
Workshopy pro metodiky pořádané 
Sekcí veřejných knihoven SKIP 

Vyškov, 5. -  6. června 2013 

Děčín, 9. – 10. dubna 2014   



 
Cíle sekce veřejných knihoven: 
 
• aktivně se podílet na řešení aktuálních problémů 

profese 

• prosazovat významnou roli veřejných knihoven v 
občanské společnosti a jejich možnosti při 
poskytování informací 

• spolupracovat při rozvíjení práce malých 
knihoven 

• hledat možnosti permanentního vzdělávání 
pracovníků veřejných knihoven 



Jak vznikl nápad uspořádat workshopy? 

• Sekce veřejných knihoven SKIP je garantem 
spolupráce s vyhlašovateli soutěže Vesnice roku 

• Regionální výbory SKIP prostřednictvím sekce 
navrhují své zástupce do krajských 
hodnotitelských komisí Vesnice roku 

• V rámci sekce je volena hodnotící komise 
Knihovny roku – zvolení členové jsou doporučeni 
ministerstvu kultury k jmenování do komise 

 
zkušenosti členů komise 



Zkušenosti členů komise Knihovny roku 

 - výchozí impuls pro uspořádání workshopů: 
• dobře/špatně fungující metodika je v obsluhovaných knihovnách 

dobře vidět  
• rozdíly v metodice jednotlivých krajů 
• řada „chyb“ v malých knihovnách je chybou pověřené knihovny 
• nedostatek informací v některých knihovnách 

- další důvody: 
• personální změny v PK „za pochodu“, bez možnosti zapracování 

nových metodiků 
• velké celostátní konference k RF mají jiné cíle, nejsou zaměřeny na 

konkrétní, praktické předávání zkušeností   
Na jednání sekce VK v listopadu 2012 přijat návrh kol. Lenky Pruckové 
(předsedkyně hodnotící komise Knihovny roku) uskutečnit v roce 2013 
2 workshopy - s menším počtem účastníků v neformálním prostředí: 
• červen – Morava( Vyškov)  
• září – Čechy (Děčín) – workshop odložen na duben 2014 

 



I. workshop – Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov, 
červen 2013 

 

 

 

 



I. workshop – Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov, 
červen 2013 

• ve spolupráci s Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově a MZK v Brně 

• 54 účastníků, 15 hostitelů, lektorů, hostů  

Program:  

1. den – 5. 6. 2013 

• Regionální funkce, metodika – jak si vlastně stojíme? - Mgr. 
Ladislava Zemánková, NK ČR 

• Role pověřených knihoven optikou Koncepce rozvoje knihoven 
ČR… -  Mgr. Gabriela Jarkulišová, UKR 

• Povolání METODIK  - historický exkurz včetně praktických 
zkušeností - Dana Wimmerová, SKIP 

• Metodik 2013, aneb co má dělat správný metodik právě teď  - 
Jaroslava Starcová, KVK v Liberci 

• Efektivní komunikace se samosprávou -  Mgr. Monika Ambrožová, fa 
Prolektory 

Večer – příjemné posezení v knihovně, výměna zkušeností (a také 
trocha trénování paměti ) 

 

 

 

 



I. workshop – Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov, 
červen 2013 

Program:  

2. den – 6. 6. 2013 

• Filmový průvodce „dobrými knihovnami“ 

• Panelová diskuse za účasti starostů, aneb slyšme pohled z této strany 
Moderovala RNDr. Lenka Prucková, diskutovali:  

• Ing. Jindřiška Brožová, starostka, Obec Valchov 

• Mgr. Tomáš Šenkyřík, I. místostarosta, Židlochovice, okres Brno-venkov 

• PhDr. Radim Šťastný, místostarosta, Obec Ratíškovice 

• Lokální informační kámoš  -  Mgr. Tomáš Štefek, MěK Prostějov 

• Jihočeské zkušenosti v oblasti regionálních  

    funkcí -  PhDr. Zuzana Hájková,  JVK České 

    Budějovice 

• Rozvojové možnosti obcí/knihoven -   

    Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., NK ČR 

 

Možnost exkurze po knihovně 

 

 

 



I. workshop – Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 



II. workshop – Děčín, duben 2014 



II. workshop – Děčín, duben 2014 
• ve spolupráci s Městskou knihovnou v Děčíně a členkami sekce VK z 

Ústeckého a Libereckého kraje 
• 40 účastníků + hostitelé a hosté (10 zájemců se nemohlo z kapacitních 

důvodů zúčastnit)  
Program: 
1. den – 9. 4. 2014 
• Efektivní komunikace se samosprávou – Mgr. Monika Ambrožová, fa 

Prolektory 
• Jak si vlastně stojíme aneb RF, metodici … – Mgr. Ladislava Zemánková, 

KI NK ČR 
• Role pověřených knihoven optikou Koncepce rozvoje … – Mgr. Gabriela 

Jarkulišová,  MěK Kutná Hora 
• Metodika po děčínsku. Jsou tu výzvy, nápady i prověřená řešení. Mgr. 

Ladislav Zoubek, MěK Děčín 
 

Večerní příjemné neformální posezení v knihovně s prezentací 

Lokální informační kámoš Mgr. Tomáše Štefka z MěK Prostějov, 
krátkými videi z povodní a výměnou zkušeností a názorů. 

 



II. workshop – Děčín, duben 2014 
Program: 

2. den – 10. 4. 2014 

• Zkušenosti ze soutěže Knihovna roku 2013  

    – RNDr. Lenka Prucková, Knihovna Města Olomouce 

• Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského 
kraje – Mgr. Monika Kratochvílová, MZK Brno 

• Jak vzděláváme (se) v Moravskoslezském kraji – PhDr. Marie Šedá, 
MSVK Ostrava 

• Národní soustava kvalifikací – PhDr. Dana Smetanová, KI NK ČR 

• Panelová diskuse se starosty obcí - Slyšme pohled z této strany 
Moderovala RNDr. Lenka Prucková, diskutovali: 

 Marcela Novotná, starostka obce Nový Oldřichov,  

     okres Česká Lípa 

 Ing. Vít Vomáčka, MBA, starosta obce Kravaře,  

      okres Česká Lípa 

 Mgr. Jaroslav Skála, starosta obce Arnoltice,  

      okres Děčín 

Možnost exkurze po knihovně  
 
 

 



II. workshop – Děčín, duben 2014 



II. workshop – Děčín, duben 2014 



Informace o I. workshopu ve Vyškově 
(prezentace):  
http://bit.ly/SKIP-SekceVK-Workshop-Vyškov  
 
 
Informace o II. workshopu v Děčíně 
(prezentace):  
http://bit.ly/SKIP-SekceVK-Workshop-Děčín  
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