ZÁPIS č. 1
ze zasedání Komise Rady Libereckého kraje pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci,
příspěvkovou organizaci, konané
dne 29. 8. 2017 od 9.30 hod. v Krajské vědecké knihovně v Liberci
Přítomni:
Omluven:

Mgr. Petr Tulpa, PhDr. Vít Richter, Mgr. Věra Vohlídalová, Mgr. Jana Damborská
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

Jednání komise se uskutečnilo v objektu Krajské vědecké knihovny v Liberci (dále jen KVK) za
účasti ředitelky Mgr. Blanky Konvalinkové.
Bod č. 1
Zasedání zahájil předseda komise Mgr. Petr Tulpa v 9.30 hodin. Po kontrole prezence konstatoval,
že komise je usnášeníschopná a navrhl program jednání.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

předkládá

Zahájení jednání, schválení programu jednání
Představení členů komise
Statut a jednací řád komise
Zpráva o činnosti Krajské vědecké knihovny za r. 2016
Aktuální stav naplňování plánu činnosti organizace v letošním roce
Rozpočet a záměry Krajské vědecké knihovny na r. 2018
Různé

Petr Tulpa
Petr Tulpa
ředitelka KVK
ředitelka KVK
ředitelka KVK

Hlasování:
PRO:

4

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 2
Mgr. Tulpa uvedl, že složení komise je téměř totožné jako v loňském roce. RNDr. Roberta Gambu
nahradil doc. PhDr. David Václavík.
Bod č. 3
Předseda komise seznámil přítomné se statutem a jednacím řádem komise.
Č. usnesení: 1
Komise Rady Libereckého kraje pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci
bere na vědomí
schválený Statut pro Komise Rady Libereckého kraje zřízené pro příspěvkové organizace resortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu a Jednací řád pro Komise Rady Libereckého kraje
zřízené pro příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
K o m i s e rady L i b e r e c k é h o
vědeckou knihovnu v Liberci

kraje

pro

Krajskou
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Hlasování:
PRO:

4

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 4
Ředitelka KVK Mgr. Blanka Konvalinková seznámila komisi se zprávou o činnosti organizace za
rok 2016. Zpráva byla projednána a schválena radou kraje na jejím červnovém zasedání.
Více rozvedla problematiku poklesu registrovaných čtenářů. Důvodem může být rozšiřující se
využívání PC a různých informačních technologií mladými lidmi. Knihovna na tento trend reaguje
zaváděním nových služeb. Nově z těchto důvodů začala fungovat i hudební knihovna s rozšířenou
nabídkou pro návštěvníky a propojením s dětskou knihovnou.
PhDr. Vít Richter doplnil, že KVK poskytování služeb ve virtuálním prostředí nabízí.
Mgr. Věra Vohlídalová vyzdvihla šíři a kvalitu poskytovaných služeb knihovnou obecně. KVK
naplňuje úroveň knihovny 21. století, v některých momentech jde i dále. Např. Ples v knihovně je
raritou v ČR, možná i ve světě.
O to více je důležité řešit stále nedostatečné financování městské části.
Mgr. Petr Tulpa uvedl, že toto řeší kraj a město Liberec dlouhodobě společně s ohledem na další
krajské či městské instituce.
Mgr. Blanka Konvalinková ještě doplnila, že KVK není závislá jen na finančních prostředcích od
zřizovatele a města, ale že čerpá i dotace a získává dary. V r. 2016 to bylo celkem okolo 500 tis. Kč.
Č. usnesení: 2
Komise Rady Libereckého kraje pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace za rok 2016
Hlasování:
PRO:

4

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 5
Mgr. Blanka Konvalinková uvedla aktuální plán činnosti KVK v letošním roce. Informovala o
projektu Prostor učení, kde probíhá spolupráce a výměna zkušeností s univerzitními knihovnami.
Výsledkem je mimo jiné i získání databáze textilního designu, což oceňují Technická univerzita i
střední textilní škola. Nemalé finanční prostředky na získání této databáze byly v rámci projektu a
dále už bude KVK hradit pouze aktualizaci. Z projektu bylo také pořízeno technické vybavení sálu,
ozvučení a projektor.
Projekt do 25. výzvy IROP určené krajským knihovnám je ve fázi přípravy žádosti. Obsahuje i
nutné rekonstrukce částí objektu knihovny (sociální zařízení pro návštěvníky, vytvoření tiché
studijní zóny, střešní světlíky) a aktivity ke zkvalitnění podmínek pro uchovávání dokumentů,
prezentaci knihovního fondu a služeb knihovny v celkové hodnotě cca 13.950.000 Kč.
Komise probrala všechny stanovené úkoly knihovny pro r. 2017 v členění:
- stavebně technické
- expoziční, prezentační, vnitřní uspořádání
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- fondy knihovny, digitalizace
- služby
- výchovně vzdělávací akce pro děti a mládež
- výchovně vzdělávací akce pro dospělé, seniory a handicapované
- hudební knihovna
- pobočky
- IT, správa sítě, web
- regionální funkce
- zahraniční vztahy
- marketing služeb
- personální práce
V této souvislosti Mgr. Blanka Konvalinková upozornila na nutnost řešení vhodnějšího prostoru pro
pobočku Králův Háj.
Mgr. Petr Tulpa přislíbil pomoc z hlediska řízení resortu školství.
PhDr. Vít Richter informoval o připravovaném projektu, v rámci kterého bude probíhat široká
diskuse se zástupci obcí a krajů o budoucnosti knihoven.
Č. usnesení: 3
Komise Rady Libereckého kraje pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci
bere na vědomí
plán činnosti Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace na rok 2017 a
konstatuje, že převážná většina úkolů, které si knihovna stanovila, již byla realizována s vysokou
mírou efektu a zbývající úkoly budou pravděpodobně do konce roku uskutečněny.
Hlasování:
PRO:

4

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 6
Mgr. Petr Tulpa doporučil přesunout rozpočet a záměry KVK na r. 2018 na příští jednání komise,
neboť ještě není k dispozici rozpočet kraje.
Bod č. 7
PhDr. Vít Richter informoval o celostátním průzkumu zařazování pracovníků knihoven do tříd a
jejich mzdovém ohodnocení za r. 2016 a r. 2017. Zvláštní kategorií byly krajské knihovny. Většina
ředitelů krajských knihoven je zařazena v 13. třídě. Pouze 3 krajské knihovny, mezi nimi KVK
v Liberci, mají ředitele zařazeny v třídě 12.
Mgr. Jana Damborská doplnila, že zařazení paní ředitelky KVK vychází ze systémového zařazení
všech ředitelů příspěvkových organizací odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, tzn. i
krajských muzeí a galerie.
Mgr. Petr Tulpa prověří možnosti změny zařazení.
Příští rok bude rokem 100. výročí založení republiky. V této souvislosti zmínil připravovaný projekt
resortem školství, jehož výstupem bude výstava prací a děl studentů středních škol k tomuto tématu.
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Mgr. Věra Vohlídalová doplnila informaci o projektu Post Bellum, s tématy živá paměť a život
sousedů. Do projektu se také zapojují školy.
Příští jednání komise se uskuteční dne 8. 12. 2017 od 9.30 hod. v objektu Krajské vědecké
knihovny v Liberci.

V Liberci dne 31. 8. 2017
Zapsala:

Jana Damborská, tajemnice Komise Rady Libereckého kraje pro Krajskou vědeckou
knihovnu v Liberci, příspěvkovou organizaci

Schválil:

Mgr. Petr Tulpa, předseda Komise Rady Libereckého kraje pro Krajskou vědeckou
knihovnu v Liberci, příspěvkovou organizaci
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