Bulletin SKIP a další vydavatelské aktivity SKIP
v roce 2012
Tradičním produktem VV SKIP je spolkový časopis Bulletin SKIP. V roce 2012 vycházel ve svém
21. ročníku v papírovém vydání a 11. ročníku v elektronickém vydání.
Rozsah čísel papírového vydání zůstal oproti roku 2011 nezměněn: 40 stran, z toho 8 stran na
lakovaném papíře barevně. To zvýšilo poněkud zájem o časopis. Elektronicky je rozsah – bez inzerce –
jakoby nižší, ale vzhledem k tomu, že řada článků vychází pouze elektronicky, je tomu opačně.
V poslední době se zvýšil zájem o publikování v časopise, což dokazuje 4. Číslo, kde už 7 článků se
„vešlo“ pouze do elektronického vydání a další 3 články vyšly „papírově“ zkráceny.
Zaměření časopisu se příliš nemění: důraz je na aktivity SKIP, a to nejen v rubrikách SKIP v akci
(nová rubrika) a Co nového ve SKIP, také další články se týkají často spolkové činnosti. Tradiční jsou
rubriky Do rámečků, kde se redakce snaží shromažďovat informace o všech oceněních, udělených
v českém knihovnictví, rubrika Atlas, věnovaná knihovnám, kterým se dostalo nových prostor,
Inspirace, přinášející zcela nové nápady, a další rubriky.
4 běžná čísla doplňuje každoročně jedno zvláštní číslo, věnované knihovnictví v jedné cizí zemi.
Po španělském knihovnictví, kterému bylo věnováno ZČ 2011, přichází na řadu Čínské knihovnictví
jako ZČ 2012 – rukopis je v redakci, ale je v připomínkách a vyjde s 1. číslem Bulletinu SKIP 2013. Jako
ZČ 2013 připravuje redakce Turecké knihovnictví, diskuse o jeho osnově je však klopotná.
Úroveň časopisu hodnotí pravidelně redakční rada scházející se pravidelně 2x ročně, vesměs
v nově otevřených knihovnách – letos v Litvínově a pobočce MKP Břevnov. Vzhledem ke stálým
potížím s vysokou absencí byla redakční rada mírně obměněna a její jarní jednání v Děčíně bylo
svoláno se 4měsíčním předstihem.
Činnost redakční rady je jaksi dvojkolejná – je také ediční komisí SKIP. Už druhým rokem je však
nutné konstatovat dva problémy: nedostatek rukopisů a nízký zájem knihoven o publikace
s knihovnickou tematikou. Zatím se nenašel prostředek, jak to změnit.
V diskusích o benefitech se zapomíná, že papírové vydání Bulletinu SKIP je benefitem pro všechny
členy.
Na závěr dvě poznámky: redakce spolupracuje s redakcí Čtenáře při přípravě alespoň jednoho
materiálu ročně (rozhovory s řediteli NK, exkurze do Děčína) a šéfredaktoři jsou členy redakční rady
druhého časopisu. A druhá poznámka: příspěvky a redakční práce jsou zdarma, platí se pouze DTP,
tisk a expedice. Bulletin SKIP je tradičně podporován – a nejinak tomu bylo i v roce 2012 – dotací
Ministerstva kultury ČR.
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