Bulletin SKIP v roce 2010
Rok 2010 byl 19. ročníkem časopisu Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Redakce
vydala tradičně 4 běžná čísla a jedno zvláštní číslo.
Netradičně prvně celý ročník měl lakovanou čtyřbarevnou obálku a netradičně ještě 4. číslo mělo
– jako dar firmy Ceiba – barevnou čtyřstránkovou přílohu uvnitř čísla.
Bulletin SKIP slouží jako svazové periodikum, což nejlépe dokumentuje 12stránková příloha v č. 2
s dokumenty ze 6. Valné hromady SKIP, konané v červnu 2010 v Praze.
Bulletin SKIP zachoval v 19. ročníku všechny rubriky, z nichž nejvíce pozornosti přitahuje rubrika
Inspirace (nové metody a zkušenosti) a Atlas (vytvářená zprávami vedoucích knihoven o nových
knihovnách). Také blok Informační servis přináší cenné informace z dění v českém knihovnictví a
informace z Ministerstva kultury ČR. Spolkový život přibližuje členům blok Co nového ve SKIP,
zejména v rozhovorech s předsedy jednotlivých regionů, sekcí a klubů a zprávami o tom, co se děje
v jednotlivých regionech.
Předností Bulletinu SKIP je vycházení v elektronické a papírové podobě, kdy elektronické vydání
zveřejňuje číslo do 48 hodin po odeslání do tiskárny. Navíc v el. vydání je možné zveřejnit příspěvky
krácené pro jeho délku v papírovém vydání v nezkráceném znění.
Zvláštností svazového periodika je vydávání zvláštních čísle, která jsou každé věnováno
knihovnictví v jedné zemi. Časopis tak už zmapoval 15 zemí, v roce 2010 vyšlo z autorských důvodů
opožděně Švédské knihovnictví.
Vzhledem k přeplněnosti českého knihovnictví desítkami knihovnických časopisů se redakce
rozhodla spolupracovat s redakcí dalšího nejrozšířenějšího časopisu Čtenář. Loni byl výsledkem
rozhovor s ředitele NTK, letos s ředitelem NK.
Úzce redakce spolupracuje se svou redakční radou –ediční komisí SKIP, kde je více než deset členů,
zastupujících veřejné, vědecké , vysokoškolské a speciální knihovny a také knihovnické školy.
Redakční rada se schází 2x ročně a pravidelně hodnotí vždy dvě minulá čísla a diskutuje o plánech
redakce pro další čísla.
Vydávání časopisu na 40 až 48 stranách umožňuje grant ministerstva kultury. Tento finanční
příspěvek je doplňován občasnou inzercí firem podnikajících v odvětvích dotýkajících se českých
knihoven. Vzhledem k tomu, že redakce pracuje bez nároků na odměnu a že také příspěvky nejsou
honorovány, vydávání časopisu zatěžuje spolkové finance minimálně.
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