VYJÁDŘENÍ K PŘEDLOŽENÉMU NÁVRHU
Vážená paní tajemnice,
níže jsem si dovolila napsat vyjádření k Vaší nabídce nového pracovního úvazku na knihovnu.
Rozdělení práce knihovnice PŘEDLOŽENÝ NÁVRH dne 12.6.2020
2 dny v týdnu knihovna – knihovna otevřena po, čt od 9-18 hod
3 dny v týdnu infocentrum jako pracovník informačního centra (odpovědnost za fungování IC
včetně vedení brigádníků)
2 dny v měsíci vyčleněny navíc pro práci knihovnice (1 den na akce pro školy, 1 den na práci
v knihovně, bez přítomnosti čtenářů). Tyto dny budou pevně dané, např. poslední úterý
v měsíci.
Akce pro školy (všechny třídy v jeden den). Den určený pro ostatní práci knihovnice lze spojit
se dnem, kdy se jezdí pro zpravodaj, je možné při tom realizovat nákup knih.
Školení a porady pro knihovnu max. 6 dnů v roce, další školení je možné se zaměřením na
činnost infocentra, tvorby webových stránek (předpoklad max. další 4 dny).
Pracovní doba na infocentru: v období říjen – duben pouze všední dny
květen, červen, září – 1 sobotu v měsíci
červenec, srpen – 1 víkend v měsíci
Pořádání kulturních a vzdělávacích akcí dle rozhodnutí vedoucího odboru. Akce přiděleny
konkrétnímu pracovníkovi, povinnost akci zajistit, zúčastnit se i mimo stanovenou pracovní
dobu a dny (večer, víkend)a to s nárokem čerpání náhradního volna.
V náplni zůstává tvorba webových stránek pro město.
Naopak skončí práce na přípravě materiálů pro jednání ZM a zveřejňování smluv na webu +
dokumentů na úřední desce.
Pracovní náplň IC obecně:
- Obsluha infocentra (komunikace s klienty, kopírovací služba)
- Zajištění pošty odborem (komunikace s podatelnou)
- Prodej zboží, jeho evidence, vedení skladových zásob, komunikace s dodavateli
- Prodej a evidence vstupenek na kulturní akce
- Aktualizace kulturních kalendářů třetích stran (Lipensko, Doma na Šumavě apod.)
- Správa inzertní skříňky (přebírání inzerátů, jejich zveřejňování a aktualizace)

Dovolte mi na začátek malou rekapitulaci:
Knihovna ve Vyšším Brodě od konce 2. světové války až do roku 1969 fungovala jako půjčovna
knih, kde pracoval dobrovolník vždy jen několik hodin týdne. Půjčované knihy se buď
nakoupily, nebo byly většinou poskytnuty darem. Převažovala beletrie pro dospělé nad knihami
dětskými. K 1.1.1969 se knihovna profesionalizovala, tzn. byl přijat pracovník knihovny (p.
Bedřich Rollinger) a to na 1 plný úvazek.
Od roku 1974 do roku 2004 pracovala v knihovně paní Alena Řičánková (úvazek 1,0), které se
podařilo vybudovat velice kvalitní knižní fond nejen pro dospělé čtenáře, ale i dětské čtenáře.
Zároveň se začaly v mnohem větší míře pořádat vzdělávací besedy pro děti. Za svou
knihovnickou práci byla paní Řičánková několikrát oceněna mezi nejlepšími knihovnami
Jihočeského kraje.
V roce 2003 nastupuji do knihovny. Paní Řičánková předávala knihovnu, kde byly knihovní
služby na vysoké profesionální úrovni, měli jsme potřebné počítačové a programové vybavení,
knižní fond byl vysoké obsahové kvality a byla zajištěna i vzdělávací a kulturní činnost. Má
práce byla od samotného začátku založena na tom, abych udržela nejen obsahovou kvalitu
knihovního fondu, ale i jeho zpracování (katalogizaci) a vzhledovou stránku. Od začátku jsem
se také zaměřila na rozvoj vzdělávací a kulturní činnosti zejména pro děti, později i na dospělé.
Za tuto činnost jsem byla oceněna titulem Knihovník Jihočeského kraje 2017. Výsledky
knihovní práce jsou prezentovány v roční zprávě zvané Komplexní rozbor veřejné knihovny ve
Vyšším Brodě (je možné nahlédnout na webových stránkách knihovny
https://www.knihovnavbrod.cz/knihovna/rocni-zpravy).
Nejdůležitější projekty knihovny:
Březen – měsíc čtenářů
vždy
Týden knihoven
od roku 2004
Noc s Andersenem
od roku 2005
Besedy pro dospělé
od roku 2011
Knížka pro prvňáčka
od roku 2011
Děti čtou dětem
od roku 2012
Podvečerní čtení
od roku 2013
Zřizovatel, tj. Město Vyšší Brod poskytl dostatečné prostředky a pracovní podmínky, abychom
se mohli rozvíjet a udržet si vysoký standard všech vykonávaných služeb dle knihovního
zákona, knihovních standard a Metodik i potřebné softwarové a hardwarové vybavení. Proto
bylo i nadále možné udržet vysokou kvalitu knižního fondu a zajistit všechny knihovní služby
včetně vzdělávací a kulturní činnosti na vysoké úrovni. Dále jsme v minulosti využili také
grantových prostředků, které pomohly ke zkvalitnění služeb:
1998 100.000,- Vybudování základu informační sítě veřejných knihoven (zavedení internetu
do knihovny, pořízení počítačů a základního knihovního programu)
2009 36.000,- VISK3 - Přechod z knihovního programu Lanius na systém Clavius
2015 11.000,- VISK3 - Přechod z AKS Clavius z formátu UNIMARC na formát MARC21
2015
6.500,- Knihovna 21. století - Knížka pro prvňáčka
2016 15.000,- Knihovna 21. století – Oslavy 90. výročí knihovny
2017 10.000,- Knihovna 21. století – Besedy v knihovně
2018 11.000,- Knihovna 21. století - Knížka pro prvňáčka
2019 30.000,- VISK3 – Dataprojektor do knihovny
1999-2020
cca 6.000,- Nákup knih českých autorů
celkem
345 500,- Kč

Víme, že knihovna má ve společnosti charakter veřejné služby a tyto služby jsou na velmi dobré
úrovni, tzn., že knihovna jako instituce je kulturním přínosem pro obyvatele našeho města.
Dosavadní ekonomická podpora zřizovatele a již zmíněný pracovní prostor pro vývoj a
růst dal vzniknout knihovně, za kterou se v žádném případě nemusíme stydět a je naší
dobrou vizitkou nejen v našem okrase ale i kraji.
Proto, jako knihovník profesionál, bohužel nemohu souhlasit s nabídkou pracovního úvazku,
který je rozdělen 0,5 knihovna a 0,5 infocentrum. Redukce úvazku knihovníka na polovinu je
do budoucna pro knihovnu naší velikosti víceméně likvidační v tom smyslu, že bychom se
vrátili do 50. a 60. let 20. století, kdy knihovna fungovala pouze jako půjčovna knih.
V navrhované časové dotaci je možné pokračovat pouze ve službách spojených s půjčováním
knih a časopisů, zajištění zámluvenkové služby, bibliograficko-informačních služeb,
meziknihovní výpůjční služby, internetu pro veřejnost, evidenci čtenářů a poplatků se službami
spojených, částečné administrativě či prezentaci knihovny. Za nastavených podmínek bychom
zajistili ve velmi nízké kvalitě i tzv. akvizici, která zahrnuje nákup knih a zejména následnou
katalogizaci, zpracování, evidenci, revizi a průběžnou aktualizaci knižního fondu. To by se
v čase ukázalo na menší návštěvnosti čtenářů a počtu výpůjček.
Zcela nemožné by pak bylo zajištění jedné ze základních činností knihoven a tou je vzdělávací
a kulturní činnost. Za předložených podmínek by tato činnost již nemohla vůbec probíhat,
jelikož na ni již není žádný časový prostor.
Vážím si důvěry, která mi byla vyjádřena tímto návrhem nové pracovní náplně, ale musím
konstatovat, že není pro nikoho možné za podmínek v předloženém návrhu zajistit stejnou
kvalitu služeb jako je nyní na obou pracovištích zároveň.
Na závěr bych chtěla říci, že kontrola kvality i množství mé pracovní činnosti byla vždy možná
nejen v rámci závěrečné zprávy, ale i možných návštěv a konzultací, které ale bohužel nebyly
nikdy využity. Zřizovatel byl o činnosti knihovny informován mými pravidelnými ročními
zprávami a zprávami nadřízené metodičky Ivany Troupové z Městské knihovny v Českém
Krumlově. V mnohých případech byla, na základě hodnocení metodičky, mými nadřízenými
má práce oceněna (naposledy 7.5.2020).
Proto odmítám závěr profesního auditu, na jehož základě předpokládám, byl učiněn tento návrh.
Odmítám, že mé pracovní vytížení je nedostatečné a je tedy nutné výrazně snížit pracovní
úvazek na úseku knihovny. Ohledně výsledku auditu přikládám námitky, které jsem předala
paní tajemnici 16.12.2020 i auditorům. Zároveň přidávám časové snímky z let 2016 - 2018,
které monitorují mou práci v průběhu celého roku. Na základě časového snímku z roku 2018 je
vypočítána časová dotace knihovnice v současné době.
Jelikož jsem nastoupila jako knihovník s úvazkem 1,0, cítím svou profesní povinnost bránit
tento stav i nadále po 40 letech její činnosti, jako jeden z faktorů, který zajišťuje kvalitní práci
knihovníka a tudíž i celé knihovny jako instituce. Svou práci jsem vždy vykonávala zodpovědně
a příkladně a do dnešního dne mi nebyly v tomto směru předneseny žádné výtky.
Jelikož předložený návrh považuji pro naši městskou knihovnu za likvidační, informovala jsem
nadřízenou, krajskou metodičku paní Lidmilu Švíkovou z Jihočeské vědecké knihovny
v Českých Budějovicích o předloženém záměru. V příloze tedy najdete oficiální stanovisko
nadřízené krajské knihovny – Jihočeské knihovny v Českých Budějovicích, které bude
doručeno i zřizovateli Městské knihovny ve Vyšším Brodě.

V případě jakýchkoliv dotazů, jsem plně k dispozici k jejich zodpovězení. Doufám a pevně
věřím, že Městská knihovna ve Vyšším Brodě bude moci existovat i nadále za takových
podmínek, aby se mohlo pokračovat v nastavené kvalitě práce a být tak kulturně vzdělávacím
centrem občanům našeho města.

Romana Ouředníková, knihovnice

Časová dotace 1969 a 2020

1969
18 hodin půjčování, při níž se musí věnovat čtenářům
4 hodiny objednávky, kontrola dodacích listů, zapisování, katalogizace, účty atd.
4 hodiny statistika, zakládání vrácených knih, příprava na půjčování, MVS (Meziknihovní
výpůjční služba) atd.
8 hodin metodická činnost pro 4 svěřené knihovny v okolí
2 hodiny příprava a vykonání besed se čtenáři
6 hodin ostatní činnost

2019 tento výpočet týdenní hodinové dotace na jednotlivé činnosti byl vypočítán z časového
snímku za rok 2018 (viz příloha), jelikož je činnost, kromě pevně stanovených výpůjčních
hodin, značně flexibilní, byly časové údaje zprůměrovány, průběžná činnost vykonávaná ve
výpůjční dnech, tj, činnost nezahrnující práci se čtenářem do těchto časů započítávána nebyla
19 hodin

9 hodin
5 hodin
4 hod

1 hod
1 hod
1 hod

- půjčování knih, novin a časopisů, zamluvenková služba, Meziknihovní
výpůjční služba (MVS), bibliograficko-informační služba (BIS), internet pro
veřejnost
- správa knihovního fondu (výběr, objednávka knih, katalogizace, balení knih,
oprava knih, revize knihovního fondu, průběžná aktualizace, evidence úbytků)
- vzdělávací a kulturní činnost (příprava a realizace akce, úklid po akci)
- administrativa (evidence čtenářů, poplatků, majetku, statistiky, MVS
(Meziknihovní výpůjční služba), zpracování zpráv, vyřizování grantů,
vyřizování el. pošty, kontakt se čtenáři, besedujícími atd.)
- publikační činnost (zpracování článků do zpravodaje)
- prezentace knihovny (webové stránky, facebook)
- vzdělávání knihovníka (semináře/konference)

