Ediční komise SKIP v roce 2009
Ediční komise SKIP, fungující současně jako redakční rada Bulletinu SKIP, ustálila své
složení v počtu 13 osob.
V roce 2009 se tradičně sešla 2x (červen, říjen), v Národní technické knihovně, a její
součástí byla tradičně exkurze, prvně v NTK, po druhé v pobočce MKP.
1) časopis Bulletin SKIP
Redakce pracuje ve složení: šéfredaktor L.Kurka a redaktoři R. Giebisch a L. Jansová
Redakční rada posoudila
- průběžné plnění koncepce časopisu na rok 2009, odsouhlasené elektronicky v lednu
2009, a vyslovila s ním souhlas
- vyjádřila se k návrhu koncepce časopisu na rok 2010
- zhodnotila na každém, zasedání minulá dvě čísla a probrala a doplnila návrhy
šéfredaktora na obsah následujících čísel
RR vzala s uspokojením na vědomí, že Bulletin SKIP má od 2. čísla 2009 čtyřstránkovou
barevnou obálku a že v dohodě redakce a firmy Ceiba tuto obálku bude hradit firma výměnou
za bezplatný inzerát na 4. straně obálky.
Dále vzala RR na vědomí, že rukopis zvláštního čísla 2009 je v redakci a že bude – po
recenzním řízení – expedován současně s 1. číslem Bulletinu SKIP 2010.
V následném elektronickém hlasování souhlasila RR s tím, aby systém zvláštních čísel,
kdy každé číslo je věnováno knihovnictví jedné knihovnicky zajímavé země, zůstal zachován
i v nejbližších letech.
2) další ediční činnost SKIP
V edici Aktuality SKIP vyšel 25. svazek – Společné cesty, česko-německý sborník ze
společného česko-německého semináře SKIP, Goethe-Institutu a KMO Ostrava o práci
s menšinami. Publikace jako prvá mezi 25 svazky této edice má barevné fotografie. Po
dohodě s Dr. Richterem bude sborník využit takto. 30 exemplářů dostane GI, dále každý
účastník semináře dostane 1 exemplář, část nákladu zůstane VV SKIP pro výměnu a
zbytek bude rozprodán za režijní cenu.
V roce 2010 by měly vyjít dva tituly: Historie českých knihovnických spolků a
Architektura knihoven.
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