ádání konference spolupracuje SKIP s Národním archivem a Národní knihovnou 

R. Hlavním tématem je problematika spolupráce archiv , knihoven, muzeí, galerií 

a památkové pé e p i využívání informa ních a komunika ních technologií pro ochranu 

a zp ístup ování kulturního d dictví. T ináctý ro ník p inesl ve dvou dnech adu zajímavých 

p ísp vk  od p edních eských odborník  [Svaz knihovník  a informa ních pracovník  

eské republiky (SKIP), 2013]. 

5.6.5 Cena SKIP a Skanska: M stská knihovna roku 

V rámci Týdne knihoven byla spole n  s cenou Ministerstva kultury R Knihovna roku 

2012 p edána cena SKIP a Skanska. Ocen ní M stská knihovna roku získává nejlepší m stská 

knihovna. Hodnocení probíhá ve dvou kolech. V prvním kole jsou knihovny hodnoceny podle 

16 indikátor , které jsou používány pro porovnání knihoven v projektu Benchmarking 

                                                 

72 Viz p íloha . 11. 
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knihoven, nap íklad velikost knihovního fondu/1 000 obyvatel, p ír stek knihovního 

fondu/1 000 obyvatel, po et výp j ek/po et obyvatel, kulturní a vzd lávací akce/1 000 

obyvatel i internetové služby. Výsledky prvního kola jsou pak vyhlášeny v r zných 

kategoriích. Vít zné knihovny jsou v kole druhém navštíveny a posuzovány odbornou komisí. 

Ta hodnotí nap íklad spole enské a komunitní p sobení knihovny pro obyvatele m sta, 

úrove  prost edí knihovny jako je její interiér, exteriér, technické vybavení apod. Cenu 

M stská knihovna roku 2012 nakonec získala Knihovna Bed icha Beneše Buchlovana 

v Uherském Hradišti [Svaz knihovník  a informa ních pracovník  eské republiky (SKIP), 

2013]. 

5.6.6 Cena MARK 

Cenu MARK ud luje SKIP op t ve spolupráci s firmou Skanska. P edána byla v roce 2012 

již pot etí. Jejím smyslem je podpora a ocen ní mimo ádné tv r í aktivity a p ínosu mladých 

pracovník /pracovnic knihoven, p ípadn  student /studentek oboru ve v ku do 35 let. 

V lo ském roce cenu získala Mgr. Blanka Vorlí ková za rozvoj konceptu informa ních 

systém  historického a kulturního d dictví a osobních knihoven p edstavitel  eské kultury 

a v dy [Svaz knihovník  a informa ních pracovník  eské republiky (SKIP), 2013]. 

5.6.7 Aktivity odborných orgán  

Podle svých zájm  a pot eb se lenové SKIP sdružují do sekcí, komisí, klub , pracovních 

a tv r ích skupin. V sou asné dob  p i SKIP funguje 15 odborných sekcí. 

5.6.7.1 eský komitét Modrý štít 

eský komitét Modrý štít (dále jen KMŠ) je neziskovou národní spole ností 

Mezinárodního komitétu Modrý štít (International Committee of the blue shield, ICBS). 

Hlavní úlohou KMŠ je preventivní ochrana, zmír ování rizik a pomoc p i záchran  

kulturního d dictví, které bylo ohroženo p írodní katastrofou, lov kem nebo ozbrojeným 

st etnutím. KMŠ se snaží ší it informace týkající se této problematiky, nap íklad 

prost ednictvím po ádaných akcí. Výchozími prameny KMŠ jsou mezinárodní smlouvy 

týkající se ochrany kulturního d dictví, nap íklad Haagská konvence o ochran  kulturního 

d dictví v p ípad  ozbrojeného st etnutí z r. 1954 i Konvence UNESCO o ochrann  

sv tového d dictví z roku 1972. Mezi len KMŠ pat í SKIP, Mezinárodní rada muzeí 
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a galerií, eská archivní spole nost, Rada galerií eské republiky a eský národní komitét 

ICOMOS (International Council on Monuments and Sites). 

V roce 2012 KMŠ ve spolupráci s Národním archivem a pod záštitou eské komise pro 

UNESCO uspo ádal konferenci Poklady v pohybu – Ochrana kulturního d dictví 

v mezinárodním kontextu. ada odborník  p ednesla své p ísp vky, oblasti knihoven 

se týkalo nap íklad aktuální téma digitalizace [Svaz knihovník  a informa ních pracovník  

eské republiky (SKIP), 2013].  

5.6.7.2 Edi ní komise 

Jak bylo již zmi ováno, SKIP vydává vlastní periodikum Bulletin SKIP, vycházející 

4x ro n . Jeho vydávání zajiš uje Edi ní komise SKIP.  Tématem Bulletinu SKIP jsou 

aktivity SKIP. Každý rok komise vydává jedno zvláštní íslo, které se zam uje 

na knihovnictví v ur ité cizí zemi. Ve zvláštním ísle 2012 se tak mohli tená i dozv d t 

o ínském knihovnictví. O vydávání bulletinu se stará redak ní rada, která po ádá 2x ro n  

pravidelné porady. S redakcí spolupracuje i 11 lenná redak ní rada Bulletinu SKIP, která je 

složena z pracovník  knihoven a knihovnického školství [Svaz knihovník  a informa ních 

pracovník  eské republiky (SKIP), 2013]. 

5.6.7.3 Frankofonní klub 

Frankofonní klub vznikl s cílem rozvíjení mezinárodní spolupráce s kolegy 

z frankofonních oblastí, p edevším Francie. lenové se dále snaží o ší ení francouzské 

literatury, um ní a kultury. Velice záslužnou inností Frankofonního klubu je podpora 

zahrani ních stáží v rámci programu Courants, do kterého se mohou zájemci p ihlásit [Svaz 

knihovník  a informa ních pracovník  eské republiky (SKIP), 2013].  

5.6.7.4 Klub d tských knihoven 

Hlavní náplní Klubu d tských knihoven (dále jen KDK) je podpora d tského tená ství 

a rozvoj r zných forem práce s d tmi. Je to zárove  nejv tší a nejaktivn jší odborná sekce 

SKIP. V roce 2012 m l KDK tém  330 len 73 a 12 tzv. „regionálních klubek“. 

Pro efektivní komunikaci všech knihovnic d tských odd lení je využívána elektronická 

                                                 

73 Na konci roku 2012 m l KDK 329 len  [Klub d tských knihoven, 2013].  
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konference Andersen. Každoro n  KDK po ádá tzv. „mozkový trust“, kde se diskutuje 

p íprava celostátních projekt  a aktivit. Jedenkrát za rok se dále koná valná hromada KDK 

SKIP R, která slouží p edevším k hodnocení innosti a plánování akcí na další období.  

V roce 2012 KDK navázal na roky p edchozí a pokra oval v po ádání již zab hnutých 

akcí. tvrtým ro níkem pokra oval projekt Už jsem tená  – knížka pro prv á ka, který 

si klade za cíl nelehký úkol rozvoje etby d tí hned od po átku školní docházky. Do projektu 

se zapojilo 384 knihoven z celé eské republiky, které spolupracovaly s tisícovkou škol. 

V rámci oslav Mezinárodního dne d tské knihy KDK uspo ádal každoro ní anketu o nejhez í 

a nejoblíben jší knihu pro d ti, vydanou v roce 2011, s názvem SUK – teme všichni. Anketa 

probíhá vždy od ledna do b ezna. Sou ástí je ud lení Ceny d tí, Ceny knihovník , Ceny 

u itel  za p ínos k rozvoji d tského tená ství a Ceny Noci s Andersenem. Již po dvanácté 

loni prob hla Noc s Andersenem, které se ú astnilo rekordních 44 067 d tí a 17 701 

dosp lých organizátor . Zajímavostí této akce je, že její hlavní organizátorky Hana 

Haná ková a Miroslava ápová z d tského odd lení knihovny Bed icha Beneše Buchlovana 

v Uherském Hradišti byly v letošním roce ocen ny Cenou Hanse Christiana Andersena. Další 

akcí, která navázala na rok 2011 byl projekt Kde kon í sv t s podtitulem eský rok. Úkolem 

d tí bylo napsat a namalovat knihu o tom, jak prožili rok v eské republice. Do projektu 

se zapojilo celkem 68 eských knihoven. Vít zové byli 1. ervna slavnostn  pasováni na ád 

Krásného slova. Novinkou lo ského roku byla celostátní p ehlídka zajímavých a originálních 

knihovnických besed a po ad  s názvem OKNA (O Knihovnických Aktivitách). Hlavním 

smyslem bylo ocen ní nejlepších program , dodání energie do dalších aktivit a také inspirace 

pro ostatní knihovny. Lo ská p ehlídka byla orientována na besedy pro d ti II. stupn  

základních škol, tzn. 6. – 9. t íd, na téma sci-fi a fantasy. Hlavní motto zn lo „Fantazie 

je d ležit jší než informace“ (Albert Einstein). V roce 2012 byl dále vyhlášen již IV. ro ník 

sout že o nejlepší ve ejnou knihovnu pro d ti Kamarádka knihovna. Do sout že se p ihlásilo 

102 knihoven. 1. prosince pak prob hl Den pro d tskou knihu, který se konal již po tvrté. 

Loni se do akce zapojilo tém  150 knihoven. O podporu d tského tená ství se KDK dále 

snaží spoluprácí na projektu Škola naruby, který se snaží o podporu tení v rodinách, 

p edevším díky oživení tradice ve erního tení. Na projekt voln  navazuje aktivita Cesty 

za knihou – vydání tená ských pas , která je ur ena pro žáky I. stupn  základních škol. 



 

 95  

 

Na aktivitách KDK se významn  podílí regionální klubka, která ší í informace 

do jednotlivých ástí republiky. V rámci regionu pak po ádají adu dalších akcí a setkání, 

na kterých diskutují aktuální témata [Klub d tských knihoven, 2013].  

5.6.7.5 Klub léka ských knihoven 

Klub léka ských knihoven (dále jen KLK) funguje již od roku 2012. Aktivity KLK 

se zam ují na rozvoj moderních komunika ních cest pro odbornou a profesní informovanost, 

na zvýšení úrovn  celoživotního vzd lávání léka ských knihovník  a lepší spolupráci s jinými 

knihovnami v echách i zahrani í, rozvoj uživatelské spokojenosti a rozši ování zásad 

profesní etiky knihovník  [ R-Národní léka ská knihovna, 2013].  

5.6.7.6 Klub školních knihoven 

Klub školních knihoven (dále jen KŠK) se snaží o zlepšení praxe knihoven na základních 

a st edních školách. KŠK podporuje pov domí o nezbytnosti školních knihoven 

ve vzd lávání, formuluje problémy školního knihovnictví, zabývá se pot ebnou legislativou, 

iniciuje a podporuje výzkum v oboru, zastupuje školní knihovny na jednáních 

s Ministerstvem kultury R a Ministerstvem školství a t lovýchovy R a rozvíjí možnost 

celoživotního vzd lávání dosp lých knihovník . KŠK úzce spolupracuje s Pedagogickou 

knihovnou J. A. Komenského, p edevším pak s Mgr. Radmilou Indrákovou, která se stará 

o obsah webových stránek Centra pro školní knihovny.  

V roce 2012 KŠK podpo il Mezinárodní m síc školních knihoven. V rámci n j p ipravil 

anketu týkající se jejich oslav. Uspo ádán byl také seminá  P idej se do klubu!. Cílem 

seminá e byla podpora ú astník  ke spolupráci s KŠK. Dále byla zmín na problematika 

knihovnické legislativy a téma vzd lávání školních knihovník . Pozvání p ijala 

i Mgr. Rozália Cenigova ze Slovenské pedagogické knižnice. Poslucha i tak m li možnost, 

dozv d t se, jak to chodí u našich soused . 

Pro rychlejší a efektivn jší komunikaci len  i ne len  KŠK slouží elektronická 

konference Drtina [Svaz knihovník  a informa ních pracovník  eské republiky (SKIP), 

2013]. 
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5.6.7.7 Klub tvo ivých knihovník  

Klub tvo ivých knihovník  (dále jen KTK) vznikl ke konci roku 2010. Sdružuje tvo ivé 

knihovníky, kte í by svými výtvory m li p isp t k vyzdobení prostoru knihoven. KTK se také 

snaží o to, aby byly knihovny využívány k jiným než tená ským aktivitám. Ke konci roku 

2012 m l KTK 61 len . B hem tohoto roku klub uspo ádal jarní besedu na téma: „Jak se 

vyvarovat ký e“, která byla vedena odbornicí z Katedry d jin um ní a estetiky Vysoké školy 

um leckopr myslové v Praze. Ke konci roku byl uspo ádán Váno ní jarmark a výstava 

originálních prací s knihovnickou tématikou – Knihy, informace, internet a po íta ové sít  

trochu jinak. Výstava probíhala v prostorách knihovny Jana Palacha na FF UK v Praze 

[Svaz knihovník  a informa ních pracovník  eské republiky (SKIP), 2013].  

5.6.7.8 Klub vysokoškolských knihovník  

Klub vysokoškolských knihovník  (KVK) je dobrovolnou a neformální skupinou 

jednotlivc , zabývající se tématikou vysokoškolských knihoven. KVK loni uspo ádal 

p ednášku Možnosti m ení kvality služeb ve vysokoškolských knihovnách, která upozornila 

na d ležitost efektivního nástroje pro m ení spokojenosti tená  a také na nezbytnost 

standardu kvality vysokoškolských knihoven. P ednášející Mgr. Miroslava Kopecká 

ú astníky seznámila s nástroji, používanými v zahrani ních knihovnách. Další p ednáška 

Efektivní komunikace ve službách prob hla 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 zárove  jedna z nejv tších komisí AMG. lenové Knihovnické komise se 

scházejí 1x ro n  na valné hromad . Každoro n  jsou také po ádány odborné seminá e 

týkající se knihoven muzeí a galerií eské republiky. Lo ský 36. ro ník seminá e se 

uskute nil v Uherském Hradišti. Odborný program seminá e byl rozd len do n kolika 

tematických blok : v cné zpracování, zkušenosti s granty, expozice a výstavy literární 

a knižní kultury a ochrana sbírkových fond  v muzejních knihovnách. Jednotlivé p ísp vky 

pak byly p edneseny p edními odborníky dané problematiky. 

Pro lepší spolupráci knihoven muzeí a galerií funguje internetová komise KOMIG, 

do které se mohou zájemci jednoduše p ihlásit p es odeslání požadavku na konkrétní e-

mailovou adresu [AMG, 2011].   
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5.6.7.10 Komise SKIP pro zahrani ní styky 

Komise SKIP pro zahrani ní styky zlepšuje zahrani ní spolupráci SKIP. Komise SKIP 

pro zahrani ní styky p edevším udržuje kontakty se zahrani ními partnery a také zajiš uje 

technickou, administrativní a informa ní stránku spolupráce. Je tvo ena ty lenným 

p edsednictvem a regionálními výbory, které zlepšují celkovou kooperaci. Mezi zahrani ní 

partnery pat í Spolok slovenských knihovníkov (SSK), Slovenská asociácia knižníc (SAK), 

Sdružení rakouských knihovnic a knihovník  (Vereinigung Österreichischer 

Bibliothekarinnen und Bibliothekare, VÖB), Svaz ve ejných knihoven Rakouska 

(Büchereiverband Österreichs, BVÖ), Knihovna & Informace N mecko (Bibliothek 

& Information Deutschland, BID), Profesní svaz Informace knihovna (Berufsverband 

Information Bibliothek, BIB), Spolek knihovník  Francie (Association des bibliothécaires 

de France, ABF), Spolek informa ních pracovník  a dokumentalist  (Association 

des professionels d’information en de la documentation, ADBS), Spolek polských 

knihovník  (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, SBP) a Spolek ma arských 

knihovník  (Magyar Könyvtárosok Egyesülete, MKE). Dále se SKIP podílí 

na mezinárodních projektech, jakým je nap íklad CECUP (Central and Eastern European 

Copyright User Platform), CELIP (Central and Eastern European Licensing Information 

Platform) a CERTIDoc.  

Komise SKIP pro zahrani ní styky vypisuje každoro ní výb rové ízení na týdenní 

studijní cestu do Rakouska. Zájemci si mohou zvolit, zda up ednost ují v deckou nebo 

ve ejnou knihovnu [Svaz knihovník  a informa ních pracovník  eské republiky (SKIP), 

2013].  

5.6.7.11 Sekce knihovník  – trenér  pam ti 

Tato odborná sekce SKIP je založena na slavném výroku Cicera – „Pam  slábne, pokud 

ji necvi íš“. Vznikla v roce 2011 s cílem po ádat besedy a seminá e na trénování pam ti 

a mozkový jogging. Za svoji krátkou dobu p sobnosti stihla sekce uspo ádat více než 1 000 

takovýchto besed a lekcí. Tyto akce probíhají v knihovnách, do kterých takto zavítají 

i neregistrovaní tená i. astokrát se stane, že nep ijdou naposledy. Školení tedy nejen 

zlepšují pam , ale zvyšují také po et pravidelných návšt vník  a využívání knihoven.  

Sekce knihovník  – trenér  pam ti v lo ském roce uspo ádala 1 075 hodin dlouhodobých 

kurz  i jednorázových akcí pro ve ejnost a školy. Ú astnilo se jich 3 838 osob, z toho 



 

 98  

 

850 dosp lých, 1 794 senior  a 1 194 žák  základních a st edních škol. V roce 2012 byla 

také ujednána spolupráce se slovenskými knihovnickými spolky v oblasti aktiviza ních 

program  – trénování pam ti v knihovnách [SKIP, 2011]  

5.6.7.12 Sekce služeb osobám se specifickými pot ebami 

Tato sekce byla ustanovena na zasedání SKIPu 25. listopadu 2011. O založení 

se zasloužili p edevším studentky Kabinetu informa ních studií a knihovnictví Filozofické 

fakulty Masarykovy univerzity díky jejich projektu Bezbariérová knihovna.cz74. Hlavním 

smyslem innosti sekce je vytvo it z knihoven d ležité partnery pro uživatele se specifickými 

pot ebami. V rámci projektu byl vytvo en standard Handicap Friendly, který definuje zásady, 

díky kterým by m ly být knihovny ve všech ohledech bez bariér. Standard eší problematiku 

osob s postižením zraku, sluchu, t lesným a mentálním postižením [Svaz knihovník  

a informa ních pracovník  eské republiky (SKIP), 2013].  

V rámci projektu Bezbariérová knihovna byly v lo ském roce uspo ádány t i seminá e. 

První z nich se uskute nil v Praze a hlavním tématem byly služby knihoven pro osoby 

s fyzickým postižením. Druhý seminá  se uskute nil ve Svitavách, v aule Multifunk ního, 

vzd lávacího, kulturního centra Fabrika. Zam en byl na uživatele knihoven se zrakovým 

znevýhodn ním. Jednotlivé p ísp vky se týkaly nap íklad Knihovny a tiskárny K. E. Macana, 

metodiky Blind friendly webu i zásad kontaktu a komunikace s nevidomými a slabozrakými 

návšt vníky knihovny. Poslední ze série seminá  z cyklu Bezbariérová knihovna prob hl 

na podzim v Knihovn  Ji ího Mahena v Brn . Téma zn lo: „Jak komunikovat s mentáln  

postiženými uživateli v knihovnách?“ [Sekce služeb osobám se specifickými pot ebami, 

2013]. 

5.6.7.13 Sekce ve ejných knihoven 

Sekce ve ejných knihoven byla založena již v roce 1994. V první polovin  devadesátých 

let si sekce kladla za cíl p edevším navázat kontakty v poslanecké sn movn , senátu 

a orgánech státní správy, vytvo it pot ebnou legislativu, zlepšit spolupráci s neziskovými 

organizacemi, ešit aktuální problémy knihovnické profese, zlepšit postavení knihoven 

ve spole nosti a jejich soustavné zviditel ování, zajistit celoživotní vzd lávání pracovník  

                                                 

74 Oficiální stránky projektu dostupné zde http://bezbarierova.knihovna.cz/.  
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ve ejných knihoven. Dnešní cíle sekce se od t ch p vodních moc nezm nily. I dnes se Sekce 

ve ejných knihoven snaží aktivn  ešit aktuální problémy profese, spolupracovat p i rozvíjení 

práce malých knihoven, vytvá et pot ebnou legislativu, rozvíjet permanentní vzd lávání 

pracovník  ve ejných knihoven, prosazovat jedine nost ve ejných knihoven ve spole nosti 

a jejich d ležitou funkci poskytování informací [Svaz knihovník  a informa ních pracovník  

eské republiky (SKIP), 2013].  

Sekci tvo í dv  díl í 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 tvo ena zpravidla vedoucími pracovníky 

r zných ve ejných knihoven eské republiky. Skupina se snaží o to, aby knihovny 

nefungovaly jako pouhé p j ovny dokument , ale jako otev ené komunitní instituce. 

Podsekce Venkovské knihovny byla ustanovena v roce 2009. Jejím smyslem je p edevším 

podpora a rozvoj malých venkovských knihoven. Již po osmé podsekce uspo ádala akci 

Co venkovské knihovny um jí a mohou. Tématem lo ského ro níku byla práce s regionální 

literaturou. 

Sekce ve ejných knihoven po ádá pravidelná setkání. V roce 2012 se sešla celkem 

dvakrát. První z nich bylo v nováno p edevším celostátní sout ži Knihovna roku a také 

sou asné situaci ve ejných knihoven v menších m stech a obcích. Ta by se mohla zlepšit díky 

aktivn jší spolupráci s dalšími subjekty jako je Sdružení m st a obcí i Spolkem pro 

obnovu venkova eské republiky. Z tohoto d vodu bylo doporu eno, aby byli zástupci 

jednotlivých spolk  p izváni na jednání jednotlivých regionálních organizací SKIP. 

Na druhém listopadovém setkání byla p edevším hodnocena celoro ní innost sekce a její 

plány na rok letošní [Svaz knihovník  a informa ních pracovník  eské republiky (SKIP), 

2013].  

5.6.7.14 Sekce vzd lávání 

Sekce vzd lávání byla ustanovena v roce 2002. Hlavní náplní innosti je další vzd lávání 

knihovník . Sekce je zárove  poradním orgánem Národní knihovny eské republiky v oblasti 

mimoškolního oborového vzd lávání. V sou asnosti má Sekce vzd lávání 14 regionálních 

center dalšího vzd lávání knihovník . Sekce vytvo ila návrhy standard  kurz  

pro knihovníky školních knihoven, které jsou rozd leny na dv  úrovn  – minimum a optimum 

[Svaz knihovník  a informa ních pracovník  eské republiky (SKIP), 2013].  
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5.6.7.15 Zam stnavatelská sekce 

Zam stnavatelská sekce SKIP od roku 2002 sdružuje editele a vedoucí knihoven. Vznikla 

na základ  dohody o slou ení SKIP s Asociací knihoven eské republiky. Hlavním cílem je 

posílení postavení knihoven jako institucí. Hájí pot eby a zájmy knihoven v oblasti 

ekonomické, legislativní, pracovn právní, odborné atd. leny sekce byli pov eni ti lenové 

SKIP, kte í byli leny Asociace knihoven R ke dni slou ení se SKIP, tedy ke dni 30. 6. 2002 

[Svaz knihovník  a informa ních pracovník  eské republiky (SKIP), 2013]. 

5.6.8 Mezinárodní spolupráce 

Jak bylo již zmi ováno, SKIP aktivn  spolupracuje s organizacemi IFLA a EBLIDA 

a ú astní se jejich aktivit. Dále spolupracuje s evropskými knihovnickými spolky, p edevším 

ze sousedních zemí. SKIP se podílí na mezinárodních, p edevším evropských projektech. 

Spolupracoval nap íklad na projektech CECUP (Central and Eastern European copyright user 

platform), CELIP (Central and Eastern European licening informatik platform) nebo 

DECIDoc a CERTIDoc. O udržování kontakt  se zahrani ními partnery se stará p edevším 

Komise SKIP pro zahrani ní styky (viz kap. . 5.6.7.10). 

Národním lenem IFLA je SKIP od roku 1990. SKIP je registrován ve ty ech sekcích: 

sekci pro ve ejné knihovny, sekci pro výchovu a vzd lávání, sekci pro knihovní budovy 

a vybavení, sekci pro dodávání dokument  a sdílení zdroj . Každoro n  se zástupci SKIPu 

ú astní na kongresech IFLA. Lo ský ro ník se uskute nil ve finských Helsinkách. 

P edcházelo mu meziro ní zasedání v Barcelon , které slouží p edevším k detailní p íprav  

programu kongresu.  

SKIP se snaží prezentovat svoji innost v zahrani í nap íklad díky ú asti na zahrani ních 

konferencích. Dále také podporuje zahrani ní studijní cesty jednotlivých len  [Svaz 

knihovník  a informa ních pracovník  eské republiky (SKIP), 2013].  

5.7  Sou asné aktivity SUAleph 

Stejn  jako v letech p edchozích, i v roce 2012 po ádala r zná školení a setkání 

na podporu automatizovaného knihovního systému Aleph a vým nu zkušeností dosavadních 

uživatel .  
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První lo ské setkání prob hlo na ja e od 21. do 22. kv tna v budov  Národní knihovny 

eské republiky. Ú astnilo se ho 37 zástupc  knihoven a distributora spole nosti Multidata 

Praha, s.r.o. Projednávány byly novinky a zm ny, které se v knihovním systému Aleph 

od minulého setkání udály. Další p ísp vky se týkaly nap íklad nové verze Alephu 21, 

propojení OPACu a portálu Citace.com, systému Marcman i integrovaného vyhledávání 

a dodávání dokument  prost ednictvím uživatelského rozhraní Primo.  

Druhé, podzimní, setkání prob hlo na tradi ním míst , na Vysokém u ení technickém 

v Brn . Ú astnilo se ho 47 institucí používajících systém Aleph a zástupci distributora. 

Úvodního slova se chopily knihovny, používající systém, které informovaly o novinkách. 

Zmín n byl mimo jiné i p echod z verze 20 na verzi 21, který bude pravd podobn  více 

problematický než p echod p edchozí, z verze 18 na verzi 20. Další p ísp vek se týkal 

konference Mezinárodního sdružení uživatel  produkt  firmy Ex Libris, IGeLU, která 

prob hla v zá í 2012 ve švýcarském Curychu. Paní Blanka Jankovská z Univerzity Pardubice 

pohovo ila instalaci Prima na univerzit . Pardubická univerzita je totiž první institucí, která si 

oficiáln  vysout žila toto ešení od firmy Ex Libris. Jejich zkušenosti jsou proto velice cenné. 

Další p ísp vek se týkal propojení Alephu s open source softwarovým systémem DSpace. 

Na záv r prvního dne setkání byla vyslovena zajímavá myšlenka týkající se stáže 

systémových pracovník  v jiných institucích. Ta byla navržena p edevším kv li nedostatku 

praktické vým ny zkušeností. O bližší seznámení se s ur itou problematikou by mohly také 

sloužit blogy i sociální sít , které by z vlastní iniciativy jednotliví pracovníci vytvá eli. Další 

den byla projednávána p edevším báze národních autorit. Nov  se bude tento balí ek 

distribuovat p es protokol OAI-PMH. Pro zájemce je ale stále k dispozici i p edchozí metoda 

stahování p es FTP server. Zajímavé povídání si p ichystal také Ji í Pavlík. Jeho p ísp vek se 

týkal nového národního projektu E-deposit: Správa elektronických publikací v síti knihoven 

R, který souvisí s projektem Národní digitální knihovny. Zajímavou tématiku otev el také 

Matyáš Bajger z Ostravské univerzity, který zd raznil d ležitost úprav v OPACu. Díky nim 

pak m že být vyhledávání pro uživatele p íjemn jší, lákav jší i p ehledn jší. Setkání zakon il 

Jan Rychtá  svým povídáním o nástroji Marc Scanner, který umož uje prohledávání 

vyexportovaných MARC záznam . Nástroj je užite ný p edevším pro katalogizátory, kte í ho 

ocení p i vyhledávání a opravování chyb [SUAleph, 2010].  
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5.8  Úst ední knihovnická rada R  

Jak bylo e eno výše, ÚKR funguje jako poradní, iniciativní a koordina ní orgán ministra 

kultury R pro oblast knihovnických a informa ních služeb, knihovnictví a knihoven v esku 

[Úst ední knihovnická rada, 2012]. Na setkání jednotlivých len  i zastupitel  Ministerstva 

kultury R projednává aktuální problémy týkající se p edevším legislativy a financování 

knihoven. 

V roce 2012 byla diskutována p edevším novela autorského zákona, která prob hla 

30. ledna 2012. Následovala tematická jednání s MK R, kde m la ÚKR p íležitost 

k p ipomínkování novely. Na únorovém zasedání ÚKR R dále projednávala projekt Národní 

digitální knihovny a pokra ování Projektu internetizace knihoven (PIK). Horkým tématem 

byla také výše dota ních program  MK R v roce 2012 a jejich rozd lení na jednotlivé 

podprogramy Ve ejné informa ní služby knihoven VISK. Dalším ešeným problémem byl 

povinný „výtisk“ digitálních dokument , systém ANL+ a novela na ízení vlády 

. 228/2002 Sb. týkající se pravidel poskytování dotací MK R na podporu knihoven. Po celý 

rok 2012 byla projednávána implementace nové Koncepce rozvoje knihoven R na období 

2011 – 2015 v etn  internetizace knihoven. Implementace je rozd lena do jednotlivých priorit 

podle tematických ástí Koncepce. Celkem jde o 21 priorit. Každá priorita má kolem sebe 

vytvo enou pracovní skupinu, kterou na jednáních s ÚKR zastupuje její zpravodaj, len ÚKR 

R. Ten Radu informuje o sou asném stavu priorit. Do pracovních skupin jednotlivých priorit 

se mohou p ihlásit zájemci, kte í cht jí spolupracovat [Úst ední knihovnická rada, 2012]. 
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6 Komparace vybraných knihovnických spolk  
Poslední kapitola diplomové práce se pokouší porovnat ob  dv  sledované zem  

a definovat jejich charakteristické rysy. Hlavní pozornost byla v nována knihovnické 

legislativ , která ovliv uje innost knihoven a knihovnických organizací. Dále bylo 

posuzováno zam ení, sm r innosti spolk , po et jejich len  i výše poplatk . Pro tuto ást 

byla použita komparativní analýza primárních informa ních zdroj  týkající se knihovnických 

organizací. Pro lepší p ehlednost byla vypracována dopl ující tabulka75. 

6.1 Knihovnická legislativa porovnávaných zemí 

Knihovnictví Spojeného království se za alo rozvíjet o n kolik let d íve než v echách. 

První knihovnický zákon byl v Británii vydán již v roce 1850. Skute ný rozvoj tamních 

knihoven však zp sobil až druhý knihovnický zákon z roku 1919. Ten samý rok byl vydán 

i první knihovnický zákon v echách. Jeho podoba byla zna n  ovlivn na anglo-americkým 

vývojem. Dnes se knihovny Anglie a Walesu ídí podle zákona z roku 1964, Skotsko 

zákonem z roku 1955 a nejmladší legislativu mají knihovny Severního Irska. V eské 

republice se knihovny ídí podle Knihovního zákona z roku 2001, který byl v roce 2006 

novelizován.  

Knihovny Spojeného království ídí Ministerstvo kultury, médií a sportu, v echách 

Ministerstvo kultury. Ob  dv  ministerstva ustanovila poradní orgány, které mají zajiš ovat 

lepší komunikaci v problematice týkající se knihovnictví a informa ních služeb. V eské 

republice funguje Úst ední knihovnická rada R. Její innost byla ustanovena již 

ve druhém knihovnickém zákon  z roku 1959. Ve Spojeném království existuje pro Anglii, 

Severní Irsko, Skotsko a Wales samostatný knihovní orgán. Za hlavní lze považovat Radu 

um ní Anglie.  

V roce 2003 publikovalo Ministerstvo kultury, médií a sportu Velké Británie desetiletý 

plán Rámec pro budoucnost. Ministerstvo v 11 bodech definovalo, eho by m ly knihovny 

v tomto období dosáhnout. Základní myšlenkou byla spokojenost ob an . Rada um ní 

Anglie vydala v roce 2011 p tiletý plán pro rozvoj muzeí a knihoven Kultura, vzd lání 

                                                 

75 Viz p íloha . 14. 
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a porozum ní: skv lá muzea a knihovny pro všechny. Do roku 2015 by m ly být britské 

knihovny a muzea trvale udržitelná, inovativní a vedena vysoce kvalifikovanými lidmi. 

D ležité je, aby každé dít  a mladý lov k m l zájem a možnost objevovat bohatství t chto 

kulturních institucí. Cíl  by m lo být dosaženo i za pomoci jednotlivých projekt  knihoven. 

ást z nich je financována v rámci Iniciativy rozvoje knihoven, která v sou asné dob  

podporuje 13 projekt . Plány pro lepší budoucnost knihoven vydal i welšský CyMAL, 

skotský SLAINTE a Rada knihoven Severního Irska. Všechny cht jí docílit p ístupných 

knihoven pro všechny bez rozdílu a zvýšit pov domí o d ležitosti, nepostradatelnosti 

a jedine né roli knihoven ve spole nosti.  

Podobnou funkci plní v eské republice Koncepce rozvoje knihoven R na období 2011 –

 2015 v etn  internetizace knihoven. Koncepce vymezuje šest základních oblastí rozvoje: 

digitalizaci knihovních fond , ochranu a zp ístupn ní kulturního d dictví, p ístup 

k informa ním zdroj m a službám knihoven, podporu vzd lávání a tená ské gramotnosti, 

rovný p ístup ke službám knihoven, kvalitu, efektivitu a marketing služeb knihoven a rozvoj 

lidských zdroj . Koncepce zárove  uvádí, jak cíl  dosáhnout. Jednotlivé oblasti budou 

realizovány pomocí díl ích úkol . Ty bude mít na starosti knihovna, spolek i jiná instituce, 

která je uvedena v Koncepci. V té je dále stanoven termín, finan ní nároky a další p idružené 

aktivity, které budou provád ny. Cíle Koncepce budou probíhat za finan ní podpory 

Ministerstva kultury R a jeho program  VISK (Ve ejné informa ní služby knihoven) i 

NAKI (Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity), 

Integrovaného opera ního programu, rozpo t  zú astn ných knihoven a dalších zdroj  

[ esko. Ministerstvo kultury, 2011].  

Oproti britským plán m je eská Koncepce podrobn  propracovaná, uvádí konkrétní 

úkoly, které budou provedeny k dosažení cíl . Obsahov  jsou plány obou zemí podobné. 

Zajímavostí Velké Británie je, že astokrát ve strategiích a projektech knihoven zd raz uje 

d ležitost pov domí ve ejnosti o významné a nezastupitelné roli knihoven. Nemyslím si ale, 

že by eští odborníci tuto d ležitou vlastnost knihoven nevnímali, vždy  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 d ležité a nepostradatelné roli knihoven ve spole nosti, kterou je pot eba neustále 
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p ipomínat. P edevším pak v dob , kdy je ve ejnost frustrována nep íznivou ekonomickou 

situací.   

6.2 Tematické zam ení knihovnických organizací 

V diplomové práci bylo celkem p edstaveno 17 britských a 8 eských knihovnických 

spolk  a orgán . V p ípad  knihovnických organizací Spojeného království nejednalo se 

o vý et úplný. Vyšší po et organizací je dán p edevším v tší rozlohou zem  a jejím územním 

len ním. R zné spolky se pak zam ují na konkrétní region i typ knihovny. Za hlavní 

knihovnický spolek lze považovat CILIP, který se snaží koordinovat innost menších 

knihovnických uskupení a zprost edkovávat informace pro knihovníky a informa ní 

pracovníky.  

V eské republice je po et spolk  nižší, což je dáno p edevším rozlohou zem . Navíc 

u eských spolk  funguje spíše centralizovan jší model. P íkladem je SKIP, který lze 

považovat za hlavní eské knihovnické sdružení. SKIP funguje jako jeden celek, který podle 

pot eb a zájm  svých len  vytvá í sekce, komise, kluby, pracovní a tv r í skupiny. SKIP 

tak sdružuje 14 odborných sekcí, které mají široké pole p sobnosti. Jejich innost zahrnuje 

nap íklad ve ejné, d tské, léka ské, školní knihovny, vzd lávání i tv r í zájmy knihovník . 

Do jednotlivých region  eska je pak rozmíst no 11 regionálních výbor  SKIP.  

Knihovnické spolky a organizace Spojeného království se zam ují na knihovníky 

a informa ní pracovníky (BAILER, CILIP, SCL), specializované knihovny (BIALL, 

RLUK, SLA, SCONUL), v du a výzkum v oblasti knihovnictví a informa ní v dy (LIS 

Research, LISU). Pro Spojené království je charakteristické, že pro tém  každou 

specializovanou knihovnu existuje knihovnické sdružení. P íkladem jsou nejen výše 

jmenované spolky, ale také Asociace britských teologických a filozofických knihoven 

(Association of British Theological & Philosophical Libraries, ABTAPL), Strategický ú ad 

pro zdravotní knihovny (Strategic Health Autority Library Leads, SHALL) i Asociace 

soukromých knihoven (Private Libraries Association, PLA). Ve Spojeném království také 

existuje více nezávislých sdružení a kampaní pro podporu knihoven. Jednou z nich je 

Kampa  knihovny, která informuje o všech probíhajících aktivitách britských ve ejných 

knihoven. Dalším p íkladem mohou být Hlasy pro knihovnu (Voices for the library), které 

komunikují prost ednictvím uživatelsky oblíbených informa ních kanál , jakým je nap íklad 
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blog76 a profily na sociálních sítích [Voices, 2010]. Domnívám se, že je velice d ležité, aby 

si spolky a kampan  uv domovali d ležitost t chto moderních prost edk  komunikace 

a hojn  je využívali.  

Zam ení eských knihovnických spolk  je podobné britským. Na knihovníky 

a informa ní pracovníky se orientuje nap íklad IS, SKIP i SEX. Specializovanými 

a v deckými knihovnami se zabývá AKVŠ, SDRUK a odborné sekce SKIP jako nap íklad 

Klub školních knihoven nebo Klub léka ských knihoven SKIP. Specializované knihovny 

však v echách nejsou tak asté jako v Británii. Další specifickou organizací pro Velkou 

Británii je Statistická kancelá  LISU, která funguje jako výzkumné a poradenské centrum 

pro knihovny a další instituce. V eské republice takovouto organizaci zatím postrádáme. Zde 

knihovny provádí výzkum samy i za pomoci Národní knihovny, eského statistického ú adu 

i soukromých agentur.  

Pro Spojené království je charakteristický vyšší po et jednotlivých a samostatn  

fungujících spolk  a sdružení, které spolu spolupracují. Domnívám se, že pro lepší 

komunikaci a snazší koordinaci inností je však p ínosn jší model eského svazu SKIP 

i SDRUK, které tvo í n kolik odborných sekcí zam ující se na konkrétní oblast 

knihovnictví a informa ní v dy. U britského modelu jsou mi na druhou stranu velice 

sympatická neformální knihovnická uskupení, která vstupují do ve ejného d ní a podporují 

primární funkce knihoven. P íkladem jsou práv  Hlasy knihoven i Kampa  knihovny.  

V esku bychom mohli nalézt podobné snahy u nov  vzniklé Sekce experimentálního 

knihovnictví i Kabinetu informa ních studií a knihovnictví Filozofické fakulty 

Masarykovy univerzity, který je se Sekcí spojený. Kabinet nap íklad vytvá í znalostní portál 

Knihovna.cz, který umož uje efektivní platformu komunikace, sdílení materiál  a online 

vzd lávání informa ních pracovník  v esku. Celý portál77 je asto aktualizován a sv j profil 

má i na sociální síti Facebook78.  

                                                 

76 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 Nápl  innosti knihovnických organizací 

innost britských i eských spolk  byla v posledních letech zam ena p edevším 

na oblasti sou asných trend , jakými je digitalizace dokument , rychlý rozvoj ICT, vznik 

nových typ  informa ních zdroj , rozvoj mobilních za ízení a aplikací, p izp sobování 

se neustálé zm n  informa ních pot eb uživatel  a následná úprava služeb knihoven. Spolky 

obou zemí po ádají adu p ednášek, seminá , workshop  a konferencí na podporu a širší 

pov domí o t chto trendech. Je d ležité, aby knihovny nezaostávaly a rychle reagovaly 

na m nící se technologické prost edí i pot eby uživatel . Díky v tší rozloze Spojeného 

království je innost zdejších spolk  bohatší. Zárove  zde fungují lepší podmínky pro 

podporu menších projekt  knihoven, které mohou obdržet finan ní pomoc od knihovních 

orgán . P íkladem je Rada um ní Anglie, která v rámci Iniciativy rozvoje knihoven 

sponzoruje 13 projekt  ve ejných knihoven. Další grant na podporu um ní a knihoven byl 

vypsán pro léta 2012 až 2015. Všechny britské knihovny mají možnost p ihlásit své projekty. 

Pokud budou Radou vybrány, obdrží nezanedbatelnou finan ní ástku. Skotský SLIC 

každoro n  p id luje finan ní podporu zajímavým projekt m knihoven. Pro knihovny je to 

možnost, jak realizovat své nápady a zárove  motivace vyzkoušet si nové v ci. V oblasti 

digitalizace ve Spojeném království sehrává d ležitou roli organizace JISC, která finan n  

podporuje nejeden projekt týkající se digitalizace a digitálních sbírek. ÚKR bohužel takovéto 

možnosti nemá a knihovny se musí spokojit s danými rozpo ty i erpat finan ní podporu 

z jiných zdroj , nap íklad VISK. Z tohoto d vodu, nelze innost popisovaných zemí 

objektivn  hodnotit. Ob  mají totiž nastavené jiné podmínky od vlády. I p esto byly 

vyzdvihnuty následující ty i oblasti, kterými by se mohly nechat eské knihovnické spolky 

inspirovat.  

6.3.1 Podpora nezam stnaných 

Jednou ze specifických inností britských spolk  je podpora nezam stnaných, a to 

nejen knihovník  a informa ních pracovník . Spolky na svých webových stránkách informují 

o volných pracovních místech, možnostech dalšího vzd lávání, po ádaných školeních i 

stážích v knihovnách a informa ních institucích. BIALL nap íklad umož uje sledování 

volných pracovních míst pomocí RSS kanálu. Organizace CILIP pro pomoc svých 

nezam stnaných len  vyvinula samohodnotící nástroj, který je sou ástí Základny 

profesionálních znalostí a dovedností. Tato aplikace je pro registrované leny p ístupná 
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na internetu z webových stránek organizace79. Nástroj umož uje definovat p ednosti 

a nedostatky knihovník  i informa ních pracovník . Jednotlivci, který práv  hledá 

zam stnání, m že tento nástroj pomoci nalézt jeho chyby a ukázat, jakou oblast by si m l 

prohloubit k nalezení práce. Organizace SLA pomáhá nezam stnaným knihovník m 

a rozesílá jim aktuální pracovní nabídky. Od knihoven naopak p ijímá inzeráty s volnými 

pracovními místy. 

O pomoc ob an m bez práce se zasluhuje také organizace SCL, která podporuje projekty 

v knihovn  v Keningstonu, Chelsea a Manchesteru. Všechny t i knihovny se snaží podporovat 

nezam stnané po ádanými seminá i týkajícími se nap íklad tvorbou životopisu, vyhledáváním 

pracovních nabídek na internetu a zdokonalováním se v informa ní a po íta ové gramotnosti. 

Knihovny se neomezují jen na nezam stnané z oblasti knihovnictví a informa ní v dy.  

Takovouto službu eské spolky nevytvá í. Volná pracovní místa v knihovnách 

i informa ních institucích jsou však zve ej ována nap íklad na webových stránkách 

elektronického asopisu Ikaros80, ÚISK81 i v elektronické konferenci Knihovna82.     

6.3.2 Národní informa ní nabídka 

Národní informa ní nabídka vznikla za podpory Rady um ní Anglie a organizace SCL. 

Projekt navazuje na aktivitu vlády, která chce do roku 2015 zaru it kvalitní širokopásmové 

p ipojení k internetu pro všechny ob any Spojeného království a zlepšit informa ní 

infrastrukturu zem . Knihovny by se m ly za pomoci díl ích krok  projektu stát hlavním 

místem informa ního vzd lávání uživatel . Cílem aktivit organizace SCL je, aby všechny 

ve ejné knihovny umož ovaly volný p ístup k internetu, aby informace týkající 

se poskytovaných knihovních služeb byly p ístupné online v p ehledné form . Dále je 

d ležité, aby knihovny zam stnávaly kvalifikované pracovníky, kte í uživatel m poradí 

v otázkách týkající se digitálního p ístupu k informacím. V rámci projektu byla dále 

vytvo ena navigace nap í  informa ními zdroji na webu. Hlavní pozornost byla v nována 

                                                 

79 Aplikace dostupná zde http://www.cilip.org.uk/jobs-careers/professional-knowledge-and-skills-base. 

80 Oficiální stránky elektronického asopisu dostupné zde http://ikaros.cz/.  

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

82 P ihlášení do konference možné zde http://listserv.cesnet.cz/cgi-bin/wa?SUBED1=knihovna&A=1.  
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4 oblastem: zam stnání, zdravotnictví, finan ní informace, další doporu ení. V této 

problematice byla také podpo ena ada díl ích projekt  ve ejných knihoven. 

Organizace SCL dále sepsala dokument Národní digitální slib pro ve ejné knihovny, 

ve kterém definovala základní body, kterých by se m ly ve ejné knihovny držet a jaké služby 

by m ly zaru ovat. Krom volného p ístupu k internetu by m ly ve ejné knihovny nap íklad 

používat online katalogy, jejichž prost ednictvím si mohou uživatelé rezervovat 

i prodlužovat výp j ky, a své služby mít dostupné 24 hodin, 7 dní v týdnu za pomoci 

virtuálního p ístupu. Knihovny by nem ly být pouhým místem p j ování knih. Je d ležité, 

aby je uživatelé vid li jako hlavní instituci v poskytování informací. Knihovny by m ly 

zárove  p izp sobovat nabízené informa ní zdroje podle informa ních pot eb uživatel . Jako 

další krok je uvád n jednotný standard autentizace, díky kterému bude možné p ihlášení 

do národní sít  digitálních zdroj . K tomuto slibu se zavázaly všechny ve ejné knihovny 

z území Spojeného království a Severního Irska.  

V esku byl v letošním roce po devíti letech ukon en Projekt internetizace knihoven. 

K 28. b eznu 2013 byla ukon ena smlouva mezi spole ností Telefónica Czech Republic, a.s. 

a Ministerstvem kultury, která zaru ovala hrazení poplatk  za internetové p ipojení knihoven, 

které byly do projektu zapojeny. Skon ení projektu se dotklo p ibližn  2 500 knihoven. 

Pomoci se jim snaží Ob anské sdružení Internet pro všechny83, které knihovnám nabízí 

bezplatné p ipojení k internetu. Zárove  je otázka internetizace knihoven za azena 

do Koncepce rozvoje knihoven v eské republice na léta 2011 – 2015 v etn  internetizace 

knihoven [Národní knihovna R, 2013]. 

6.3.3 Najdi svoji knihovnu 

Na dalším zajímavém projektu spolupracují organizace CILIP, SCL a Rada um ní 

Anglie. Projekt Najdi svoji knihovnu84 p estavuje samostatný portál, který uživateli dokáže 

nalézt nejbližší knihovnu, muzeum i archiv v míst , kde se nachází. Najdi svoji knihovnu je 

k dispozici také jako aplikace pro mobilní za ízení, která dokáže sama ur it polohu uživatele. 

Po zobrazení výsledk  se díky propojení se službou Google Maps, uživateli zobrazí mapa, 

                                                 

83 Oficiální stránky sdružení dostupné zde http://www.internetprovsechny.cz/. 

84 Print screen webového rozhraní viz p íloha. . 5. 
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kde se nejbližší knihovny nachází a jaké služby nabízí. Knihovny se do aplikace p idávají 

dobrovoln . Knihovnické organizace CILIP a SCL se je snaží v tomto sm ru co nejvíce 

podpo it. 

Pro usp chané uživatele, kte í se neorientují v nabídce jednotlivých knihoven i se 

nap íklad odst hují nebo navštíví cizí m sto, je portál jist  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 esku existuje na portálu Knihovny.cz služba Kde je moje knihovna?86. V sou asné 

dob  je v archivu p vodních webových stránek, které vznikly v rámci programu VISK 8/B: 

Zp ístupn ní informa ních zdroj  na rok 2004. eská služba Kde je moje knihovna? je 

propojena s Adresá em knihoven a informa ních institucí v R. Po kliknutí na vybraný kraj i 

zadání konkrétního m sta se uživateli zobrazí záznamy v Adresá i. Do budoucna by se mohlo 

nap íklad uvažovat o propojení služby s mapovým portálem i vytvo ení aplikace pro chytré 

telefony. 

6.3.4 Kulturní sí  

 Zd razn n by m l být také portál Kulturní sí 87, který je podporován Radou um ní 

Anglie. Jeho cílem je lepší p ístupnost kulturních institucí Spojeného království všem 

ob an m. Kulturní sí  funguje jako webová stránka, která je voln  dostupná88. Uživatel m že 

vyhledávat najednou ve všech p idružených sbírkách. Po zadání hledaného dotazu se zobrazí 

vyhledané dokumenty, p edevším obrázky, ale také zvukové i textové záznamy. Všechny 

výsledky u sebe nesou informaci, z jaké instituce pochází. Do projektu jsou zapojeny 

samoz ejm  i knihovny, nap íklad Britská knihovna. Dále je portál propojen s projektem 

evropských digitálních knihoven Europeana i portálem Najdi svoji knihovnu. Mezi hlavní 

výhody služby pat í rozší ení pov domí o p idružených sbírkách, což m že vést k jejich 

vyššímu využití. Knihovny a další instituce mohou dobrovoln  p idávat své kolekce. Služba 

                                                 

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

86 Archivní verze oficiálních stránek dostupná zde http://archiv.knihovny.cz/kde-je-moje-knihovna. 

87 Print screen webového rozhraní viz p íloha. . 3. 

88 Oficiální stránka dostupná zde http://www.culturegrid.org.uk. 
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je pro uživatele velikým pomocníkem v orientaci a vyhledání dokument , které ho zajímají. 

Zapojené instituce zárove  zviditelní svoje digitalizované sbírky.  

eská obdoba n eho podobného nalezena nebyla. V budoucnu bychom se ale m li 

do kat Centrálního portálu eských knihoven Knihovny.cz, který je definován v Koncepci 

rozvoje knihoven R na období 2011 – 2015 v etn  internetizace knihoven. P ipravovaný 

portál by m l umož ovat jednotný p ístup v získávání tišt ných i digitálních dokument . 

Do roku 2015 by m l být centrální portál nasazen do eských knihoven. 

6.4 Po et p idružených len  

Pokud bychom se zam ili na po et len  jednotlivých britských a eských organizací, 

zjistíme, že vyšší ísla pochází ze zahrani í. CILIP, který sdružuje jednotlivce i instituce, má 

v sou asné chvíli p ibližn  15 000 len  [Hawkins, 2013]. eský SKIP, který se svým 

zam ením velice podobá organizaci CILIP, dosáhl v lo ském roce 1 575 len  z ad 

jednotlivc  a institucí. P epo teme-li toto íslo podle po tu obyvatel obou zemí89, je na tom 

esko n kolikanásobn  h e. Na základ  t chto ísel se m žeme domnívat, že lenství 

v profesionálních organizacích je ve Spojeném království oblíben jší než v echách 

Organizace SCONUL, která se zam uje na vysokoškolské knihovny, v sou asné dob  

sdružuje 175 univerzit. eská AKVŠ dnes spojuje 23 univerzit. Pokud vezmeme v úvahu, že 

oproti Spojenému království máme šestkrát mén  obyvatel, vychází nám tém  shodný po et 

p idružených institucí. Pokud zhodnotíme množství p idružených univerzit p i organizaci 

SCONUL podle celkového po tu vysokých škol ve Spojeném království zjistíme, že sdružuje 

více než polovinu britských univerzit90. leny AKVŠ jsou tém  všechny ve ejné vysoké 

školy91. Soukromé vysoké školy mezi leny AKVŠ nejsou. V budoucích letech by mohla 

AKVŠ za ít oslovovat také vysokoškolské knihovny soukromých vysokých škol. 

                                                 

89 Území Spojeného království obývá p ibližn  6x více obyvatel než eskou republiku. 

90 Na území Spojeného království je více než 300 univerzit a institucí vyššího vzd lávání [UCAS, 2013]. 

91 V esku je podle Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy celkem 72 vysokých škol, z toho 26 ve ejných, 
44 soukromých a 2 státní [ esko. Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy, 2012]. 
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6.5 Výše lenských poplatk  

Výše lenských p ísp vk  knihovnických organizací je rozdílná pro organizace 

a jednotlivce. Poplatek pro organizace se dále stanovuje nap íklad podle po tu zam stnanc  i 

podle výše ro ního rozpo tu. Jednotlivci pak bývají rozd lováni do kategorie pracující, 

student, d chodce, len na rodi ovské dovolené apod. 

 Organizace CILIP poplatek pro jednotlivce stanovuje podle výše jeho p íjmu (viz 

tab. 1). ím více tedy zájemce i len vyd lává, tím vyšší je jeho poplatek. Pohybuje se 

v rozmezí 38 až 194 britských liber na rok, což je v p epo tu 1 150 K  až 5 800 K . Nejnižší 

ástku uhradí student i d chodce (viz tab. 2). Zájemce ze zámo í zaplatí v p epo tu p es 

2 000 K  (viz tab. 3). CILIP navíc nabízí možnost m sí ních splátek pomocí inkasa a také 

celoživotní lenství. To vyjde na 575 britských liber, tzn. p ibližn  17 000 K . Výše poplatku, 

který zaplatí organizace, se odvíjí od jejího ro ního rozpo tu (viz tab. 4). Pohybuje se 

v rozmezí 234 až 700 britských liber, tzn. 7 000 K  až 21 000 K .  

Poplatky CILIP pro zam stnané ob any žijící v UK
Kategorie Výše výd lku P edplatné Cena p i platb inkasem
Afiliace, kolegové, leni více než £ 17 501 £ 194 £ 19,4
Afiliace, kolegové, leni £ 14 001 £ 17 500 £ 160 £ 16
Všechny kategorie £ 12 001 £ 14 000 £ 130 £ 13
Všechny kategorie £ 10 001 £ 12 000 £ 107 £ 10,7
Všechny kategorie £ 8 001 £ 10 000 £ 79 £ 7,90
Všechny kategorie £ 5 001 £ 8 000 £ 53 £ 5,30
Všechny kategorie mén než £ 5 001 £ 38 £ 3,80

Tabulka 1: lenské poplatky CILIP pro zam stnané ob any ze Spojeného království [CILIP, 2012a]. 

Poplatky CILIP pro nezam stnané ob any žijící v UK
Kategorie P edplatné Cena p i platb inkasem

Všechny kategorie £ 38 £ 3,80
Student £ 38 £ 3,80
D chodce £ 70 £ 7

Tabulka 2: lenské poplatky CILIP pro nezam stnané ob any ze Spojeného království [CILIP, 2012a]. 

Poplatky CILIP pro leny ze zahrani í
P edplatné Cena p i platb inkasem

£ 70 £ 7
Tabulka 3: lenské poplatky CILIP pro leny ze zahrani í [CILIP, 2012a]. 
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Poplatky CILIP pro institucionální leny
Výše rozpo tu P edplatné 2012

více než £ 1 000 000 £ 700
£ 100 000 1 000 000 £ 425
mén než £ 100 000 £ 234

len ze zámo í £ 120
Tabulka 4: lenské poplatky CILIP pro institucionální leny [CILIP, 2012a]. 

Pro lenství v organizaci SKIP (viz tab. 5) zaplatí jednotlivec 400 K , student, d chodce 

i len na rodi ovské dovolené zaplatí polovinu, 200 K . Výše poplatku pro instituce je 

stanovena podle po tu jejích zam stnanc , od 450 K  (do 1 zam stnance) do 13 500 K  (nad 

100 zam stnanc ).  

Ro ní lenské p ísp vky SKIP pro individuální leny
Kategorie Výše p ísp vku
Jednotlivec 400 K
D chodce 200 K
Student 200 K
len na rodi ovské dovolené 200 K

Nezam stnaný ob an 200 K
Tabulka 5: lenské poplatky SKIP pro individuální leny [Svaz knihovník  a informa ních pracovník  

eské republiky (SKIP), 2013]. 

Ro ní lenské p ísp vky SKIP pro institucionální leny
Po et zam stnanc instituce Výše p ísp vku
do 1 zam stnance 450 K
2 5 zam stnanc 900 K
6 10 zam stnanc 1 700 K
11 20 zam stnanc 2 500 K
21 50 zam stnanc 4 050 K
51 100 zam stnanc 7 900 K
nad 100 zam stnanc 13 500 K

Tabulka 6: lenské poplatky SKIP pro institucionální leny [Svaz knihovník  a informa ních pracovník  

eské republiky (SKIP), 2013]. 

lenský poplatek u AKVŠ (viz tab. 6) je stanoven podle po tu zam stnanc  od 10 000 K  

(mén  než 3 000 zam stnanc ) do 20 000 K  (více než 15 000 zam stnanc ).  
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Výše lenského p ísp vku AKVŠ
Klasifikace
instituce Po et zam stnanc

Výše
poplatku

Malá více než 3 000 10 000 K
St ední 3 000 15 001 15 000 K
Velká mén než 15 000 20 000 K

Tabulka 7: lenské poplatky AKVŠ pro institucionální leny [Asociace knihoven vysokých škol R, 

2012]. 

Organizace SCONUL, která sdružuje vysokoškolské, národní a univerzitní knihovny, 

stanovuje výši lenských p ísp vk  na základ  rozd lení institucí vyššího vzd lávání (viz 

tab. 7). Do jednotlivých kategorií jsou organizace rozd leny na základ  jejich velikosti. 

Organizace ze skupiny A a B zaplatí nejvyšší poplatek, 2 415 britských liber, tzn. více než 

73 000 K . lenské organizace, spadající do kategorie I a J p ispívají naopak nejnižší ástkou, 

619 britských liber, tzn. tém  19 000 K . 

Výše lenského p ísp vku SCONUL
Typ skupiny P edplatné 2013 £ 

Instituce skupiny A £ 2 415
Instituce skupiny B £ 2 415
Instituce skupiny C £ 2 353
Instituce skupiny
D

£ 2 229

Instituce skupiny E £ 2 105
Instituce skupiny F £ 1 733
Instituce skupiny
G

£ 1 362

Instituce skupiny
H

£ 991

Instituce skupiny I £ 619
Instituce skupiny J £ 619

Tabulka 8: lenské poplatky SCONUL pro institucionální leny [SCONUL, 2013]. 

Vycházíme-li z toho, že pr m rná m sí ní mzda je na území Spojeného království 

p ibližn  t ikrát vyšší než v esku [United Nations, 2013], jsou lenské poplatky stanoveny 

tém  na srovnatelné úrovni. 
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6.6 Využívání Webu 2.0 

Sociální sít , blogy i sdílení videí prost ednictvím YouTube jsou zajímavým 

fenoménem dneška a jist  není na míst  tyto moderní kanály komunikace zatracovat. Spíše 

naopak. Díky nim se mohou organizace dostat mezi širší okruh uživatel , nejen z odborného 

kruhu knihovník , ale i laické ve ejnosti. Myslím, že práv  tato ást populace by se m la více 

dozv d t o innosti knihovnických spolk  a jejich existenci v bec.  

Ve Spojeném království je profil knihovnických organizací na sociální síti Twitter i 

Facebook tém  samoz ejmostí. Své profily mají i knihovnické orgány CyMAL, Rada 

um ní Anglie, SLAINTE a Rada knihoven Severního Irska. Britské knihovnické 

organizace jako nap íklad CILIP92, LISU, RLUK i SCL a SLA, sociální sít  používají ke 

zp ístup ování aktualit oboru a spolku samotného. V tšina britských organizací navíc 

umož uje informovat zájemce pomocí pravidelného letáku, který rozesílá, a také 

prost ednictvím aktualizovaného blogu. ada britských organizací má také sv j kanál 

na YouTube a profil na profesionální síti LinkedIn. 

Z eských spolk  sociální sí  Facebook aktivn  využívá SKIP93 a SEX. Oba dva profily 

velice originálním zp sobem informují své fanoušky o d ní z oblasti knihovnictví 

a informa ní v dy. O tom sv d í i jejich oblíbenost. eský profil SKIP má jen o necelých 

400 fanoušk  mén  než jeho britský kolega CILIP94. Ostatní prvky Webu 2.0, jako je 

nap íklad blog i kanál na YouTube, moc využívány nejsou. Domnívám se, že by eskému 

knihovnictví prosp lo, kdyby byly knihovnické organizace více otev ené laické ve ejnosti 

a informovaly je o své innosti. Práv  laická ve ejnost totiž je nebo m že být uživatelem 

knihovnických služeb a knihoven. 

                                                 

92 Print screen facebookového profilu viz p íloha . 12.  

93 Print screen facebookového profilu viz p íloha . 13. 

94 Ke 13. 4. 2013 m la facebooková stránka SKIP 1 105 fanoušk . Stránka CILIP ten samý den 1 469 fanoušk . 
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Záv r 
Cílem mé diplomové práce bylo zhodnocení innosti britských a eských knihovnických 

organizací. P ínosem je p edevším ucelený seznam spolk  Spojeného království, o kterých se 

již adu let odborn  nepublikovalo. Zárove  m že práce posloužit pro budoucí výzkum této 

problematiky. 

Práce je rozd lena do tematických kapitol. Úvodní ást p ináší historický kontext vývoje 

knihovnictví na území Spojeného království a eska. eská knihovnická legislativa byla 

zna n  ovlivn na vývojem britským, který se datuje o zhruba 60 let d íve. Po áte ní vývoj 

knihoven a knihovnictví byl pozastaven p edevším sv tovou hospodá skou krizí a druhou 

sv tovou válkou, a to jak na britském, tak eském území. Rozdíl p ineslo až povále né 

období, které pro knihovnictví Spojeného království znamenalo dobu rozkv tu, pro eské to 

byla naopak doba socialistické výchovy, která znamenala adu omezení a úpadek celé kultury.  

V sou asnosti se knihovnictví obou dvou zemí ubírá podobným sm rem a ani v jedné 

ze zemí nemají knihovny snadné postavení a nedostávají od vlády dostate nou finan ní 

podporu. V roce 2010 bylo ve Spojeném království dokonce uzav eno p es 200 pobo ek 

m stských knihoven. Loni svojí innost ukon ilo p ibližn  146 knihoven a 200 dalších to 

pravd podobn  eká letos. To vše díky škrt m vlády na podporu kultury [Rek, 2012]. 

Na jejich lepším rozvoji pracují knihovnické orgány a organizace, kterým byla v diplomové 

práci v nována nejv tší pozornost. 

Knihovnické orgány slouží jako poradní orgán v jednání s vládou. Vzhledem k územnímu 

len ní Spojeného království zde fungují celkem ty i takovéto instituce. Hrají významnou 

roli v koordinaci aktivit knihovnických organizací a knihoven samotných. V neposlední ad  

prosazují zájmy knihoven p i oficiálních jednání s vládou. Zárove  mají vyšší finan ní 

prost edky, díky kterým mohou podporovat projekty knihoven. Takové možnosti bohužel 

knihovnický orgán R nemá. Dalším specifikem Spojeného království je Parlamentní 

skupina pro knihovny. Jejím hlavním úkolem je prosazování významné role knihoven 

ve spole nosti.  

Britské knihovnické spolky jsou p edstaveny ve druhé kapitole. Vzhledem k jejich 

vysokému po tu, který je zp soben p edevším v tší rozlohou Spojeného království, byly 

vybrány jen ty nejd ležit jší. V kapitole je stru n  popsána jejich historie a sou asné cíle. Ty 
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jsou podrobn ji rozebrány v kapitole t etí. Sledovány byly aktivity posledních let. Všechny 

innosti spolk  sm ují k lepšímu rozvoji knihoven a informa ních institucí. Spolky podporují 

sou asné trendy knihovnictví, jako je p edevším digitalizace dokument , vznik repozitá  

a digitálních knihoven, rychlý rozvoj informa ních technologií, vznik nových typ  

informa ních zdroj  a zm na uživatelských pot eb, na které musí knihovny reagovat. 

Informa ním pracovník m a knihovník m se je snaží spolky p iblížit pomocí vzd lávacích 

seminá  a workshop , nabízeného poradenství i vypisováním zajímavých projekt . Spolky 

mají zájem na tom, aby z knihoven vznikly profesionální instituce poskytující kvalitní služby 

a p ístupné všem ob an m bez rozdílu. 

Podobné snahy mají i eské knihovnické organizace, jejichž krátká charakteristika je 

uvedena ve tvrté kapitole. Následuje ást, která rozebírá jejich sou asné aktivity 

a sm ování. Poslední ást mé diplomové práce se pokouší o komparaci vybraných prvk  

britských a eských knihovnických organizací. Srovnávána byla knihovnická legislativa, 

zam ení knihovnických organizací a sm r jejich innosti. Porovnán byl i po et len  

jednotlivých organizací, výše lenských poplatk  a využívání Webu 2.0. Používanou 

výzkumnou metodou byla komparativní analýza primárních informa ních zdroj  týkající se 

knihovnických organizací. 

Ze záv re ného shrnutí vyplývá, že britské i eské knihovnické organizace se snaží o co 

nejlepší rozvoj knihoven a informa ních institucí daného území. P ispívají k tomu národními 

strategiemi, které pro tuto oblast p ipravují a ve kterých definují hlavní oblasti rozvoje 

budoucích let. V poslední kapitole byly zd razn ny zajímavé projekty a aktivity britských 

spolk , které by se dle mého názoru mohly stát inspirací eským spolk m. Konkrétn  se jedná 

o Národní digitální nabídku a Národní digitální slib pro ve ejné knihovny, p edevším pak 

myšlenku jednotného standardu autentizace, který umožní p ihlášení do národní sít  

digitálních zdroj . S podobným nápadem p ichází i eští tv rci služby MojeID. Zajímavý je 

také portál Najdi svoji knihovnu. Je mi sympatické, že se britské knihovnické organizace 

nebrání novým technologiím, jako jsou nap íklad aplikace pro chytré mobilní telefony. Díky 

nim se totiž mohou dostat i k uživatel m, kte í nepat í mezi návšt vníky knihoven. Atraktivní 

forma aplikace je však m že do knihoven nalákat. Podobným p íkladem je Kulturní sí , která 

umož uje vyhledávání z více digitálních sbírek najednou. Pokud bude eská Koncepce 
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rozvoje knihoven R na období 2011 – 2015 v etn  internetizace knihoven napln na, m li 

bychom se obdoby Kulturní sít  do kat i u nás.  

Britské knihovnické organizace svoji innost asto zam ují na zlepšení kvality ve ejných 

knihoven a poskytovaných služeb. P íkladem je nap íklad Matrix pro zlepšení kvality 

ve ejných knihoven, který vyvinul skotský SLIC. Tento nástroj mohou využívat všechny 

ve ejné knihovny a podle daných indikátor  zhodnotit své služby. Druhým významným 

p edm tem zájmu jsou samotní knihovníci a informa ní pracovníci. Od nich spolky požadují 

maximální profesionalitu a kvalitní vzd lání. O jejich rozvoj se zasluhuje nap íklad Pracovní 

skupina v oblasti ízení lidských zdroj  organizace SCONUL. I u eských spolk  lze 

nalézt podobné snahy, p edevším pak u nedávno vzniklé Sekce experimentálního 

knihovnictví, která se nebrání zkoušet nové v ci. P íkladem je nap íklad historicky první 

Knihovnický Barcamp. Domnívám se, že eské knihovnické spolky sledují aktuální 

celosv tové trendy a snaží se svojí inností co nejvíce dohán t a zlepšovat nedostatky eského 

knihovnictví.  

 V záv re né komparaci byla dále zkoumána výše lenských p ísp vk  a po et 

p idružených len . Bylo zjišt no, že lenské p ísp vky jsou stanoveny na tém  srovnatelné 

úrovni. P i srovnání po tu len  britské organizace CILIP s eským spolkem SKIP vychází 

CILIP jako vít z. D vodem vyššího po tu len  u britských spolk  m že být i fakt, že více 

využívají prvky Webu 2.0, díky kterému se mohou dostat k širšímu okruhu uživatel . 

Domnívám se, že tady by si m ly vzít eské spolky p íklad z britských a více pronikat 

do t chto oblastí. Chápu, že psaní blog  i vytvá ení aktualizovaného profilu na sociální síti je 

asov  i kapacitn  náro né, zárove  ale tyto aktivity mohou oslovit více uživatel . Motivací 

by pro n  mohla být popularita facebookového profilu organizace SKIP95, která dokládá fakt, 

že eská ve ejnost má ráda tuto formu sd lování informací. 

Britské i eské spolky se nebrání novým trend m, ale nadšen  je p ijímají a snaží se je 

ší it mezi knihovníky a informa ní pracovníky prost ednictvím ady seminá , konferencí i 

nabízeného poradenství.  

                                                 

95 K 7. 4. 2013 m la stránka p es 1 100 oblíbenc  
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