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, _ ' V roce 1997 se činnost! Svazu knihovníků & informačních pracovníků ČR

R US' široce rozvinula jak ve většině regionů, tak v odborných sekcích, komisích a Klubu
dětských knihoven S částečnou finanční podporou projektů, které obstály ve

výběrovém řízení MK ČR uspořádaly regionální výbory, sekce a komise celkem

jedenáct odborných akcí z nichž mnohé nepředstavovaly jen akcí jedinou, ale

např. celý cyklus přednášek; k nejčastějším tématům těchto vzdělávacích aktivit

vloni patřila problematika zavádění a využití Internetu ve veřejných knihovnách.
Povzbudívé je, Že mezi těmito akcemi přibývají ty, které se pravidelně opakují,

„, získaly si tedy oblibu & mají již svou tradici Takový byl pátý Knihovnický týden
v Rožnově pod Radhoštěm (regionální výbor Severní Morava), druhá „Literární
Šumava“ — společné soustředění jihočeských a západočeských knihovníků, čtvrté

* Setkání knihovníků ve Zlaté K0runě7Zpražske'ho a jihočeského regionu (to se

však tentokrát konalo vČeském Krumlově), tradiční již 6.0dborný seminář 0

automatizaci vknihovnách sprezentaci programového vybavení knihoven na

Univerzitě Karlově v Praze a druhý ročník „Knihovnické dílny“ — setkání
knihovníků k seznámení s novými trendy ve veřejném knihovnictví. Na přípravě

dalších tradičmch akcí, které doplňují Šrámkovu Sobotku a dětsky festival „Jičín
— město pohádky“ se aktivně podílel především Klub dětských knihoven.
Celostátní rozměr, dosah í ohlas měl dvoudenní seminář pražského regionálního
výboru „Knihovny pro příští desetiletí“ k problematice výstavby a rekonstrukcí
knihoven v Praze, doplněný zajímavou exkurzí snávštěvami pražských nových

nebo rekonsttuovaných budov pro knihovny Je samozřejmé, že řada regionů
uspořádala pro své členy a hosty kromě už uvedenych1 další přednášky setkání a

g;: zájezdy SKIP se podílel jako spolupořadatel na
dobrém průběhu a vyznění celostátní konference
„Knihovny současnosti '97“, konané již tradičně

v říjnu v Seči u Chrudimi.

  
Kdobré prezentaci na veřejnosti přispěla

vloňském roce účast SKIP na mezinárodním

knižním veletrhu „Svět knihy '97“ zajištěním

vlastního stánku. Součinností většiny regionů se
podařilo zajistit služby po celou dobu trvání

veletrhu, o „výtvarné řešení“ stánku & jeho

přípravu se postaral pražský regionální výbor.

„. Prodávaly se publikace SKIP, kdíspozici byly

letáky o poslání, úkolech a činnosti SKIP i ve
třech cizojazyčných mutacích.

Již podruhé reagovaly vdubnu 1997

desítky knihoven na výzvu Klubu dětských

Zpracovala PhDr. Jarmila Burgetová, předsedkyně SKIP.

Zprávu schválil VV SKIP dne l7.března 1998 v Praze na svém 11.1asedám'.
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knihoven (vyhlášenou při příležitosti světového Dne dětské knihy & nazvanou
„Čteme všichni) celou řádkou nápaditých & zajímavých pořadů pro děti Součástí
„oslav“ 2dubna bylo rovněž udílení Ceny knihovníků za nejhezčí dětskou knihu
v rámci ankety SUK '.97 ,

K1adný ohlas ve veřejností měl i zářijový Týden knilŠóven, který se konal
vloni poprvé Z iniciativy sekce veřejných knihoven. Proběhl ve Ošech regionech,
knihovny uspořádaly bezpočet nejrůznějších akcí. Plně se zapojil regionální a
částečně i ústřední tisk (MF Dnes, Slovo). K širšímu vyznění by byla zřejmě
přispěla také původně plánovaná a pak neuskutečněné tisková konference.

Mezinárodní spolupráce

V roce 1997 se SKIP představil daleko výrazněji i na mezinárodním poh'.
Významně se aktivizovala zejména účast SKIP v Mezinárodní federaci
knihovnických asociací — IFLA; V únoru 1997 navštívil Prahu na pozvání SKIP
generální tajemník IFLA pan Leo Voogt & o svých dojmech se pochvalně vyjádřil
včasopíse této federace(1FLA Iournal 1997, č 2 str. 148) Do orgánů IFLA —
dvou stálých komisi- byli zvoleni představitelé SKIP — pro veřejné knihovny
drBurgetovápředsedkyně SKIP a pro výchovu a vzdělání dr. Kalkus, předseda
zahraniční komise SKIP. Oba spolu s dalšími představiteli českého knihóvnictví se
aktivně zúčastnili loňské, vpořadí už padesáté šesté výroční konference IFLA,
“která se konala v Kodani. Výsledky konference byly široce publikovány a zásluhou
nových osobních kontaktů má SKIP možnost se podílet i na aktivitách této světové
profesní organizace Na úhradu členského příspěvku do IFLA který představuje
značnou fmančm' zátěž pro rozpočet SKIP vloňském roce přispěl odbor pro
krajanské a kulturní styky ministerstva zahraničních věcí ČR

Vyznamenáním a dosavadním vyvrcholením polistopadové spolupráce SKIP
s německými knihovnickými spolky byla nabídka Spolkového sdružení německých
knihovnických spolků — Bundesvereinigung der deutschen Bibliotheksverbžinde

(EDB) představit české knihovnictví na

7.německém knihovnickém kongresu.

Ten se konal vdruhé polovině května

1997 v Dortmundu pod heslem „Od

Gutenberga k Internetu“ za účasti

více než 2 200 knihovníků z Německa 1

ze zahraničí. Znamenalo to, že SKIP

dostal možnost jednak výstavní
prezentace na doprovodném odborném

veletrhu „Bibliotheca“ v samostatném

stánku, jednak přednesení dvou referátů

  

českých představitelů V rámci

čtyřdenního programu tohoto
prestižního kongresu. Výjimečnost

situace, která časově navazovala na

f přijetí česko-německé deklarace &

na návštěvy prezidentů obou států,

' měla pro SKIP i další přednosti. Ve
všech německých knihovnických
časopisech byly uveřejněny články

českých autorů () různých oblastech

českého knihovnictví, předsedkyně
SKIP byla požádána o přednesení

pozdravného projevu jménem

zahraničních hostů na slavnostním

zahájení kongresu Stánek SKIP,

na jehož „provozu“ spolupracovala

Národní knihovna a společnost

Albertina icome Praha, byl hojně

navštěvován, () propagační materiály všech tří spolupořadatelů byl velký zájem.

Svůj úkol vtéto souvislosti splnilo i zvláštní číslo Bulletinu SKIP o českém

knihovnictví, které pro tuto příležitost připravila ediční komise. V roce 1997 se
podařilo rozšířit spolupráci v Německu i na sféru informačních pracovníků„ kteří se

sdružují vrámci Společnosti pro dokumentaci a informace. Předsedkyně SKIP

měla možnost na pozvání organizátorů se zúčastnit výroční konference této
Společnosti tzv. „Dokumentartagu“ v Řeznu (Regensburgu) a vystoupit vjejím

rámci na pódiové diskusi „Europa Forum“ k aktuálním otázkám oboru. SKIP tak

přispěl nemalou měrou kpříznivému hodnocení současné úrovně českého

knihovnictví v zahraničí.

Podařilo se zlepšit spolupráci se Spolkem slovenských knihovníků - SSK.

Kromě výměny zápisů a publikací se uskutečnila reciproční účast třech zástupců

SKIP na slovenském semináři „ INFOS '97“ a ze slovenské strany obdobně na

konferenci „ Knihovny současnosti '97“ v Seči u Chrudimi. Příspěvek předsedy

SSK PhDr. Tibora Trgíni „Pozdrav českým kníhovníkom zo Slovenska“,
přednesený na léto konferencí, jsme publikovali ve dvojčísle Bulletinu SKIP (1997,

č.3—4). Pozvání jsme byli rovněž na listopadovou celoslovenskou konferenci

„Knížnice '97“.

Na velmi dobré úrovni byla spolupráce s oběma rakouskými knihovnickýmí

spolky, kontakty pokračovaly se spolkem maďarským & polským. Spolupráci

s francouzskými spolky„ navázanou v roce 1996, se podařilo rozšířit a prohloubit.

 



Celkově lze konstatovat, že vrozvoji mezinárodní spolupráce jsme dosáhli
výrazného zlomu. SKIPu byla nabídnuta kromě již výše uvedeného také účast ve
dvou evropských programech: CECUP — Central and East European Copyright

User Platform a DECID — Développer les EuroCompétences en Information et
Documentation. V prvním případě jde 0 zapojení do řešení problematiky
copyrightu v 10 zemích bývalého socialistického tábora, vdruhém případě o
spolupráci s francouzskou asociací — Association des documentalístes et des
bíbliothécaires spécialisés (ADBS) na ověřování kvalifikačních předpokladů pro
různé knihovnicko-ínformační profese

Ostatní odborná a spolková činnost

Vrátíme-li se k odborným problémům, na jejichž řešení SKIP participoval, je
třeba na prvním místě jmenovat přípravu návrhu zákona o veřejných
knihovnách. Ten byl vypracován vybranou skupinou členů legislativní komise
SKIP, projednán VV SKIP a počátkem července rozeslán čelným představitelům
ministerstva kultury, Sněmovny a Senátu Parlamentu ČR. Teprve na konferenci
v Seči v říjnu minulého roku bylo SKIPu sděleno negativní stanovisko ministerstva

k tomuto návrhu, bez uvedení konkrétních výhrad či připomínek. Dle předchozí
dohody s náměstkem ministra kultury Mgr.Vladímírem Koronthálym mělo

ministerstvo dát zpracovat paragrafové znění zákona. Po odmítnutí našeho návrhu
rozhodl VV, Že SKIP zajistí paragrafové znění zákona sám. Práce na přípravě
zákona tedy přešly do roku 1998.

SKIP zastupoval v roce 1997 V rámci smlouvy s autorskými organizacemi

o půjčování zvukových dokumentů celkem 169 knihoven. Agendu s tím spojenou

zajišťovala pod vedením dr. Kurky kolegyně Gebauerová z Městské knihovny. Tak
jako v předchozím roce byla úhrada poplatku 20 000 Kč (ovšem zvýšeného 0 roční
inHaci) rozdělena v poměru 40: 60 mezi centrum a regiony. Výši příspěvků regionů
stanovil VV podle počtu zastupovaných knihoven vjednotlivých regionech. Bylo
zajištěno prodloužení smlouvy 1 pro rok 1998. V první polovině roku 1997
pokračoval SKIP v zajišťování bezplatných konzultací v oblasti výstavby a
zařízení, které nezištně poskytoval JUDereněk Franc. Vdruhé polovině roku
musely být vzhledem k dlouhodobému onemocnění dr. France přerušeny.

V roce 1997 pokračovaly práce na dalších vnítrosvazových dokumentech. Po
Jednacím řádu, který byl uveden vživot, to byla příprava Finančního řádu,
Pravidel hospodaření a v neposlední řadě i novely Stanov SKIP. Velké úsilí se
věnovalo rovněž sjednocení vedení účetnictví vregíonálních výborech ve smyslu
předpisů platných pro občanská sdružení a neziskové organizace.

Stav členské základny

Vroce 1997 byla věnována značná pozornost rozšíření členské základny

SKIP což byl také jeden ze závěrů 2.řád11ého sjezdu SKIP, který se konal vroce

1995 v Čelákovicích u Prahy Toto úsilí našlo odezvu vregíonech, kde dobře (tj

aktivně) pracuje regionální výbor a pořádá pro své členy řadu zajímavých akcí.

Zejména zásluhou těchto regionů se podařilo zvýšit celkový počet členů

vporovnání srokem 1996 o sedmdesát šest, i když počet nových členů byl ve

skutečnosti o něco vyšší, protože vněkterých regionech naopak došlo k poklesu
počtu členů.

Počet členů

v letech 1994 — 1997

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Řáůní Institucionální

1997 1996 1995 1994 1997 1996 1995 1994
Praha 177 163 160 140 30 29 ' 38 20
Střed11íČechy žá ***—270 60 70 22 21 13 14
Jižní Čechy 139 129 83 107 24 24 1 1 1 1
Západní Čechy 134 131 120 ' 133 40 37 3 5 8
Chomutov 7 6 26 26 * 11 11 10 10
Teplice 47 47" ' 50 46 10 11 9 9
Liberec 104 107 110 105 4 4 4 ]

Východní Čechy 137 105 97 115 45 43 1 1 11
JižníMoravav 94 97 108 180 43 44 *? 39 27
Severní Morava 60 65 1 14 149 27 21 18 4

Ze zahraničí 8 4 3

Celkem 935 875 9.35 1074 261 245 193 115
           

Údaje odpovídají aktualizaci členské databáze k 30. 11 ,1997.

 

 



Činnost předsednictva & výkonného výboru

Předsednictvo VV SKIP se scházelo pravidelně jednou měsíčně - vždy

druhé pondělí v měsíci. Nekonalo se pouze červencové zasedání, avšak navíc se

uskutečnila dvě zasedání mimořádná, takže celkem se předsednictvo sešlo 13krát,

& to s průměrnou 75-80% účastí svých členů, Koncem 1.čtvrt1etí se vzdala

z pracovních důvodů své funkce v předsednictvu & výkonném výboru PhDr. Věra

Kubíková a koncem dubna požádala ze zdravotních a pracovních důvodů o

uvo1nění ze všech funkcí PhDr. Dagmar Svatková. Z funkce člena VV SKIP

odstoupila rovněž Božena Blažková. „Dovo1ba“ funkcionářů proběhla na osmém

zasedání VV SKIP včervnu 1997 Novými členy předsednictva se stali Zdenka

Halamková (Knihovna města Mladá Boleslav) a PhDr. Michal Hora (Národní

knihovna ČR), členkou VV SKIP Mgr Helena Potučková (Okresní knihovna

Hradec Králové) a předsedkyní sekce veřejných knihoven Mgr. Milena Kodýmová

( Městská knihovna Jindřichův Hradec). Členkou VV se stala Ing.Libuše Nivnická

(Knihovna Jiřího Mahena Brno) nová předsedkyně regionálního výboru SK1P Jižní
Morava.

Tak jako v předchozích letech byli na zasedání předsednictva zvání hosté.

Vroce 1997 jimi byli: JUDr. Zdeněk Franc, PhDr, Hanuš Hemola, Mgr. Ladislav

Zoubek, Mgr. Ilona Nemeškalová, Mgr. Marie Huberová, PhDr. Karel Sosna, Mgr.
Alena Otrubová,

V roce 1997 byla svolána čtyři zasedání VV SKlP — 11.3., 26.6., 14.10. a

18.12. Vpořadí první zasedání se věnovalo projednání a schválení zprávy o

činnosti a zprávy o hospodaření za rok 1996 a rozdělení příspěvků na projekty a

akce na rok 1997. Těžištěm programu červnového zasedání bylo projednání návrhu

zásad zákona o veřejných knihovnách, který zpracovala skupina vedená dr.

Hemolou, návrhu novely stanov SKIP a přípravě 3.řádného sjezdu. Na podzimním

zasedání VV projednal a schválil Finanční řád SKIP , dále upravil rozpočet SKIP

(v souvislosti se snížením dotace na projekty 0 15000 Kč) a rozhodl o způsobu

úhrady příslušné částky autorským organizacím ve smyslu smlouvy () půjčování

zvukových dokumentů. Konkretizována byla také první rozhodnutí týkající se

přípravy 3.řádného sjezdu SKIP. Prosincové zasedání se zabývalo kromě přípravy

sjezdu návrhem „Pravidel hospodaření SKIP“, znovu jednalo o problematice

zákona o veřejných knihovnách, schvalovalo projekty do výběrového řízení MK

ČR pro rok 1998 a projednalo návrh sekce veřejných knihoven na vyhlášení
republikového Týdne knihoven

Revizní komise

Revizní komise (RK), vedená kol. Vladimírou Svodomkovou, se scházela i

v roce 1997 V obeklou dobu před zasedáním VV SKIP. Rešíla otázky a plnila úkoly,

které ji podle Stanov SKIP přísluší. V druhé polovině roku přijala důležité rozhodnutí

o způsobu provedení revizí hospodaření vregionech. Na jeho základě byly určeny

dvojice členů RK (vždy ze sousedních regionů), které dostaly za úkol jednotlivé

regiony navštívit, provést celoroční revizi regionálních pokladen. Tímto opatřením

bude zajištěna nejen tato revize, ale i kontrola vedení účetnictví vregionech podle

přijatých jednotných pravidel. Zprávy ztěchto revizí budou součástí celkové revizní

zprávy o hospodaření SKIP.

Odborně orgány

Sekce veřejných knihoven

Sekce, jejíž vedení se v květnu 1997 ujala Mgr.Milena Kodýmová, se v roce

1997 programově věnovala třem úkolům _ informovat státní orgány a parlament o

situaci ve veřejných knihovnách a vzbuzovat vnich zájem současný stav řešit,

formulovat základní problémy veřejných knihoven a aktivně spolupracovat na

jejich řešení. Rozhodující měrou se zasloužila o zvýšení informovanosti poslanců i

o zařazení problematiky veřejných knihoven na pořad “výboru pro vědu, školství,

kulturu, mládež a tělovýchovu Sněmovny Parlamentu CR. Sekce byla iniciátorem

obnovy prací na návrhu zásad zákona o veřejných knihovnách, na ustaveni

řešitelského kolektiw, v němž byli zástupci sekce. Jak bylo již uvedeno, iniciovala

také celorepublikovou propagační akci Týden knihoven a rozpracovala i přípravný

plán na její uskutečnění vroce 1998. Významně napomohla publicítě problémů

veřejných knihoven v médiích, vtísku i vrozhlase. Za zmínku stojí diskusní

pořad o problematice veřejných knihoven, který byl během roku 1997 dvakrát

odvysílán na stanici „Radio Svobodná Evropa“. Navázala kontakt se Svazem

českých knihkupců a nakladatelů se záměrem společně hledat účelné formy

spolupráce na úseku doplňování fondů veřejných knihoven.

Klub dětských knihoven

Klub pracuje v rámci SKIP již třetí rok a počet jeho členů ( momentálně 81)

stále vzrůstá. Kromě toho iniciativně vznikají tzv. „klubka“, která rozvíjejí vlastm

 



klubovou činnost v pěti regionech Z činnosti Klubu připomeňme již zmíněné velké

akce, jakými byly výzva „Čteme všichni“ přl příležitosti Mezinárodního dne

dětské knihy, třídenní seminář () týmové spoluprácí „Dva je víc než jeden, tři je

víc než dva“, uspořádaný v květnu 1997 v Třeboni, dílna „Knihovna pro čtenáře-

knihovna pro veřejnost“, věnovaná inspiratívm'm pořadům pro děti Loňskou

Šrámkovu Sobotku obohatil Dcn KDK, v jehož rámci se konal literární Zájezd do

Semil s besedou Klub dětských knihoven, vedený Boženou Blažkovou je nutno

také pochválit za systematickou propagační a publikační činnost jak v Bulletinu

SKIP, tak1 v časopisech Čtenář a Zlatý máj

Komise pro automatizaci

Hlavním obsahem činnosti komise, kterou vede doc. dr. Rudglf Vlasák, byla

příprava a realizace tradičního, tentokráte už 6.celostátního dvoudenního

semináře () automatizaci knihoven s mezinárodní účastí. Organizaci garantovala

komise ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví Filozofické

fakulty Univerzity Karlovy, najejíž půdě se seminář koná. Hlavním koordinátorem

akce byla PhDr. Anna Stócklová. Seminář se tentokrát zabýval problematikou

práce knihovny vlntcmetu. O nesmírné oblibě této akce svědčí stále vzrůstající

počet účastníků, vrocc 1997 jich bylo 320. Jako každoročně se vodpoledních
hodinách prezentovaly knihovnické softwarové systémy, Seminář našel ohlas

v knihovnické revue „Národní knihovna“ & vyšel — byť se zpožděním — také jako

obvykle sborník s 19 referáty, které byly na semináři předneseny.

Legislativní komise

Činnost desetíčlenné legislativní komise se pod vedením PhDr. Michala
Hory soustředila v loňském roce především na dokončení novely Stanov SKIP,

kterou bylo třeba předložit před 3.5jezdem k celosvazové diskusi, a na dopracování

Finančního řádu SKIP. Ten byl schválen VV SKIP dne 13.října 1997. Komise se

částečně spolupodílela na tvorbě návrhu Zásad zákona o veřejných knihovnách,

který v konečné verzí připravil tým kolegů ve složení Hanuš Hemola, Jan Pilař,
Vladimír Raška, Ladislav Zoubek a Eva Žáková.

Komise pro zahraniční styky

Zahraniční komise SKIP se scházela pravidelně až na výjimky jednou měsíčně

a řešila všechny úkoly, související se zahraniční spoluprací. Vříjnu 1997 abdikovala

zpracovních důvodů PhDr. Alena Richterová - tajemnice komise. Tuto funkci

převza1a PhDr. Anna Machová, rovněž pracovnice Národní knihovny. Novými členy  

komise se stali dr. Marcela Macháčková zMěstské knihovny vPraze a ingAleš

Brožek, ředitel SVK vÚstí nad labem Po dobu pobytu předsedy komise dr

Stanislava Kalkuse v USA převzala vedení komise dr. Burgetová. Komise

organizačně zajišťovala výjezdy členů SKIP do zahraničí 1 přijetí hostů ze zahraničí.

Zprávy ze zahraničních cest komise důsledně vyžaduje, zajišťuje jejich archivací a
předávání regionálním výborům. Komise se intenzivně podílela na přípravě účasti

SKIP na donmundském kongresu. Mgr. Brožová, členka komise, převzala úkol

zpracovávat anotace vybraných článků, publikovaných vBulletinu SKIP vněmčinč

pro časopis DOBI, vydávaný v Berlíně Německým knihovnickým ústavem (DBI).

Hosty SKIP byli v roce 1997 tito zahraniční kolegové a kolegyně: prof. Birgit

Dankert, mluvčí BDB, Leo Voogt, generální tajemník IFLA a dr. Gerlinde

Schmiedhofer, předsedkyně knihovníckého spolku Sůdtirol.

Kromě několika individuálních výjezdů (většinou na pozvání) na konference
spřátelených spolků a účastí na výroční konferenci IFLA (což se týkalo předsedkyně

a členů předsednictva) umožnil SKlP třem členům účast na slovenském semináři

INFOS'97 a deseti členům účast na mezinárodním semináři v rakouském

Mistelbachu, organizovaném pro veřejné knihovníky z iniciativy bavorské Regionální

knihovny ve Weidenu. Stou SKIP již několik let plodné spolupracuje. Zobou

pravidelně konaných týdenních studijních pobytů členů SKIP vrakouských

knihovnách v duchu dohod o spolupráci s oběma rakouskými kníhovnickými spolky

(VOB, VBO) se v roce 1997 uskutečnil pouze jeden. Kol. Alena Kysílková ze Státní

vědecké knihovny v Ústí nad Labem byla hostem Univerzitní knihovny ve Vídni.K01.

Špačková, která byla vybrána na 7ákladě konkurzu na druhý studijní pobyt jej žel

nemohla ze zdravotních důvodů absolvovat. Dohodnutou studijní stáž PhDr, Anny

Machové v Paříži bylo nutno — opět ze zdravotních důvodů - přesunoth až na rok 1998.

Ediční komise

Přes potíže, způsobené jednak mimořádným pracovním zatížením předsedy

komise PhDr. Ladislava Kurky, t.č. odpovědného za generální rekonstrukci Městské

knihovny v Praze, jednak onemocněním dalších členů komise (JUDr. Zdeněk Franc,

doc.dr. Josef Straka), se podařilo vydat plánovaný počet čísel spolkového časopisu
„Bulletin SKIP“ (čtyři, ztoho podzimní ve formě dvojčisla). Počátkem roku 1997

vyšlo opožděné zvláštní číslo „Polské knihovníctvi“, připravované v roce 1996, a před
německým kongresem vkvětnu 1997 již zmíněné zvláštní číslo Bulletinu SKIP

„Tschechisches Bibliothekswesen“. Do tisku byl připraven & počátkem roku 1998

vydán sborník ze 6.0dbomého semináře o automatizaci knihoven.

 



Regiony

Praha

Pražský regionální výbor včele se Zlatou Houškovou patří kregionům

nejaktivnějším, i když - dle vlastního hodnocení - není s výsledky své práce stále ještě

jednoznačně spokojen.V roce 1997 uskutečnil řadu kvalitních a dobře přijatých akcí,

k nichž patřil např. kulatý stůl pražských knihoven na téma „Známe svého

uživatelů“ a zejména jíž uvedený listopadový dvoudenní seminář kproblematice

výstavby a rekonstrukce budov knihoven s bohatou účastí knihovnických pracovníků

z celé republiky Výbor připravil i řadu dalších zajímavých pořadů & exkurzí a rok
1997 zakončil tradičním, milým & přátelským předvánočním setkáním členů SKIP
s rekordní účastí čtyřiceti osob

Výbor se scházel se pravidelně získal 16 nových členů pro regionální
organizaci. Členové výboru a regionu se aktivně účastní všech ústředních akcích jsou
členy prakticky všech odborných orgánů SKIP Významnýje podíl na práci sekce
veřejných knihoven & Klubu dětských knihoven. Na pražské úrovni pracuje velice
aktivně společná katalogizační komise SKIP a ČIS (České iníormační společnosti)

vedená doc.Hanou Vodíčkovou. V roce 1997 připravila k publikování a zpřístupnila
na Internetu soubor autorit ,Korporatívm' záhlaví pro církve a náboženské společnosti
v České republice

Střední Čechy

Regionální výbor se po stagnací v roce 1996 aktivizoval, scházel se pravidelně
1x za čtvrtletí. 28.února, 1997 byla na regionální konferenci oficiálně zvolena
předsedkyní regionálního výboru kol. Věra Krajíčková. Bylo získáno 8 nových
řádných členů. Výbor zorganizoval v průběhu roku několik zajímavých akcí, knímž

patřily: beseda se spisovatelkou Martinou Dn'jverovou, přednáška o právních
aspektech práce sIntemetem, setkání uživatelů knihovnického programu Lanius,
zájezd do knihovny v Chrudimi. Výbor podporoval aktivní účast členek SKIP

Z regionu jak v sekci pro veřejné knihovny, tak vKlubu dětských knihoven. Ten má

ve středočeském regionu dvě svá „ klubka“ — v Nymburku a v Příbrami,

Jižní Čechy

Jihočeský regionální výbor, vedený kol. Danielou Wimmerovou, pokračoval i

v roce 1997 ve své velice aktivní činnosti. Výbor se scházel pravidelně, během roku  
1
1
1
1

celkem sedmkrát. Kromě akcí již zmíněných v úvodu připravil pro své členy seminář
o současné dětské literatuře a zájezd po knihovnách jižní Moravy. Pro členky
regionálního výboru uspořádal seminář o komunikaci vrámci celého cyklu,
zaměřeného na týmovou spoluprácí, rozšíření odborných znalostí a upevnění
kolektivu Po úspěšném zářijovém „Malém podzimním setkání knihovníků, v Českém
Krumlově výbor uskutečnil vříjnu seminář shornorakouskými knihovníky na
téma „Šumava-pohádky & pověsti“ a podílel se i na oslavách 100výročí otevření

veřejné knihovny v Táboře,'v jejichž rámci táborské Okresní knihovna byla napojena
na mezinárodní sít Internet Členky jihočeského regionu představují „hybnou páku“

sekce veřejných knihoven a všech aktivit které si dala sekce do svého štítu. Téměř
totéž lze říci o účasti na činnosti Klubu dětských knihoven.

Západní Čechy

Také tento regionální výbor, vedený Mgr. Pavlou Suchou, si d1ouhod0bě dobře

vede. Výbor se scházel pravidelne vloňském roce celkem 9x. Byli získání noví
členové SKIP. O úspěšných akcích přesahujících region byla již zmínka vúvodu.
Vydaříl se knihovnicky' víkend ve Františkových Lázních ve dnech 19.3 20.7áří.

V říjnu a v listopadu uspořádal regionální výbor jednak přednášku PhDr. Jaroslava

Vyčichla „Knihovny za Atlantikem“„ jednak se podílel i na organizaci Dne

otevřených dveří Státní vědecké knihovny vPlzni, tematicky zaměřených na

elektronické katalogy a na staré tisky. Výbor se již v loňském roce obětavě ujal příprav

3.řádného sjezdu SKIP, který se bude konat právě v jejich sídelním městě.

Severní Čechy —- Chomutov, Most, Louny

Ani po nástupu nové předsedkyně Mgr. Radky Pichlové se nepodařilo
regionální výbor aktívízovat a jeho kontakt s výkonným výborem a dalšími orgány
SKIP zlepšit. Počátkem roku 1998 kol. Pichlová ze zdravotních důvodů abdikova1a,

takže bude numo situací znovu řešit. Podle telefonické zprávy se regionální výbor

vmínulém roce scházel a zorganizoval jednu mimořádnou regionální konferencí

SKIP. Připravován jc zájezd k prohlídce knihoven na jižní Moravě.

Severní Čechy —— Teplice, Děčín, Litoměřice, Ústí nad Labem

Regionální výbor, vedený členkou předsednictva VV SKIP Olgou Milcovou, se

scházel pravidelně, jednou za čtvrtletí, avšak jeho činnost byla omezená. Byly

uspořádány dvě akce: vdubnu přednáška J.Pagana o americkém knihovnictví, v

prosinci ve spolupráci se sekcí muzejních knihoven přednáška PhDr. Jany Michlove'

„Dějiny Claryové knihovny“ s prohlídkou výstavy vteplíckém Regionálním muzeu.

 



Region je malý a tudíž trpí nedostatkem finančních prostředků, které by umožnily
např. uspořádání atraktivního zájezdu.

Severní Čechy — Liberec, Česká Lípa, Jablonec n.N.

Regionální výbor, vedený Jaroslavou Starcovou, se vroce 1997 sešel jen
dvakrát. Úkoly byly zajišťovány operativně vrámci SVK vLíbercí. Vdubnu se
konalo shromáždění knihovníků veřejných knihoven okresu Liberec, na němž byli
účastnící seznámeni schystanými akcemi regionálního výboru. Kromě možnosti
účasti na Šrámkově Sobotce to byla říjnová dvoudenní exkurze do vybraných
knihoven okresu Jičín se setkáním knihovníků vPěnčíně. Na listopad výbor
připravil besedu súčastníky zahraničních cest, na níž byly zveřejněny poznatky
zrakouských, polských, amerických a německých knihoven. Oficiálně bylo také
ustaveno Klubko dětských knihoven pod vedením kolegyně Bezděkově. Regionální
výbor se podílel rovněž na přípravě a zajištění slavnostního položení základního
kamene nové budovy Státní vědecké knihovny vLiberci, které se konalo za
přítomnosti řady významných hostů dne 16.prosínce 1997.

Východní Čechy

Také Východočeský regionální výbor, vedený Věrou Škraňkovou, se v loňském
roce sešel jen dvakrát, přesto však byla jeho činnost značně aktivní. V lednu se konala
regionální konference s odborným programem o francouzském knihovnictví, v květnu
se uskutečnilo víkendové setkání členů SKIP v Letohradě, na květen připadl seminář
k zavádění Inlcmetu. Na počátek června regionální výbor připravil pětidenní, velice
úspěšný zájezd do Paříže s návštěvou velkých a známých knihoven. 41.Šrámkova
Sobotka měla i tentokrát svůj knihovnícký týden a Den KDK. Regionální výbor se
spolupodílel také na zdařilé akcí Klubu dětských knihoven karesní knihovně
inčíně, kde se počátkem října uskutečnila dvoudenní tvůrčí dílna „Knihovna pro
čtenáře » knihovna pro veřejnost“. Dílčí akce spodporou členů SKIP se konaly
vHolicích (150,výročí narození Emila Holuba), vHavlíčkově Brodě ( podzimní
knížní veletrh)7 v Náchodě ( literární vycházka Po stopách Dannyho Smiřického). Do
práce východočeského Klubka dětských knihoven, které vroce 1997 zorganizovalo
dvě společná setkání, se zapojilo 32 knihoven.

Jižní Morava

Nový regionální výbor, do jehož čela byla v dubnu zvolena ing. Libuše
Nivnická, se scházel pravidelně, od dubna celkem 6x. Převzal svou funkci uprostřed
roku, a proto se rozhodl soustředit se v druhé po1ovině roku na tradiční akce a další  

vlastní nepřipravoval. Zvláštností tohoto regionálního výboru je to, že do svého
působení vlastně zahrnul „kolegium městských knihovníků“, které vzniklo
spontánně jíž vpředchozím období. Kolegium pořádá ve spolupráci s regionálním
výborem řadu zajímavých přednášek na aktuální témata (Transformace rozpočtových
& příspěvkových organizací, Činnost knihoven jako veřejné s1užby, Zřizovací listiny
knihoven apod.).V listopadu se uskutečnil ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU
dvoudenní seminář — Internet pro knihovníky veřejných knihoven, který se setkal se
značným zájmem, V červenci vyšlo nové číslo Regionálního bulletinu SKIP. Také
vtomto regionu se rozběhla činnost regionálního Klubka dětských knihoven.
V červenci sehrál regionální výbor důležitou úlohu při zprostředkovávání kontaktů
mezi povodněmi postiženými oblastmi a nabídkou pomoci i při shromažďování
informací o rozsahu škod.

Severní Morava

Nemocnou předsedkyní regionálního výboru zastupovala od května 1997 Mgr
Ilona Nemcškalová. Regionámí výbor se scházel pravidelně, jednou za čtvrtletí. Jak
bylo zmíněno vúvodu7 regionální výbor zajistil již po páté na počátku června
„Knihovnický týden“ vRožnově pod Radhoštěm, tentokrát zaměřeným na práci
knihoven se zdravotně postiženými občany. Úspěšně se začala rozvíjet činnost
regionálního Klubka dětských knihoven, které vroce 1997 uskutečnilo již dvě akce :
ukázkovou instruktáž o práci sencyklopediemi, ukázkovou bwedu o práci
slíteraturou kčeským dějinám & praktickou instruktáž kformám práce sdětmi,
Region se rovněž zapojil do práce vsekci veřejných knihoven. Poměrně úspěšně
dopadla výzva kfmančnímu přispění do fondu přátelské výpomoci pro dvě
knihovnice, které utrpěly při povodních vlétě 1997 ztráty na osobním majetku, do
konce roku 1997 bylo vybráno téměř 8 000 Kč. Plánovaný a organizačně zajištěný
zájezd do polské Wroclawi nebylo možno pro záplavy uskutečnit.

******

Rok 1997 byl pro SKIP rokem úspěšným. Vzrostl počet uskutečněných
akcí, téměř všechny regionální výbory aktivně pracovaiy, došlo knárůstu
počtu členů. Úsilí ovlivnit postavení knihoven ve státě sice prozatím nepřineslo
své plody, avšak drobně úspěchy se dostavily. Podařilo se navázat mnohé
osobní kontakty s poslanci a senátory Parlamentu ČR.

 


