Ediční komise SKIP 2011

V roce 2011 se tradičně sešla 2x, tradičně v nových knihovnách: v březnu v pobočce MKP
Stodůlky, v říjnu v MěK Litvínov.
Bulletin SKIP
Vyšla 4 obvyklá čísla a zvláštní číslo za rok 2010 – Maďarské knihovnictví, ZČ za rok 2011 vyjde
začátkem příštího roku a bude věnováno španělskému knihovnictví.
Podařilo se vyřešit problém barevné střední čtyřstránky, která vychází od č. 3 na křídovém papíře
a podle ohlasu výrazně zlepšuje vzhled časopisu. Přispívá k tomu ale i zlepšená grafická úprava
černobílých stránek.
Redakc e se snaží o to, aby časopis byl
‐
‐
‐
‐

Spolkovým zpravodajem (rozhovory s funkcionáři, informace o akcích SKIP, rubriky Co
nového ve SKIP)
Motivací pro zlepšování činnosti knihoven (rubriky Směr a Inspirace)
Informací o novinkách na poli knihovnictví a kultury
Kronikářem nových či rekonstruovaných knihoven (rubrika Atlas).

Průběžně se časopis věnoval ve všech číslech letos nesmírně aktuální problematice e‐čteček a
jejich vlivu na činnost knihoven. Občas se objevují výtky, že v B. SKIP chybí více informací ze zahraničí,
především z činnosti zahraničních spolků a IFLA. Trochu se přitom zapomíná na zvláštní čísla, která už
zmapovala knihovnictví ve většině evropských zemí. A redakce zde musí připomenout fakt, že
informace o účasti knihovníků – členů SKIP ‐ na zahraničních akcích nevznikají spontánně, ale třeba až
po několika urgencích redakce B. SKIP.
Ediční komise – redakční rada B. SKIP na svých zasedáních kriticky hodnotí vždy dvě minulá čísla,
většinou s uspokojením, výhrady jsou především k tiskovým chybám.
Je třeba připomenout fakt, že časopis vychází nejen papírově, ale v předstihu i v elektronické verzi.
Pro rok 2012 se připravuje zvláštní číslo Čínské knihovnictví. Dosavadní pokusy najít v Číně autora
nebyly úspěšné, teprve v posledních týdnech se daly věci do pohybu správným směrem. Protože
příprava zvláštního čísla trvá rok i déle, je už aktuální hledat další země. Ale: protože sousednímu
německému a rakouskému knihovnictví byla věnována prvá dvě čísla před téměř 20 lety a nezůstal
zde téměř kámen na kameni, bude možná výhodné se nyní obrátit tímto směrem.
Další vydavatelská činnost SKIP
Odbornou knihovnickou literaturu obohatil SKIP v poslední době o titul Architektura knihoven. Na
ediční komisi se uvažovalo o hledání dalších vhodných titulů, a to na vysokých školách. Přesto, že
v ediční komisi jsou zastoupeny všechny české školy, kde se knihovnictví a informační služby
přednášejí, zatím se žádný příhodný titul neobjevil.
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