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Ú V O D 


Rok 1999 se pro Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) stává pravděpodobně rokem dalšího zlomu, tentokrát v charakteru činnosti. Poněkud neurčité hledání vlastního místa na profesní scéně začíná dostávat jasné a výrazné obrysy. SKIP se začíná profilovat jako organizace orientovaná stále více na principiální a aktuální odborné úkoly oboru. Stává se organizací sebevědomější a výraznější. O tom, že tuto proměnu vnímá i odborná veřejnost, svědčí například zájem o členství ze strany některých významných institucí, ale i osobností, které až dosud - řekněme - váhaly. Dynamika aktivit se zrychluje, jejich objem narůstá, dostavují se významné úspěchy. Zvětšuje se i počet členů, kteří nacházejí v činnosti SKIP odpovídající odbornou “parketu”. Kladl-li si SKIP vždy za úkol především posílení prestiže povolání knihovníků a informačních pracovníků (ale také prestiže vlastní - jako profesního spolku), zdá se, že v posledním roce se již objevují reálné výsledky. Jedná se samozřejmě o výsledky dlouhodobé práce a usilování (připomeňme si, že od znovuustavení spolku uběhne v roce 2000 deset let), ale nepochybně také o nově nastoupené trendy. V roce 1999 usiluje SKIP o rozvoj dialogu se všemi dosavadními, ale i mnoha dalšími potenciálními partnery v ČR i zahraničí. S řadou z nich se nejen uzavírají dohody o vzájemné spolupráci, ale začíná se také intenzivně pracovat na řešení některých závažných, často opravdu principiálních a rozhodujících (existenčních) problémů oboru. Jsou formulovány i zcela zásadní koncepční programy a stanoviska. Posiluje se orientace i na problémy menších a zcela malých knihoven, a zejména snaha o postupné budování kooperujícího národního knihovního systému.

Na druhé straně se ovšem také posiluje spolkový charakter SKIP, jak potvrdí nejen některé níže uvedené aktivity regionální a (jako výrazný a integrující prvek) meziregionální, ale i akce celorepublikového rozsahu. Postupně se vytvářejí neformální vazby mezi jednotlivými členy, i specializované skupiny se specifickými odbornými zájmy ad hoc, ale i trvalého charakteru. Bez nadsázky lze říci, že SKIP je dnes opravdu reprezentativním profesním spolkem.
Nelze přirozeně hovořit pouze o pozitivech; už proto, že problémů v oboru neustále přibývá a občas se zdá, že překrývají zmíněné pozitivní výsledky práce. Negativních momentů v činnosti SKIP je stále ještě dost. Ten hlavní se táhne jako červená nit jeho téměř desetiletou “novou historií”: je to tzv. “pasivní” členství, laxní ponechávání zodpovědnosti, ale také práce na skupině lidí, neochota přijmout svou část “dobrovolné povinnosti” - nezbytné právě pro smysluplnou existenci takového dobrovolného profesního společenství, jakým SKIP je. Z tohoto přístupu ještě poměrně značné části členů se odvíjejí i problémy další, zejména jistá pasivita některých regionálních organizací (je jich ovšem stále méně),  nedodržování dohodnutých postupů a termínů, nedostatečná informovanost v regionech atp. O to výrazněji pak na druhé straně působí regiony či sekce, v nichž se jednotlivých aktivit účastní velké procento členů, nabídka činnosti je pestrá a inspirativní, zkrátka kde je znát, že spolek skutečně žije.

Loňská výroční zpráva SKIP konstatovala, že nový výbor vstupuje do svého funkčního období v nelehké hospodářské a politické situaci v české společnosti. Situace se v průběhu roku 1999 příliš nezlepšila, takže českému knihovnictví problémů spíše přibylo, a vedení SKIP se tudíž muselo postavit  celé řadě nových úkolů. 



ČLENSKÁ ZÁKLADNA


Podle poslední aktualizace členské databáze k 10.12.1999 čítá SKIP 852 individuálních a 300 institucionálních členů. V průběhu roku 1999 nedošlo k výrazným změnám. Téměř ve všech regionech se mírně zvýšil počet institucionálních členů, naopak počet individuálních členů se relativně stabilizoval. Co do počtu individuálních členů jsou nejvíce zastoupeny regiony 01 (177), 04 (138), 03 (110) a 08 (104), téměř jednoznačně regiony, které nabízejí nejvíce společných aktivit individuálním členům. Institucionální členství je nejsilnější v regionech 09 (52), 08 (44), 04 (39), 03 a 02 (po 37). Růst institucionálních členů v některých regionech je sice možné chápat jako pozitivní fakt, nemělo by k němu ovšem docházet na úkor počtu členů individuálních. SKIP je organizován především na bázi individuálního členství. Jedním z nejdůležitějších úkolů v regionech i do dalšího období je proto získávání nových členů, přesvědčování o smyslu a významu SKIP pro každého profesního kolegu i instituci. To je možné především zvýšením atraktivity pořádaných akcí, propagací SKIP, aktivním vstupováním SKIP do významných odborných problematik, a  zejména hájením zájmu oboru i jednotlivých  členů SKIP.
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				Počty členů podle centrální evidence (aktualizace k 30.11.1999)

						individuální členové		institucionální členové

				01 - Praha		177		28

				02 - Střední Čechy		22		37

				03  - Jižní Čechy		110		37

				04 - Západní Čechy		138		39

				05 - Chomutov, Most, Louny		7		11

				06 - Ústí n. L., Děčín, Jablonec a. N.		54		11

				07 - Liberec, Česká Lípa		84		7

				08  - Východní Čechy		104		44

				09 - Jižní Morava		80		52

				10  - Severní Morava		76		34
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SPOLKOVÁ PRÁCE

 
Předsednictvo a výkonný výbor

Předsednictvo výkonného výboru se sešlo v průběhu roku desetkrát. Zabývalo se přípravou jednotlivých aktivit, materiálů, zasedání výkonného výboru, plněním i kontrolou uložených úkolů. Průměrná účast na jednáních byla 9 členů.  O výsledcích práce jednotlivých garantů je možno si udělat představu z následujících informací.

Výkonný výbor se sešel celkem třikrát, schválil celou řadu stanovisek a materiálů, jednal o desítkách úkolů. Průměrná účast na jednáních byla 23 členů. Nelze hovořit o významnějších trvalých absencích. V aktivitě jednotlivých členů výboru však lze konstatovat  rozdíly. Posílení dělby práce v tomto orgánu bude úkolem příštího roku. Jedinou členkou, která požádala o uvolnění z výkonného výboru, byla kol. L.Hrdličková (03).V tomto případě šlo o (radostné) důvody rodinné. Do výkonného výboru byl kooptován první náhradník, kol. S. Kalkus (01). Plánovaný seminář spojený s výjezdním zasedáním, který byl vysoce oceňován v r. 1998, se neuskutečnil. Jeho konání bylo přesunuto do úvodu  roku 2000.
 
Po delší úvaze a diskusích byla zrušena legislativní komise SKIP vzhledem k tomu, že základní normativní dokumenty byly již vypracovány. V případě nutnosti se do budoucna počítá s vytvářením pracovních skupin ad hoc. Také komise pro automatizaci byla po  zvážení zrušena. Vyplynulo to především z absolutního úbytku zájemců o práci v ní. S postupující automatizací všech agend a procesů v knihovnách přestává tato oblast být specifickou. Prolíná všemi odbornými činnostmi a pro knihovníky se využívání informačních technologií stává do značné místy rutinní. Pro koncepční práci v této oblasti v rámci SKIP dosud nevznikla skupina zájemců.

Regionální výbory

Také regionální výbory se scházely pravidelně, i když četnost schůzek se region od regionu dosti výrazně liší ( od 2 do 10 schůzek ročně). Pravidelnost v práci regionálních výborů se projevila jak ve větším počtu aktivit, tak ve stabilizaci, v některých regionech dokonce v mírném nárůstu členské základny ( viz kapitola Regiony)

SENIOŘI

Do spolkového života SKIP v tomto roce vstupuje nový obohacující prvek. Z iniciativy Severomoravského regionu(10) vzniká Klub seniorů, který se sešel ve Františkových Lázních v příjemné, přátelské atmosféře a začal se mimo jiné zabývat myšlenkou na publikování vzpomínek některých členů na historii SKIP v Bulletinu. Tato skupina kolegů je příslibem toho, že ani ukončení pracovní kariéry nemusí být důvodem k odchodu ze SKIP .Významná životní výročí členů SKIP se stávají stále častěji příležitostí pro ostatní kolegy k setkávání a bilancování vlastní práce.Vedou také k úvahám o společenském ocenění přínosu k rozvoji oboru, v němž ocenění finanční nebývá právě velké. I z těchto důvodů vznikla v regionu Praha (01) první verze návrhu na udělování cen významným osobnostem oboru. Autorem návrhu, který bude předložen k diskusi, je kol. J. Cejpek (01).

SKIP a INTERNET

Jednou z podstatných věcí, které se podařily v roce 1999, je rozšíření prezentace SKIP na webu, vytvoření webovských stránek regionálních organizací a odborných sekcí . Přestože dosud nejsou zastoupeny všechny regiony, stránka SKIP se výrazně obohatila a stala se skutečně reprezentativní informací o organizaci a její činnosti. Za tvorbu stránek patří dík kol. M. Kvapilovi a F.Hynkovi (09). Kvalitu provozu garantují kol. A Otrubová (03) a především webmaster  kol. J. Pilař (01) za přispění a kontroly celé řady členů. Všechny potřebné informace naleznete na adrese : 

http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/Default.htm

Kromě webovské stránky však přinesl Internet do práce SKIP mnoho dalších novinek. Především se výrazně zrychlila komunikace výkonného výboru, neboť drtivá většina jeho členů má k Internetu přístup. Většina pošty se tedy realizuje elektronicky, což mimo jiné samozřejmě šetří náklady na poštovné. V r. 1999 byla také zřízena a začala být významně využívána elektronická konference SKIP, která byla po počátečním “zkušebním provozu” otevřena rovněž všem členům regionálních výborů a dozorčích komisí. Je v ní tedy nyní zapojeno několik desítek osob, které se mohou operativně vyjadřovat ke všem zásadním otázkám, a to bezprostředně, on-line. Nelze dosud bohužel říci, že by konference byla využívána plně, přesto je její zřízení třeba považovat za obrovský přínos v rychlosti i kvalitě vnitrospolkové komunikace. Konference byla zřízena díky úsilí kol. V. Richtera.(01)

Počítače zasáhly i do další oblasti SKIP: kontroverzní, avšak nakonec akceptovanou změnou interního charakteru bylo zavedení jednotného automatizovaného účetního programu do činnosti regionálních organizací SKIP. Tento krok byl učiněn s vírou, že prospěje přehlednosti, transparentnosti a jednotnosti hospodaření v celé organizaci.

PRO ČESKÉ KNIHOVNY A KNIHOVNICTVÍ


Národní knihovní systém

Úsilí o postupné vybudování národního knihovního systému není deklarováno jen v materiálech státních orgánů. Také SKIP v této oblasti podnikl celou řadu důležitých kroků.


ICEKNI

V nadějeplné atmosféře po schváleni Státní informační politiky (SIP) usnesením vlády č. 525 a Zákona č. 106 o svobodném přístupu k informacím došlo k velké aktivizaci i ve SKIP. Ve velmi krátké době vznikly postupně 4 verze projektu nazvaného ICEKNI, což je zkratka pro název Informační centra knihoven. Ve spolupráci s partnery, dodavateli i knihovnami se podařilo připravit velmi sevřený a nosný projekt vybavování veřejných knihoven v ČR informačními a komunikačními technologiemi (ICT) a jejich připojování k Internetu, a to po úroveň obcí nad 200 obyvatel. Projekt byl připomínkován, publikován a připraven k předložení a realizaci kterémukoliv orgánu. Na jeho přípravě se podílelo několik kolegů (kol. A.Otrubová, V.Richter, L.Zoubek(06)). Rozhodující zásluhy na jeho dokončení i zpracování a 

zpřesňování dalších verzí má kol. M.Hora (01). V souvislosti s angažovaností SKIP v problematice dalšího vývoje informační společnosti v ČR byla k dílčím pracím na státní informační politice ve vzdělávání vyzvána další členka SKIP -kol. Z. Houšková (01). Problematika rozvoje informačních služeb je ve SKIP považována za klíčovou. V jejím duchu byl také připraven seminář pro poslance Výboru pro vědu...(kol. V.Richter, K.Sosna (01)), který se konal v září. SKIP se významně angažoval v začlenění alespoň některých principů koncepce národního knihovního systému do tzv. Akčního plánu SIP, navázal spolupráci s Úřadem pro státní informační systém, jmenoval svého zástupce (předsedu SKIP) do Českého fora pro informační společnost. Projekt ICEKNI, postupně nově formulovaný jako projekt Veřejné informační služby knihoven (VISK), a navazující problematika byly spolu s legislativou prioritou SKIP v tomto roce. Lze předpokládat, že obdobná bude situace i v r. 2000.


Nejmenším knihovnám


Významnou pomocí 18 veřejným knihovnám byly granty Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR), udělené zřizovatelům těchto knihoven (obcím) na připojení knihoven k Internetu. Nejedná se  o granty pro SKIP, ale o granty, které SKIP pomohl získat knihovnám v malých obcích. Zásluhu o nalezení kontaktů, navázání spolupráce, ale i zpracování metodiky projektů pro tyto žadatele o grant má sekce veřejných knihoven, konkrétně pak kolegyně I. Štrossová (08) a J.,Krulišová (01)



Legislativa 


Autorský zákon


Jednou z hlavních zájmových oblastí SKIP, jíž byla věnována prvořadá pozornost (v duchu Programového prohlášení výkonného výboru), je legislativa. SKIP získal v r. 1999 od Ministerstva kultury ČR (MK ČR) grant na analýzu autorského práva v oblasti poskytování elektronických služeb. Také z nadace Open Society Foundation se podařilo získat značnou částku na tuto problematiku. A lze říci, že oba granty byly maximálně využity. Expertní služby a stanoviska přizvaných právníků , celoroční náročná jednání s představiteli státní správy i zastupiteli, veřejná diskuse v médiích včetně televize i lobbování ve Sněmovně a Senátu přinesly počátkem roku 2000 své ovoce v podobě společného návrhu připomínek MK ČR a SKIP k stávající (knihovny diskriminující) variantě Autorského zákona. Názory obou subjektů byly konečně uvedeny v soulad a zaslány do tzv.prvního čtení. Pokud by tyto připomínky byly akceptovány, budou se knihovny a zejména jejich uživatelé v České republice pohybovat v relativně příznivém legislativním prostředí s ohledem na právo svobodného přístupu k informacím. Problematiku za SKIP garantovali kol. J.Burgetová, V. Richter a M. Svoboda (01).



Knihovnický zákon


Méně výrazné změny přinesl uplynulý rok , co se týče zákona, jemuž jsme si zvykli říkat odbornou hantýrkou “knihovnický”. Po celý rok jsme sice usilovali o postup, vývoj, ale většina aktivit probíhala interně v rámci MK ČR, z nějž jsme občas, většinou bohužel až po urgencích, dostávali informaci, že na problematice se pracuje. Koncepční záměr předložený v ústní podobě na Knihovnické dílně v dubnu byl již na místě účastníky rasantně odmítnut jako nevyhovující. Podle informací, jež výkonný výbor dostal, došlo k zásadní koncepční změně. Výsledky však dosud nejsou známy a je jasné, že oborová legislativa jako zásadní úkol přechází i do roku 2000.


Odborné vzdělávání


V roce 1999 získal SKIP v programu Literatura a knihovny MK ČR částku 75000,- Kč na projekt “Cyklus mimoškolního vzdělávání pro pracovníky knihoven a informačních institucí”, jehož součástí bylo 12 dílčích projektů, většinou regionálních či meziregionálních, a dva projekty celorepublikové. Všechny projekty byly realizovány ( viz další informace) a řádně, odpovídajícím způsobem vyúčtovány. V dalším programu MK ČR Knihovna 21. století se podařilo získat grant ve výši 30 000,-Kč na Bulletin SKIP a 35 000,- Kč na projekt “Cyklus vzdělávacích akcí pro pracovníky oddělení veřejných knihoven pro děti a mládež ”, jenž zahrnoval celkem 6 dílčích projektů . Také tyto projekty byly realizovány a řádně zúčtovány. Blíže o nich v kapitole věnované Klubu dětských knihoven.Vzdělávacích akcí SKIP, jejichž záběr byl neobyčejně široký ( jen namátkou - literární historie a teorie, sociální komunikace, týmová spolupráce, výstavba knihoven, automatizace v knihovnách, práce s ICT , dětské čtenářství atd.), se zúčastnili stovky knihovníků. S tradičně největším zájmem odborné veřejnosti se setkal i v r. 1999 seminář věnovaný automatizaci knihovnických procesů, tentokrát se specializací na digitalizaci. Akci obsahově připravila a organizačně zajistila kol. A. Stöcklová (01).


Elektronické zdroje  pro knihovny levněji


SKIP projednal v tomto roce spolupráci s firmou ANOPRESS, poskytující plnotextové báze z českých periodik. Na základě těchto jednání se podařilo jednak rozšířit nabídku zdrojů, jednak zajistit pro knihovny -institucionální členy SKIP - výrazné slevy cen za tyto služby a otevřít i cestu pro jednání dalších knihoven.Garanci za tuto aktivitu SKIP převzala kol. Otrubová.


Poplatky


Dalším krokem, který SKIP ve spolupráci s Asociací knihoven ČR učinil v oblasti kooperace a koordinace další činnosti knihoven, je vydání Doporučení ke stanovení cen za 

knihovnické a informační služby knihoven. Tímto dokumentem apeluje na udržení cenové hladiny za služby knihoven na úrovni přístupné všem skupinám obyvatelstva. Doporučení na základě průzkumu provedeného Národní knihovnou ČR a Státní technickou knihovnou připravili kol. V. Richter a kol. M.Svoboda ve spolupráci s Mgr. M. Kolářovou z STK. Podklady pro tvorbu Doporučení dodala řada knihoven i členů SKIP. V otázce plateb za poskytování služeb z Internetu přispěl např. kol. M. Kvapil. Tuto aktivitu SKIP přivítala a připojila se k její podpoře i Asociace knihoven ČR. SKIP dále zatupoval své institucionální členy ve vztahu k ochranným autorským organizacím při půjčování zvukových dokumentů a uhradil za ně paušální platby.

Výběrová řízení 


Postupně se daří také dosáhnout posílení prestiže SKIP (alespoň u některých) zřizovatelů knihoven. V několika případech byli již přizvali zástupci naší profesní organizace k výběrovým řízením na místa ředitelů či vedoucích jednotlivých knihoven (regiony 04, 06). V těchto případech pak bylo respektováno odborné stanovisko SKIP .


Propagace knihoven


Březen - Měsíc Internetu


V podzimních měsících roku 1999 se začala připravovat účast a prezentace knihoven v rámci akce Březen-Měsíc Internetu, která má významně přispět k budování image veřejných knihoven jako moderních institucí poskytujících široké spektrum informačních služeb veřejnosti. Propagaci a přípravě této akce věnoval výkonný výbor i jednotlivé regiony velkou pozornost. Koordinací projektů a řadu zajímavých aktivit zajišťuje kol. A. Stcklová .


Týden knihoven


Nejvýznamnější propagační aktivitou letošního roku se  stal jednoznačně Týden knihoven, který  vyhlásila v říjnu sekce veřejných knihoven. Zúčastnily se ho stovky knihoven nejrůznějšími akcemi, které byly prezentovány v médiích - denním tiskem počínaje, rozhlasem a televizí konče. (Kromě ústřední tiskové besedy v Praze se konalo i několik tiskových besed v jednotlivých regionech a dá se říci, že denně bylo možno o knihovnách číst či slyšet.) Týden přinesl stovky inspirativních nápadů a zajímavých akcí. Byl letos strukturován ( promyšlený návrh na tématická zaměření jednotlivých dnů podal region 08), takže byla zdůrazněna šíře služeb poskytovaných knihovnami. Novinkou bylo jeho zahájení netradičním shromážděním knihovníků v Praze, pro něž se vžil název Knihovnický happening.  Na tři sta zvědavých i nadšených kolegů se v mrazivém počasí zúčastnilo všeobecného veselí na Staroměstském náměstí, v němž měli oni, přítomní Pražané i procházející zahraniční turisté možnost shlédnout nepříliš vážné živé obrazy a scénky z knihovnické historie, současnosti a blízké budoucnosti,

dále více než desítku hesel vyjadřujících s překvapivě vtipnými pointami pozvánky do knihoven v celé republice.

K akci se aktivně připojily i některé specializované knihovny, s velkou radostí byla přivítána účast studentů ÚISK FF UK. O zdárný průběh akce se zasloužily desítky lidí z většiny regionů. Za všechny je třeba jmenovat jednoho ze dvou iniciátorů happeningu- kol. V. Rašku (09). Organizační zajištění,  pořadatelskou službu apod. zajistil region 01 pod vedením kol. Z. Houškové, která akci rovněž moderovala.


Ediční činnost


Publikační a ediční aktivity SKIP zajišťuje sedmičlenná ediční komise pod vedením kol. L. Kurky (01). Scházela se pravidelně k projednání a přípravě dále zmíněných projektů. V r. 1999 se především podařilo vyrovnat některé ediční skluzy. Vyšlo po obsahové stránce dosud nejlepší zvláštní číslo Bulletinu SKIP, věnované francouzskému knihovnictví (autorky kol. J.Burgetová a A. Machová (01)) ; vydán byl také dlouho připravovaný velmi dobrý sborník ze semináře Knihovny pro příští tisíciletí I. 

Bulletin SKIP změnil a zřetelně zlepšil svou grafickou podobu. Vyšla tentokrát čtyři objemná čísla a přinesla nejen zajímavou dokumentaci o činnosti svazu, spolkovém životě, ale i řadu podnětných odborných statí. Bulletin se postupně stává nejen nejrozšířenějším oborovým periodikem, ale skutečně hodnotným informačním zdrojem pro knihovnickou obec. Nejzajímavější stati jsou pravidelně zveřejňovány také na webu.

Vynikajícím edičním počinem bylo vydání  a distribuce Eurosměrnice KIS (blíže v kapitole o zahraniční spolupráci) v rekordně krátkém termínu. O publikaci mají velký zájem i specialisté z jiných oborů.  Třetím svazkem edice Aktuality SKIP byl v r. 1999 Sborník ze semináře o automatizaci knihovnických procesů. Ediční komise také věnovala péči redakci webovských stránek SKIP.


SKIP A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
 

Rok 1999 byl bohatý také na mezinárodní aktivity. Souvisí to s rozšiřujícím se okruhem zájmových profesních oblastí SKIP, jeho podílem na mezinárodních úkolech i rozvíjející se bilaterální spoluprací se spolky v zahraničí. Garantem této oblasti je ve SKIP komise pro zahraniční styky, a zejména její předsedkyně, kol. J. Burgetová (01). 

Komise jako v předchozích letech důsledně pečovala o dokumentaci získaných poznatků, tj.(často nelehké) získávání cestovních zpráv, jejich rozesílání a archivaci. Zajišťovala bezpočet překladů; vyřizovala zahraniční korespondenci SKIP a často náročné požadavky nejrůznějších institucí či osob ze zahraničí, dále revizi a aktualizaci údajů o SKIP pro zahraniční adresáře, pro potřeby IFLA a její webovské stránky (např. zveřejnění překladu Manifestu pro veřejné knihovny v řádné češtině). Na jaře 1999 provedla komise závěrečnou 

revizi a opravy textu letáků SKIP ve třech jazykových mutacích a připravila také informativní text  pro webovské stránky SKIP. 

Výčet aktivit zahraniční komise dokládá značný rozsah vysoce kvalifikované práce několika málo kolegů. Patří jim velký dík za prestiž, kterou získává SKIP, a tím i české knihovnictví na zahraniční odborné scéně.


Mezinárodní projekty

Pokračovala práce na obou evropských projektech, jichž se SKIP účastní, tj. CECUP - Central and Eastern European Copyright User Platform a DECID - Dévellopez des EuroCompétences en Information et Documentation. 


CECUP


V projektu CECUP jsme se aktivně zúčastnili všech prací. Šlo o účast na zasedáních Steering committee (v Bratislavě, Sofii a Budapešti), kde SKIP zastupoval doc. JUDr. Martin Boháček z Vysoké školy ekonomické v Praze. Zasedání v Bratislavě se zúčastnila také kol. J. Burgetová. Hlavním úkolem byla příprava a zajištění národního workshopu CECUP k problematice autorských práv ve vztahu ke knihovnám. Workshop se uskutečnil za účasti hlavní koordinátorky projektu paní Tuuly Haavisto  v Praze v květnu 1999 v rámci mezinárodní konference Inforum. Závěrečná zpráva byla při projednávání v evropských orgánech pozitivně přijata a účast všech zúčastněných zemí střední a východní Evropy byla vysoce oceněna. Vzhledem k tomu, že problematika autorských práv ve vztahu ke knihovnám není dosud uspokojivě vyřešena, bude projekt pokračovat jako CECUP II, resp. CELIB  i v roce 2000.


DECID


 V druhém projektu DECID, kde je naším spolupracovníkem Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK (doc.PhDr. Rudolf Vlasák a PhDr.Milena Černá), jde o stanovení a ověřování profesních kompetencí (schopností, dovedností) v oblasti informační a dokumentační činnosti. V krátké době se podařilo přeložit návrh Eurosměrnice KIS, vydat jej v edici Aktuality SKIP jako samostatnou publikaci pod názvem “Průvodce znalostmi a dovednostmi evropských odborných pracovníků v oboru knihovnických a informačních služeb” a prezentovat jej odborné veřejnosti (konference v Seči, odborný tisk).  Práce na projektu bude pokračovat i v dalším roce, kdy bude třeba ve spolupráci  některými knihovnami i knihovnickými školami ověřovat platnost a přijatelnost směrnice v národních podmínkách.





Spolupráce s knihovnickými spolky v zahraničí


Komise pro zahraniční styky se v roce 1999 rovněž významně podílela na rozšiřování spolupráce SKIP s profesními spolky knihovníků v zahraničí. Pokračovala dobrá spolupráce s francouzským knihovnickým spolkem (Association des bibliothécaires français - ABF) a francouzským spolkem dokumentalistů a informačních pracovníků (Association des documentalistes et bibliothécaires spécialisés - ADBS). Na jejich pozvání se kol.J. Burgetová zúčastnila národního kongresu ABF v La Rochelle a odborného veletrhu IDT, organizovaného ADBS v Paříži. Úzké kontakty s Veřejnou informační knihovnou v Paříži (Bibliothéque publique d´information) vynesly SKIP pozvání na mezinárodní seminář “Knihovny budoucnosti”, který se konal v červnu ve Vídni. Zúčastnila se jej tajemnice komise kol. A. Machová.  Společné mezinárodní knihovnické konference "Veřejné knihovny v Evropě III", kterou pořádaly Goethe-Institut a Francouzský institut tentokrát v Lublani, se zúčastnila kol.. J. Štěrbová (01). SKIP zůstává pro oba instituty stálým a vyhledávaným partnerem, což se ukázalo při podzimních jednáních o přípravě společných akcí pro rok 2000. Bylo dohodnuto, že Goethe-Institut v Praze se bude spolupodílet na uspořádání mezinárodního dne v rámci Knihovnické dílny 2000 a také na semináři pro hudební knihovny, plánovaném na září 2000 v Hradci Králové s tím, že zajistí a uhradí účast německých lektorů na těchto akcích.
 
V druhé polovině roku se podařilo “aktivizovat” spolupráci s oběma rakouskými profesními knihovnickými spolky. Nejmarkantnější jsou výsledky spolupráce s BVÖ - Spolkem rakouských veřejných knihovníků. Byl zajištěn studijní pobyt vítězky výběrového řízení, kol. J. Ziklové (07), ve Vídni a konečně jsme měli možnost recipročně přivítat v Praze také kolegyni z Rakouska - pracovnici Městské knihovny v Salzburgu, paní Marii Sulzberger. Její pobyt se podařilo dík vydatné pomoci a nezištné spolupráci pracovníků Městské knihovny v Praze (jmenovitě kol.L. Kurky (01)) dobře zajistit. Z české strany byl sekretariátu BVÖ poskytnut ke zveřejnění příspěvek o českém knihovnictví pro spolkový časopis “BüchereiPerspektiven” (Heft 4/99) přejatý z  právě vydávané publikace MK ČR “Bibliotheken der Tschechischen Republik”, na jejímž zpracování se SKIP (kol.J.Burgetová) rovněž podílel. V uvedeném časopise jsou shodou okolností publikovány také dva články, dokumentující vzornou příhraniční spolupráci s českými knihovnami (podrobněji viz níže).
 
Také kontakty s VÖB, tedy Sdružením rakouských knihovníků a knihovnic, se zdařilo “osvěžit”. Týdenní studijní pobyt v Univerzitní knihovně ve Vídni v rámci bilaterální spolupráce SKIP a VÖB absolvovala koncem roku kol. P. Šedinová (09).
 
Nové kontakty byly navázány se Spolkem maďarských knihovníků (MKE), jehož   srpnového putovního zasedání se v zastoupení předsedy SKIP zúčastnila kol. J. Burgetová.

Pokračovaly dobré styky s německými spolky.  89. Bibliothekartagu ve Freiburgu v  květnu 1999 se na pozvání zúčastnil kol.Z. Matušík (01); na 51.výročním zasedání německých knihovníků v Meiningen, na němž Spolek knihovníků a asistentů (VBA) oslavil 50. výročí své existence, reprezentoval SKIP kol. L. Kurka. 

Jako každoročně se v dubnu 1999 konal slovenský seminář INFOS, jehož se za SKIP (ale také jako lektor) zúčastnil kol.V. Richter. K prohloubení spolupráce se slovenskými profesními spolky uspořádal SKIP dále v červnu 1999 jednodenní setkání v Brně. Za slovenské spolky zúčastnili PhDr. Tibor Trgiňa (SSK) a PhDr. Daniela Gondová (SAK). Z české strany

byla účast hojnější. Kromě SKIP byli zastoupeni představitelé všech sdružení našeho oboru -SDRUK, Asociace knihoven, Nadace knihoven a České informační společnosti. SKIP tímto krokem rovněž  dal najevo zájem o co nejlepší spolupráci knihovnických asociací  v republice. V Brně byly dohodnuty další kroky ve vzájemné spolupráci. Slovenští kolegové přijali také pozvání na celostátní konferenci Knihovny současnosti ´ 99 v Seči . 


IFLA


Komise podporovala svými aktivitami účast SKIP v IFLA - Mezinárodní federaci knihovnických asociací a institucí. Zásluhou vedení komise byl získán grant Ministerstva zahraničních věcí ČR ve výši 44 546 Kč k zaplacení členského příspěvku do IFLA, na činnost v jejích stálých komisích a propagaci výsledků IFLA. Kol.J.Burgetová a kol.S. Kalkus pokračovali ve své  práci ve stálých komisích IFLA. Zejména stálá komise pro veřejné knihovny průběžně zpřístupňuje velmi zajímavé materiály. Kol.J. Burgetová zajistila jejich překlad do češtiny. Připravuje se jejich publikování na webovských stránkách SKIP. Kol.S. Kalkus a K. Sosna se zúčastnili výroční konference IFLA v thajském Bangkoku. O průběhu a závěrech konference informovali předsedu SKIP a jeho prostřednictvím  předložili předsednictvu výkonného výboru návrh, aby se SKIP ucházel o konání výroční konference IFLA v roce 2005 v Praze.
 
Z dalších evropských konferencí, na něž byl SKIP pozván, je třeba zmínit mezinárodní konferenci Rady Evropy v Římě v říjnu 1999. Byla vyvrcholením činnosti ředitelství výchovy, kultury a sportu Rady Evropy v rámci dlouhodobého projektu “Nové informační technologie” ve vztahu k problematice vzdělávání, kvalifikace a profesních profilů. Konference se zúčastnila kol. J.Burgetová. Předseda SKIP přijal pozvání Goethe-Institutu v Praze na mezinárodní konferenci o knihovnické legislativě pořádanou v dubnu  v Mnichově.

Představitelé SKIP se také v červenci zúčastnili výroční konference LIBER a v listopadu mezinárodního workshopu expertů ke knihovnické legislativě. Obě akce proběhly pod patronací Národní knihovny ČR v Praze. 


Mezinárodní spolupráce v regionech 


Mezinárodní styky rozvíjejí rovněž některé regionální organizace. Pro ilustraci je třeba uvést několik příkladů . Region Jižní Čechy (03) společně s Městskou knihovnou v Českém Krumlově uspořádal počátkem října setkání českých a hornorakouských knihovníků na odborném semináři. Účastníci semináře, mezi nimiž byli i předseda SKIP a vedoucí sekretariátu BVÖ Mag. Leitner, obdrželi půvabnou česko-německou publikaci “Knihovny naše a našich přátel”, vydanou při příležitosti 120.výročí vzniku Městské knihovny v Českém Krumlově. “Spiritus agens” této již dlouholeté vynikající příhraniční spolupráce - knihovník z Frymburka nad Vltavou, kol. V. Klement - byl na recipročním listopadovém setkání knihovníků v rakouském Puchbergu při příležitosti svých 70.narozenin vyznamenán stříbrnou medailí Horních Rakous. Obě události, jak jsme se zmínili, jsou podrobně popsány  i fotograficky dokumentovány ve čtvrtém čísle rakouského časopisu “BüchereiPerspektiven”.

Další regionální výbor, který udržuje pravidelné profesní kontakty se zahraničím,  je region Jižní Morava(09). Pod vedením kol. Z. Dohnálkové se zde rozvíjí spolupráce s dolnorakouskou regionální organizace veřejných knihovníků. Ta uspořádala společně s Městskou knihovnou v Mistelbachu v tomto městě ve dnech 16.-17.září 3.dolnorakouský knihovnický seminář “Telecommunica 1999”, zaměřený na problematiku veřejných knihoven a také využívání Internetu a nových telekomunikačních technologií. Této odborné akce se účastnily tři kolegyně z Jižní Moravy.
 
Za zmínku stojí dále první zkušenosti s navázáním kontaktů s polskými kolegy v regionu 08 (Východní Čechy); s rozvíjením “přeshraničních” aktivit v rámci Euroregionů mají své dobré zkušenosti také regiony 07 (Liberecko.) a 04 (Západní Čechy). Všechny tyto kontakty se stávají významnou složkou mezinárodních aktivit SKIP.



ODBORNÉ SEKCE


Sekce veřejných knihoven


Sekce veřejných knihoven se především zásluhou předsedkyně - kol. M. Kodýmové (03) a tajemnice - kol. D. Wimmerové (03) postupně stala  nejvýraznější součástí SKIP, jejíž aktivity jsou samozřejmě primárně směrovány k veřejným knihovnám. Zároveň však  sekce usiluje o co nejužší spolupráci a vzájemnou dohodu s ostatními typy knihoven. V tomto duchu jsou také vedeny její velmi úspěšné lobbyistické aktivity v obou komorách Parlamentu, které se v roce 1999 ještě znásobily.

Velká pozornost je v sekci věnována nejmenším knihovnám. Nejen aktivity kolem grantů (viz výše), ale také např. zapojení knihoven do soutěže Vesnice roku, které sekce připravovala v průběhu roku ve spolupráci s Spolkem pro obnovu venkova (garance kol. L. Zoubek (06) a kol. A. Tomanová (03) ), pořádání instruktážních či propagačních akcí o Internetu v malých obcích a řada dalších aktivit je určena právě kolegům z nejmenších knihoven.  

Pravidelná dvoudenní Knihovnická dílna věnovaná aktuálním problémům veřejných knihoven přivedla  loni do Prahy opět téměř stovku účastníků a setkala se s velkým ohlasem. 
Sekce připravila také propagační akci Týden knihoven (viz výše).


Klub dětských knihoven

KDK sdružuje 111 členů a je nepochybně nejpočetnější sekcí SKIP. Zájemců stále přibývá. Klub pracuje na regionálním principu a pořádá akce regionálního, meziregionálního i celostátního charakteru.Výběr nejzajímavějších v loňském roce: 

Zastavte svět, chci vystoupit

Seminář byl věnován problematice závislostí a možnosti jejich prevence v činnosti knihoven. Zúčastnily se ho nejen knihovnice, ale také např. učitelé z Turnova, kde se konal, a regionální média. Byl hodnocen jako mimořádně zdařilý.

SUK 98
Klub se již tradičně spolupodílel na pořádání slavnostního vyhlášení výsledků ankety a samozřejmě velkou měrou na zajištění samotné ankety mezi dětmi a knihovnicemi z dětských oddělení.

Den KDK

V rámci Šrámkovy Sobotky proběhl Den Klubu dětských knihoven se zaměřením na literární místopis (výlet do Vrchlabí) a pohádky a pověsti M. Kubátové.

Píšu povídky i básně; je mi těžko, je mi krásně..

V rámci festivalu Jičín - Město pohádky proběhlo již počtvrté setkání, které KDK spolupořádal s Městskou knihovnou v Jičíně.V rámci setkání proběhly tři  tvůrčí dílny, kulatý stůl, diskuse, literární večer. 50 účastníků si vyměnilo zkušenosti s dětskými literárními soutěžemi v knihovnách.

Přednášková činnost

Dvě členky KDK - kol. B. Blažková (08) a  Z. Houšková přednášely na semináři pořádaném Českou společností pro rozvoj a podporu čtenářství na FF UK cca 300 studentů, psychologů, pedagogů a knihovníků o Klubu a  jeho činnosti. Akce se KDK zúčastnil již podruhé s poměrně velmi dobrým ohlasem.Na semináři Školní knihovna a moderní škola, pořádaném VŠ pedagogickou v Hradci Králové, vystoupily s přednáškami o problematice školních knihoven kol. B. Blažková , Z. Houšková a J. Nejezchlebová (09). Podklady shromážděné v  Klubu pro panelovou diskusi v rámci festivalu  Cantata ecologica (diskuse se nekonala, neboť z pozvaných zařízení pouze SKIP, resp. KDK byl ochoten a schopen přislíbit

vystoupení a účast v panelu) byly využity pro mezinárodní seminář Euroregion Nisa) k problematice ekologické  výchovy v knihovnách. Vystoupila  kol. H. Křesadlová (07).
Průzkum

Proběhl průzkum poboček veřejných knihoven na školách jako základ pro další aktivity i potenciální vznik klubka školních knihoven.Výsledky průzkumu budou  projednány na semináři počátkem roku 2000 a publikovány.

Konzultace

Čtyři kolegyně z KDK (B.Blažková, L. Dědečková (08), Z. Houšková, a A. Pospíšilová (08))  konzultovaly diplomovou práci M. Lhotové (PedF UP Olomouc) "Význam veřejných a školních knihoven pro formování dětského čtenářství". Práce mimo jiné představuje i první pokus o zmapování historie a aktivit KDK. Klub se věnoval také činnosti publikační (např. několik zajímavých článků v Učitelských novinách ). A jen pro zajímavost - Klub je uveden v adresáři profesních asociací, občanských sdružení, unií a klubů, které se věnují problematice vzdělání a výchovy mladé generace. Celá řada dalších akcí proběhla v jednotlivých regionech. Bližší informace o nich je možno získat na webovské stránce Klubu.





REGIONY


Rozdíly v aktivitě jednotlivých regionů je možné sledovat v následující stručné informaci o jejich nejvýznamnějších akcích. Zajímavé porovnání se situací v loňském roce však poměrně jasně vypovídá nejen o nárůstu kvantity, ale i kvalitativních změnách práce v regionech.  Z předloženého přehledu také není možné vyčíst desítky akcí, které knihovny ve všech regionech z iniciativy regionálních organizací uspořádaly v rámci Týdne knihoven, ani drobnou mravenčí  práci v zájmu knihoven a knihovnictví v regionech, kterou tyto organizace vykonaly. Podrobnější informace je možno najít ve výročních zprávách jednotlivých regionů, z nichž některé je vystavují na svých webovských stránkách.







Region 01 - Praha


Velmi aktivní a z hlediska ostatních regionů mimořádná je pražská katalogizační komise (garance kol. Vodičková), společný orgán SKIP a ČIS, která se zabývá některými specifickými otázkami katalogizační praxe, v současné době problematikou církevních autorit.
Vzhledem k místu konání (Praha, Staroměstské náměstí, je třeba zmínit podíl pražské organizace SKIP na zajištění Knihovnického happeningu v úvodu Týdne knihoven (organizace, pořadatelská služba, moderování, překlad, organizační zázemí, trh levných knih, koncert pro knihovníky a přátele knihoven, tisková konference, řada rozhovorů pro rozhlas a tisk a samozřejmě účast knihovníků). 

Nepochybně úspěšné bylo pokračování semináře Knihovny pro příští tisíciletí II (garance kol. Houšková, Machová), který proběhl v listopadu a jehož se zúčastnilo přes šedesát knihovníků z celé republiky první den a téměř padesát den druhý.

Ke zdařilým akcím  tohoto roku počítají v Praze také exkurze do zajímavých knihoven, předvánoční podvečer s rekordní účastí, v jehož průběhu mohli zájemci shlédnout videozáznam z Knihovnického happeningu, zájezd do jihočeských a rakouských knihoven, a některé další akce. Pražáci také patří k regionům, které vydávají vlastní informační občasník SKIPPY.


Region 02 - Střední Čechy 


V regionu se podařilo stabilizovat regionální výbor a zapojit  většinu jeho členek  do aktivní práce. Zlepšily se vzájemné vztahy a to se projevilo i v jeho činnosti. Došlo k mírnému nárůstu členské základny o institucionální členy. Jedním z důvodů,  který zejména malé knihovny (především z  okresů, ve kterých bývalá okresní knihovna neplní žádné regionální funkce) pro vstup do SKIP uvádějí, je možnost obnovení či udržení vzájemných kontaktů a předávání informací.

V regionu byla uspořádána řada zajímavých akcí - cykly přednášek Anglo-americká literatura, Sci-fi literatura s hojnou účastí, exkurze do Parlamentní knihovny a Poslanecké sněmovny ČR, dvoudenní poznávací zájezd do knihoven v Jindřichově Hradci a Třeboni). I Středočeši se pokoušejí o vydávání regionálního bulletinu nazvaného Zprávy, zprávičky, informace, který v písemné podobě poskytuje potřebné informace zejména malým knihovnám (zveřejněn byl např. výtah z materiálu Strategie účinnější státní podpory kultury, text Doporučení ke stanovení cen za knihovnické a informační služby, ale i zhodnocení Týdne knihoven v regionu atd.). Záměr, aby Zprávy, zprávičky, informace přinášely pravidelné aktuální informace z knihoven regionu (připravované akce, problémy, hodnocení), se zatím nepodařilo realizovat.






Region 03 - Jižní Čechy


Jihočeský region patří tradičně k nejaktivnějším a také škála nabídky aktivit pro členy je velmi široká : seminář Komunikace v knihovnách  připravený ve spolupráci s ICN Praha pro pracovníky služeb, společné setkání jihočeských knihovníků se členy Parlamentu ČR (PhDr. P. Marešem a MUDr. M. Dvořákem), celkem 5 projektů, na něž se podařilo získat v uplynulém roce granty MK ČR : semináře Čtení a hry – dramatická výchova, Rozvoj tvořivosti, akceptování a zvládnutí změny,  školení Počítače ve veřejných knihovnách, oblíbené a stále více i členy jiných regionů navštěvované Malé podzimní setkání knihovníků , tentokrát v Pelhřimově, podíl na projektu západočeské regionální organizace Literární Šumava 1999, pomoc při zajištění Knihovnické dílny,  zájezd po knihovnách a pamětihodnostech Moravy, mezinárodní setkání  s hornorakouskými knihovníky Knihovny – naše a našich přátel i podíl práce na Strategii rozvoje regionu Jižní Čechy, spolupráce s Centrem pro komunitní práci v Českých Budějovicích a další a další.

Nezdařil se pokus o vytvoření sekce vysokoškolských knihoven. Všechny členky sice podpořily vznik sekce na celostátní úrovni, k jejímu založení však nedošlo. Iniciativa měla bohužel za následek odhlášení většiny vysokoškolských knihovnic v regionu jako individuálních členů, s poukazem, že institucionální členství knihovny je dostačující.V současné době tvoří knihovnice vysokoškolských  knihoven pouze 8,3% členské základny v regionu. Některé z nich však ve SKIP pracují velmi aktivně 
V regionu byl také zpracován, distribuován a vyhodnocen dotazník mapující současnou situaci jihočeských knihoven .Výsledky  byly zveřejněny prostřednictvím Internetu 
Také v tomto roce se členky jihočeské odbočky SKIP výrazně podílely na činnosti Sekce veřejných knihoven.
Činnost pobočky je pravidelně prezentována v Bulletinu SKIP a regionálním tisku a rozhlase


Region 04 - Západní Čechy


Také západočeský region patří k velmi aktivním. Věnuje se především vzdělávací činnosti. V průběhu minulého roku připravil celou řadu akcí : cyklus přednášek Současná česká literatura, který byl uspořádán za finanční pomoci grantu MK ČR postupně ve čtyřech lekcích navštívilo 147 účastníků. Všichni obdrželi teze  přednášek, které připravil za spolupráce přednášejících výbor SKIP. Přednášky se setkaly s velkým zájmem, knihovnické veřejnosti. Byl vznesen požadavek na jejich pokračování v roce 2000. Další vynikající - a již tradiční meziregionální akcí, byla Literární Šumava, která se konala tentokrát v Kašperských Horách. Základ setkání tvořily přednášky o Keltech na Šumavě a výlet za nimi.

Školení Nové informační technologie v praxi veřejných knihoven bylo uspořádáno rovněž za finanční podpory  MK ČR ve spolupráci s Univerzitní knihovnou Západočeské univerzity v Plzni, základům práce s PC, práci s textovými editory a práce s Internetem se postupně učilo 115 knihovníků . Pro velký zájem knihoven bylo uskutečněno dokonce více lekcí, než bylo původně plánováno. Regionální výbor se podílel na organizaci 

setkání knihovníků - seniorů z celé republiky ve Františkových Lázních. Spolu s Univerzitní knihovnou byla připravena a organizována akce “Česká literatura pro Pobaltí”.
Jako jeden z mála regionů  přivezli Západočeši  na knihovnický happening dokonce dva živé obrazy.


Region 05 - Chomutov, Most, Louny


Nejmenší regionální organizace se pokusila o aktivizaci svých nemnoha členů. Výborem SKIP byly uspořádány dvě akce: v květnu setkání pracovníků dětských oddělení s lektory-pracovnicemi Městské knihovny v Plzni. V září proběhlo setkání pracovníků veřejných knihoven s představiteli firmy LANIUS ve dvou sekcích. První se zabývala problematikou  výpůjčního protokolu a druhá. katalogizací. Obě akce byly velmi úspěšné hojně navštívené. Druhé se zúčastnil rovněž předseda SKIP, kol..Richter.


Region 06 - Ústí nad Labem, Děčín, Jablonec nad Nisou


Také v dalším severočeském regionu proběhlo několik zajímavých akcí, Např.v únoru byla pro pracovníky muzejních knihoven zajištěna exkurze do Státní vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Byla uskutečněna prezentace CD ROM určených dětem a mládeži. Byl zajištěn zájezd do západočeských knihoven, jehož součástí bylo také setkání s pracovníky městské knihovny v Innsbrucku a samozřejmě doplňkový turistický program.

Výbor se snaží vysílat svého zástupce na všechny významné akce knihoven v regionu, aby se tak prohloubily dobré vztahy mezi knihovnami a SKIP. Dva členové se např. zúčastnili vyhodnocení tradičně vynikající dětské literární soutěže “Drápanda” ve Varnsdorfu.

Pro knihovny regionu, byly zajištěny vstupenky na knižní veletrh “Svět knihy” v Praze. Člen předsednictva VV SKIP a člen regionálního výboru SKIP., kol.L. Zoubek, se v závěru měsíce října s úspěchem zúčastnil jednání zastupitelstva v Rumburku při obhajobě zachování právní subjektivity městské knihovny. 


Region 07 - Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa


V regionu se tradičně pořádají pro členy a příznivce SKIP setkání s programem zaměřeným na zkušenosti ze zahraničních cest spojená také s informací o další činnosti SKIP v regionu. Také literární setkání knihovníků, v r. 1999 uspořádané u příležitosti 100. výročí úmrtí K. Světlé v podzimních měsících “K. Světlá a kraj pod Ještědem” přilákalo řadu zájemců a bylo hodnoceno jako velmi úspěšné. Dále byl zorganizován zájezd na Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy do Prahy a rovněž na Knihovnický happening, který  liberecká skupina V.O.R.E.L. (Velkolepé originální retrospektivní eklektické lapidárium) zahajovala svým živým obrazem.

Region 08 - Východní Čechy


Vysokou návštěvností jsou charakteristické akce regionu 08. Například regionální konference s odborným programem se účastnilo 56 členů. Na závěr zasedání byla pro účastníky připravena exkurze do Ústřední knihovny Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové a seznámení s jejími službami v novém, moderním provozu.V květnu se sešli členové SKIP na další, již 8. víkendové akci, tentokrát v Semilech.. (Víkendová setkání s odborným i společenským programem patří k akcím, jimiž se může pyšnit jen málokterý region. Atraktivita těchto akcí začíná lákat i kolegy z jiných koutů republiky.) V příjemném prostředí nové městské knihovny začalo literární putování Českým rájem. Akce byla částečně financována z grantu MKČR.

Studijní exkurze do polských knihoven se uskutečnila v červnu. V Městské a vojvodské knihovně ve Vratislavi byly navázány další přátelské kontakty. Region plánuje opětné setkání a navázání spolupráce s hudebním oddělením této knihovny, jehož pracovníci mají zájem účastnit se tradičních seminářů hudebních knihoven v Hradci Králové.
 
Tradiční sedmý Knihovnický týden v Sobotce s hlavním tématem Tvůrčí čtení a psaní byl opět plně obsazen a účastníkům připravil mnoho pěkných zážitků. Pro členy KDK byl připraven seminář a literárně vlastivědný výlet do Vrchlabí za spisovatelkou Marií Kubátovou.
Po stopách Dannyho Smiřického se konaly dvě literární vycházky v rámci Náchodské prima sezóny, vedené jedním z nestorů SKIP, kol. Jaroslavem Suchým - pro knihovníky z regionu a  pro čtenáře, které si s sebou přivezly do Náchoda rychnovské kolegyně.
Východočeský region, jak již bylo uvedeno, navrhl funkční a promyšlenou strukturu Týdne knihoven, která byla na domácí půdě také plně akceptována. Týden knihoven  v tomto regionu zahájila úspěšná tisková konference v Hradci Králové, pro niž byla připravena řada materiálů, například kompletní soupis akcí všech knihoven  regionu. Komplexní zmapování akcí v celém regionu je zcela ojedinělé. Informace se objevovaly v regionálním tisku i  rozhlase po celý týden. Také účast Východočechů na Knihovnickém  happeningu patřila k nejúspěšnějším nejen díky velmi kvalitnímu živému obrazu, ale i díky vtipným transparentům, z nichž ono “Veřejná knihovna - královna mezi veřejnými domy” bylo ústředním mottem celé akce.


Region 09 - Jižní Morava


Jihomoravský regionální výbor se snaží nabídnout členům program, který by naplňoval  jejich představy o smysluplnosti členství v profesním svazu.  

Vedle sdělování informací prostřednictvím regionálního Bulletinu a webovských stránek se v regionu stala oblíbenou platformou tzv. Kolegia knihovníků. Tato setkání jsou uskutečňována 3-4x ročně. Zařazováno je vždy jedno nosné téma (např. psychologické přístupy k řešení konfliktních situací, uplatňování psychologie v denní praxi aj.), na něž navazuje diskuse. Pro účastníky je především zajímavá  možnost  prezentovat novinky z vlastní knihovny či otevřít konkrétní problém. Do programu kolegií je zařazována i návštěva některé 

ze zajímavých brněnských knihoven. Potvrzuje se, že i přes možnost komunikovat snadno a rychle elektronicky osobní kolegiální kontakt je pro knihovníky velmi atraktivní.

Vzdělávací semináře, které se konaly na PedF MU ( práce s Internetem a CD-ROM), se setkaly s velkou odezvou účastníků. Kvalitní, a proto také hojně navštívené, jsou i odborné semináře klubka dětských knihoven. Zajímavou aktivitou byl v Prostějově realizovaný seminář Průzkum informačních a knihovnických potřeb.

Členové jihomoravské organizace se účastní  akcí pořádaných jinými regiony nebo  již tradičních celosvazových akcí.. Na happening  do Prahy Jihomoravský region, vypravil pro zájemce společný autobus, který do přivezl nejenom zástupce z knihoven, ale pro všeobecné povzbuzení dobré nálady také folklórní soubor Trnka z Vyškova.



Region 10 - Severní Morava


Na  Severní Moravě byly ve spolupráci s SVK Ostrava s velkým ohlasem zorganizovány 4 dvoudenní semináře  k využití Internetu v knihovnách s lektorkou Mgr. Tkačíkovou. Knihovnický týden navázal na tradici akce,která byla dříve pořádána v Rožnově pod Radhoštěm.V roce 1999 se uskutečnil v Olomouci. Zúčastnili se ho knihovníci z celé České republiky. Program byl opět zaměřen na využití moderních technologií v knihovnické praxi a byl doplněn exkurzemi do olomouckých knihoven a vlastivědným programem.
 
Na Rok seniorů zareagovali na Severní Moravě založením Klubu seniorů knihovnických..V dubnu se kolegové a kolegyně sešli a zdá se, že vznikla nová tradice. Je potěšitelné, že po tomto setkání zaznamenali v regionu příliv nových zájemců o členství ve SKIP. 

Za připomenutí stojí také účast severomoravských kolegů na Knihovnickém happeningu. Představitelé Knihoven Valašského království i se čtenáři a kapelou dorazili až od hranic republiky a rozehřáli svým vystoupením všechny přítomné.

V Severomoravském regionu byla také zpracována podrobná  historie SKIP na Severní Moravě. 

Za nedostatek ve své práci považují zatím kolegové z tohoto regionu, že severomoravská webovská stránka  není interaktivní a obsahuje pouze základní informace. Aktualizaci a aktivaci své prezentace na webu si proto uložili jako jeden z hlavních úkolů  roku 2000. 








ZÁVĚR


Rok 1999 byl, jak lze zjistit dle ve výše zmíněného velmi stručného výčtu, rokem, v němž SKIP využil řady možností a prokázal své místo na profesní scéně českého knihovnictví. Je otázkou, zda těchto možností využil plně vždy a všude. Věřme, že snad koncem roku 2000 si budeme moci tuto otázku zodpovědět kladně.









































Zpráva o hospodaření  SKIP za rok 1999



Daněné příjmy

předplatné Bulletin
3 840,00 Kč
prodej publikací
29 270,00 Kč
inzerce
16 000,00 Kč
příjmy z akcí
194 274,00 Kč
daněné vratky
8 360,00 Kč
CELKEM daněné příjmy
251 744,00 Kč




Daň z úroků
661,00 Kč
Úrok z termínovaného vkladu
2 162,81 Kč
Úrok celkem
2 823,81 Kč


Nedaněné příjmy

Úrok z běžného účtu
6 166,69 Kč




Členské příspěvky
315 710,00 Kč


Dotace a granty
446 896,68 Kč


Dary
2 000,00 Kč


Nedaněné vratky
28 607,00 Kč
Vklad do banky
30 854,18 Kč
Vyúčtování programu
18 240,00 Kč
Příspěvek na ZN
16 377,00 Kč
CELKEM
94 078,18 Kč






Výdaje odečitatelné

nákup materiálu
1 099,00 Kč
provozní režie
20 252,00 Kč
cestovné
22 906,00 Kč
ubytování
109 010,00 Kč
nájem
1 680,00 Kč
tisk
33 489,30 Kč
překlady
0,00 Kč
poštovné
2 290,00 Kč
dohody
19 058,00 Kč
daně
2 163,00 Kč
poplatky bance
375,00 Kč
občerstvení
20 577,80 Kč
vratka daněná
110,00 Kč


CELKEM odečitatelné výdaje
233 010,10 Kč


Neodečitatelné výdaje z dotace a grantů

materiál
5 885,90 Kč
provozní režie
237 219,97 Kč
cestovné
16 605,90 Kč
ubytování 
0,00 Kč
nájem
14 240,00 Kč
tisk
34 063,70 Kč
překlady
500,00 Kč
poštovné
7 221,40 Kč
dohoda
50 329,50 Kč
daň
9 446,00 Kč
poplatky bance
0,00 Kč
IFLA
35 015,15 Kč
grant na seminář autorská práva
6 900,00 Kč
grant DECID
94 659,00 Kč


CELKEM z dotace
512 086,52 Kč




Neodečitatelné výdaje z příspěvků

zvukové nosiče
42 661,00 Kč
materiál
55 681,70 Kč
provozní režie
43 003,70 Kč
cestovné
28 338,60 Kč
zahraniční cestovné
60 184,43 Kč
diety zahr. hostů
1 000,00 Kč
ubytování 
5 916,20 Kč
nájem
750,00 Kč
tisk
28 028,00 Kč
překlady
0,00 Kč
poštovné
34 022,90 Kč
dohoda
12 465,00 Kč
daň
3 658,00 Kč
poplatky bance
21 998,28 Kč
občerstvení
11 398,20 Kč
dary
2 534,00 Kč
nedaněné vratky
21 473,00 Kč
neodečitatelné výdaje
539,00 Kč
odměny
1 000,00 Kč
příspěvky jin. org.
1 250,00 Kč


CELKEM z příspěvků
375 902,01 Kč


Příjmy daněné
254 567,81 Kč
Výdaje daněné
233 010,10 Kč
Hospodářský výsledek
21 557,71 Kč


Zpráva o hospodaření byla schválena na předsednictvu VV SKIP dne 6.4.2000



