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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,
mám velkou radost, že Vám mohu představit výroční
zprávu SKIP za rok 2008 v nové, pestřejší úpravě. Věřím, že zde
najdete informace o všem podstatném, čemu se SKIP věnoval.
Na poslední valné hromadě v Olomouci jsme se rozhodli
udělat první krok k částečné
profesionalizaci SKIP.
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Proto jsme s určitým napětím sledovali jak vývoj členské základny,
tak i výběr členských příspěvků. Výsledky našeho hospodaření
ukazují, že budeme moci své cíle naplnit.
V roce 2008 jsme měli příležitost si připomenout 40. výročí
vzniku SKIP. Mezinárodní konference „Profese: knihovník“,
uspořádaná ku příležitosti tohoto jubilea, nám otevřela nové
pohledy na vývoj naši profese. Byla ale také příjemnou příležitostí
setkat se starými přáteli a poděkovat jim za úsilí, které SKIP
věnovali.
děkuji vám všem za spolupráci

PhDr. Vít Richter
předseda SKIP

POSLÁNÍ SKIP
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
(SKIP) je dobrovolnou profesní organizací knihovníků a
informačních pracovníků, která má charakter občanského
sdružení. SKIP usiluje o soustavné zvyšování úrovně knihovnické
a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze
strany státu, zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly
vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost.
SKIP sdružuje 449 kolektivních a 900 individuálních členů a je
organizován na regionálním principu. Má 11 regionálních
organizací (Praha, Středočeský region, Jihočeský region, Plzeňský
region,
Chomutovsko,
Ústecký
region,
Liberecký
region,
Východočeský
region,
Region
Velká
Morava,
Region
Moravskoslezského a Olomouckého kraje a Karlovarský region).
Po odborné linii rozvíjejí činnost SKIP sekce, komise a kluby
(Český komitét Modrý štít, Ediční komise, Frankofonní klub, Klub
dětských knihoven, Klub školních knihoven, Klub vysokoškolských
knihovníků, Sekce veřejných knihoven, Sekce vzdělávání,
Zaměstnavatelská sekce). Své významné zastoupení mají i
muzejní knihovny.
SKIP se zasazuje o dosažení komplexní internetizace veřejných
knihoven. Tento cíl je postupně naplňován a počet knihoven
připojených k síti každoročně stoupá. Dlouhá a často složitá
jednání,
kde
SKIP
reprezentuje
zainteresované
knihovny,
pokračovala i v roce
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2008. V oblasti legislativní se SKIP dlouhodobě angažuje
především v problematice autorského práva, kde vede řadu
jednání s autorskými ochrannými svazy a Ministerstvem kultury
ČR. SKIP se podílí na tvorbě a realizaci koncepcí oboru a jeho
legislativy.
SKIP pořádá velký počet odborných vzdělávacích akcí, které
přispívají k celoživotnímu vzdělávání knihovníků a informačních
pracovníků. Intenzivně spolupracuje s dalšími vzdělávacími
institucemi, profesními organizacemi, oborovými školami i
soukromými subjekty, které se v Česku i v zahraničí věnují
knihovnictví a podpoře informačních činností. SKIP usiluje o vyšší
společenskou prestiž profese a zlepšení systému odměňování
knihovníků a informačních pracovníků a
prosazuje zavedení
systému evropské certifikace kompetencí knihovníků (pracovníků
v oboru knihovnických a informačních služeb).
SKIP obhajuje a prosazuje právo občanů na rovný a neomezený
přístup k informacím a kulturním hodnotám prostřednictvím
knihoven. Podporuje a propaguje četbu, rozvoj funkční a
informační
gramotnosti,
aktivity
na
odstranění
druhotné
negramotnosti a iniciativy knihoven v oblasti multikulturních
aktivit.

HISTORIE V DATECH



21. března 1968 – zveřejněna rezoluce pražských knihovníků,
bibliografů
a
vědecko
informačních-pracovníků
s požadavkem vytvoření dobrovolné zájmové organizace



3. května 1968 – vydáno prohlášení přípravného výboru,
předsedou zvolen prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc, tajemnicí
PhDr. Jarmila Burgetová



12. července 1968 – podána žádost o registraci spolku
s návrhem stanov na ministerstvo vnitra



4. listopadu
1968 – na ministerstvu vnitra
schválené stanovy. Spolek byl legálně registrován



11. prosince 1968 – ustavující sjezd SKIP v Praze za účasti
384 delegátů zastupujících 2 000 přihlášených, předsedou
zvolen PhDr. Rudolf Málek



29. září 1970 – Ministerstvo vnitra ČSR spolek rozpouští a
zakazuje
jeho
další
činnost

převzaty
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7. dubna 1990 – ustavující sjezd v Praze k obnovení činnosti
SKIP, předsedkyní zvolena PhDr. Jarmila Burgetová



18. – 19. září 1992 – 1. řádný sjezd SKIP v Praze



Od počátku roku 1992 – zahájeno vydávání spolkového
časopisu Bulletin SKIP, šéfredaktor PhDr. Ladislav Kurka



26. – 27. května 1995 - 2. sjezd SKIP v Čelákovicích u Prahy,
předsedkyní znovu zvolena PhDr. Jarmila Burgetová



3. – 5. září 1998 - 3. řádný sjezd
zvolen PhDr. Vít Richter



21. – 23. červan 2001 - 4. valná hromada SKIP v Brně, poprvé
vyhlášena Cena českých knihovníků, do čela spolku znovu
zvolen PhDr. Vít Richter, čestnou předsedkyní byla vyhlášena
PhDr. Jarmila Burgetová



24. – 26. června 2004 - 5. valná hromada SKIP v Jindřichově
Hradci, podruhé uděleny Ceny českých knihovníků, znovu
zvolen předsedou PhDr. Vít Richter.



20. – 22. června 2007 - 6. valná hromada SKIP v Olomouci,
potřetí uděleny Ceny českých knihovníků, znovu zvolen
předsedou PhDr. Vít Richter

SKIP v Plzni, předsedou

40. VÝROČÍ SKIP
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VZDĚLÁVACÍ AKCE
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SKIP v roce 2008 získal na tyto akce grant MK ČR ve výši
378.000,- Kč v programu Knihovna 21. století. Jednalo se o cyklus
27 vzdělávacích akcí. Celková finanční hodnota byla 796,050,- Kč.
Realizovány byly tyto akce:
1.
2.
3.
4.
5.

Výtvarné aktivity KDK SČ (Region 02)
Jarní a podzimní setkání KDK SKIP (Region 10)
Škola naruby (Region 10)
Knihovny a „I“ - odborný seminář pro knihovníky (Region 10)
Metody průzkumu a konstrukce dotazníku při zjišťování
uživatelských potřeb
6. Literární Šumava (Region 03)
7. Malé podzimní setkání 2008 (Region 03)
8. Dramatická dílna Plzeň 2008 (Region 04)
9. Krizová komunikace v praxi knihovníka (Region 05)
10. Aktivně proti čemu...? Skleróze! (Region 08)
11. Kde končí svět 2008 (Region 08)
12. Hudební knihovny 2008 – Hudba a handicap (Region 08)
13. České hudební baroko (Region 09)
14. Seminář pro seniory SKIP (Region 09)
15. Možnosti spolupráce veřejných knihoven a škol v 21. století
(Region 09)
16. Čteme s Listováním (Region 09)
17. Hry bez hranic aneb Knihovnice dětem. 2. ročník (Region 11)
18. Malovaná pohádka (Region 11)
19. Co venkovské knihovny umějí a mohou – IV. (Sekce veřejných
knihoven)
20. Knihovnická dílna 2008 (Sekce veřejných knihoven)
21. Čtenářská gramotnost a čtení s porozuměním (Klub školních
knihoven)
22. Využití Evropského průvodce kompetencemi v knihovnické
praxi v ČR
(Sekce vzdělávání)
23. Lektorské dovednosti (Sekce vzdělávání)
24. Dramatická výchova (Klub dětských knihoven+ Sekce
vzdělávání)
25. Noc s Andersenem (Klub dětských knihoven)
26. Kde končí svět (Klub dětských knihoven)
27. Profese: knihovník (výkonný výbor SKIP)
Další
vzdělávací
aktivity
probíhaly
v regionech
(problematika novely Autorského zákona, trendů vývoje knihoven
aj.). Více o těchto aktivitách se lze dočíst ve zprávách z regionů a
sekcí.
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MEDIÁLNÍ AKTIVITY
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky se
v roce 2008 podílel na propagaci řady celostátních kampaní. Více
než 330 knihoven po celé republice nabídnulo široké veřejnosti
v rámci Března - měsíce internetu možnost seznámit se blíže
s internetem. V duchu motta Internet – výhoda pro znevýhodněné
se soustředily zejména na osoby se zdravotním postižením,
seniory, matky na mateřské dovolené, nezaměstnané. V
knihovnách přibyly v březnu k běžně poskytovaným službám různé
instruktáže a školení počítačové a informační gramotnosti, práce s
internetem,
prezentace
speciálních
elektronických
zdrojů,
webových portálů a stránek v duchu hesla „tahle myš nekouše“. O
BMI více na http://skip.nkp.cz/akcBMI08.htm.
Novou aktivitou roku 2008 byla akce Týden čtení od 10.-16.
března. Po celý týden se knihovny věnovaly propagaci čtení a
hlasitému čtení obecně. Děti četly seniorům, babičky a dědečkové
dětem. Četlo se ve vybraných hodinách (dnech) nebo pořád. Četlo
se na pokračování, četly se ukázky z knih, četlo se z jednoho
autora (v tom případě byl doporučen Karel Čapek – jehož výročí
knihovny podpořily kampaní ČČČ (Česko čte Čapka). SKIP se
pokusil touto kampaní v průběhu celého roku 2008 oslovit
veřejnost v České republice a připomenout jednoho z našich
největších spisovatelů, jehož 70. výročí úmrtí jsme si v podzimních
měsících připomenuli.
V rámci BMI proběhla opět tradiční soutěž o nejlepší webové
stránky knihoven Biblioweb, kterou SKIP pravidelně vyhlašuje.
Odborná porota hodnotila 40 veřejných a odborných knihoven,
které se přihlásily do letošního ročníku soutěže. V kategorii
odborných knihoven a knihoven v obcích nad 25 tisíc obyvatel
opět zvítězila Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, na
druhém místě se umístila Městská knihovna v Litvínově a na
třetím Městská knihovna ve Valašském Meziříčí. V kategorii
knihoven v obcích od 5 tisíc obyvatel do 25 tisíc obyvatel si
vítězství odnesla Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě
před Městskou knihovnou v České Třebové a Městskou knihovnou
v Ústí nad Orlicí. V kategorii knihoven v obcích do 5 tisíc obyvatel
byla nejúspěšnější Obecní knihovna v Kondraci před Městskou
knihovnou v Pacově a Centrem celoživotního vzdělávání
s knihovnou manželů Tomanových v Rožmitálu p. Třemšínem.
Celkové pořadí opět výrazně ovlivnilo kritérium, jímž se zjišťovalo,
zda jsou stránky přístupné pro těžce zrakově postižené.
Metodické
centrum
informatiky
Sjednocené
organizace
nevidomých a slabozrakých ČR vyhodnotilo jako nejlepší webové
stránky Městské knihovny v Litvínově, která získala ocenění Blind
Friedly Web. Letos počtvrté
hodnotila
stránky
soutěžících knihoven i laická
veřejnost, která měla
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možnost hlasovat prostřednictvím webových stránek. Prvenství si
v této kategorii odnesla Městská knihovna v České Třebové.
Ocenění vítězným knihovnám předal na konferenci ISSS 2008
v Hradci Králové hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel
Bradík. Ceny pro vítězné knihovny věnovala Asociace krajů ČR.
NAŠE CELEBRITY
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INFORMAČNÍ A KULTURNÍ AKTIVITY
Už poosmé spojily své síly knihovny, školy, ústavy sociální péče,
domy dětí, občanská sdružení i obecní úřady, aby pozvaly děti do
kouzelného světa pohádek. Mezinárodní akci Noc s Andersenem
byla pořádána k podpoře dětského čtenářství, na ukončení
kampaně Březen-měsíc internetu a k oslavě Mezinárodního dne
dětské knihy Klubem dětských knihoven SKIP ČR. O Noci
s Andersenem
více
na
http://www.knihovnabbb.cz/cz/noc_s_andersenem.
Velké Říjnové Společné Čtení proběhlo v celé republice najednou
6. října. Knihovny se věnovaly čtení a propagaci díla především
Karla Čapka, jehož práce patří k rodinnému stříbru českého
národa. Četli knihovníci i čtenáři, děti i dospělí, starostové i jiní
představitelé veřejné správy, poslanci, senátoři a jiní politici,
sponzoři a mecenáši, spisovatelé a další umělci, učitelé i žáci,
ženy z domácnosti, zaměstnaní i nezaměstnaní, sportovci, zkrátka
všichni kdo chtěli tuto akci podpořit. O VŘSČ více na
http://skip.nkp.cz/akcVRSC08.htm.
Ve dnech 6.-12. října proběhla již tradiční akce Týden knihoven
s mottem Knihovny – rodinné stříbro. V duchu celého Týdne
knihoven byl 3. října zahájen Happening Týden knihoven 2008 ve
městě, které je s težbou stříbra u nás spojeno nejvíce - v Kutné
Hoře. Více než 400 knihoven připravilo zajímavé aktivity, které
chtěly upozornit na instituce,
které jsou potřebné a
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důležité pro jednotlivce i společnost. Instituce, které skrývají
mnoho pokladů nejen ve fondech, ale také v rozsahu a kvalitě
služeb, na které se však občas tak trochu zapomíná, případně
které byly odsunuty kamsi do spodních zásuvek zájmu některých
zřizovatelů. Knihovny organizovaly besedy, přednášky, kurzy, dny
otevřených dveří, autogramiády, soutěže, nejrůznější setkání,
výstavy, happeningy, zkrátka vše, v čem se jako obvykle projevila
nápaditost, kreativita a invence knihovníků i knihoven. O Týdnu
knihoven
získáte
více
informací
na
http://skip.nkp.cz/akcTyden08.htm.
Již pošesté byly předány ceny Ministerstva kultury „Knihovna
roku 2008“ dne 9. října v Zrcadlové kapli Klementina. V kategorii
„základní knihovna“ získala hlavní cenu Obecní knihovna
v Pavlovicích u Přerova z Olomouckého kraje. Zvláštní ocenění a
diplom v této kategorii získaly Obecní knihovna Mokrá-Horákov
z Jihomoravského kraje a Obecní knihovna v Praskačce z
Královéhradeckého kraje. V kategorii „informační počin“ nebyla
v roce 2008 hlavní cena udělena. Zvláštní ocenění a diplom v této
kategorii získala Městská knihovna v Českém Těšíně za realizaci
projektů
k podpoře
čtenářství
s využíváním
mezinárodní
spolupráce
knihoven.
O
ceně
Knihovna
roku
více
na
http://www.nkp.cz/o_knihovnach/KnRoku/2008/index.htm.
SKIP v roce 2008 vyhlásil druhý ročník akce Den pro dětskou
knihu. Uskutečnil se 29. listopadu ve více než stovce knihoven a
byl věnován nejen propagaci knih pro děti a čtení. Jeho hlavní
atrakcí byl předvánoční prodej knih. Kromě pohodlného nákupu
vhodných knižních dárků pro děti byla v knihovnách připravena
řada předvánočních soutěží, her a zábavných pořadů a aktivit pro
celou rodinu. Více na http://skip.nkp.cz/akcDen08.htm.
ČESKÝ KOMITÉT MODRÝ ŠTÍT
Posláním Českého komitétu Modrý štít je preventivní ochrana,
zmírňování rizik a pomoc při záchraně kulturního dědictví
ohroženého přírodní katastrofou, selháním člověka či ozbrojeným
střetnutím. Za tímto účelem a na zcela dobrovolném základě
shromažďuje a šíří informace; mezi jeho aktivity spadá koordinace
akcí a součinnost při realizaci nezbytných opatření v případě
výjimečných situací v ČR nebo prostřednictvím ICBS International Committee of the Blue Shield mimo její hranice
všude, kde je zapotřebí pomoci.
ČKMŠ posuzuje, podporuje a podílí se na vypracování a realizaci
plánů a projektů napomáhajících preventivní ochraně a šetrnému
přístupu ke všem druhům kulturního dědictví: nemovitých i
movitých památek, dokladů o vývoji přírody i výtvorů člověka,
archiválií a dokumentů archivní povahy, audiovizuálních a
knihovních souborů. Důležitá
je
osvětová
a
informační
činnost,
proto
ČKMŠ spolupracuje na
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metodických školeních a praktickém výcviku, zajišťuje výměnu
informací, pořádá tématické semináře, rediguje a publikuje
dokumenty, zprostředkovává stáže.
Vedle SKIPu jsou členové ČKMS také Mezinárodní rada muzeí
ICOM - International Council of Museums, Asociace muzeí a galerií
, Česká archivní společnost , Český národní komitét ICOMOS –
International Council on Monuments and Sites a Rada galerií ČR.
Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s Ministerstvem
kultury ČR a Národním archivem uspořádal dne 15. října seminář
2.Protokol Haagské konvence a určující předpoklady pro budování
a tvorbu depozitářů a úložišť movitého kulturního dědictví.
Seminář se konal v konferenčním sále Národního archivu v Praze 4
– Chodovci a zúčastnilo se jej 170 zájemců. Na semináři byla
představena nová poblikace, kterou vydal NPU-UP ve spolupráci s
Českým národním komitétem ICOMOS - Mezinárodní dokumenty o
ochraně kulturního dědictví. V obsáhlém svazku jsou zčásti
zahrnuty významné dokumenty vydané již dříve, ale dnes těžko
dostupné, nebo publikované odděleně, bez možnosti hodnotit je v
potřebných souvislostech. S vědomím závaznosti některých
formulací, které jsou v kondenzované podobě oficiálních
dokumentů obtížně převoditelné do češtiny, jsou všechny
zařazené
překlady
paralelně
(na
protistraně)
provázeny
originálním zněnim v anglické verzi (většina dokumentů je v
originálu přístupná též ve francouzštině, některé i v dalších
významných světových jazycích). Některé dokumenty jsou ovšem
v
češtině
přístupné
vůbec
poprvé.
http://www.npu.cz/download.php?
FNAME=1198226060.upl&ANAME=elpubl071221icomos.pdf.
Ve dnech 3.- 4. prosince proběhla již 9. konference Archivy,
knihovny a muzea v digitálním světě v konferenčním sále
Národního
archivu
v Praze.
Konference
byla
věnována
problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a
památkové péče při využívání informačních a komunikačních
technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví. Více
na adrese http://skip.nkp.cz/akcArch08.htm.
SPOLKOVÝ ŽIVOT
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EDIČNÍ KOMISE
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Ediční komise a Bulletin SKIP jsou jako dvě spojité nádoby –
ediční komise (EK) funguje především jako redakční rada
svazového časopisu. Komise byla v posledních dvou letech
zásadně doplněna, protože v předcházejícím období se scházel při
jednáních malý počet členů, který neumožňoval plodnější jednání.
Nyní má ediční komise celkem 15 členů se zastoupením všech
typů knihoven a téměř všech regionů a knihovnických škol.
Časopis řídí šéfredaktor Ladislav Kurka a pomáhá mu redaktorka
Linda Skolková.
V roce 2008 se EK sešla 2x (v červnu a říjnu). Za místa
setkání se vybírají pokud možno nové knihovnické provozy a
součástí jednání je exkurze. V červnu se sešla EK v digitalizačním
pracovišti MKP, v říjnu v pobočce MKP Smíchov. (V roce 2009 bude
EK také zasedat v nové NTK.) Předmětem jednání je hodnocení
minulých čísel a posouzení návrhů na obsah dalších čísel,
eventuálně koncepce na příští rok. Redakce ovšem pracuje se
členy EK průběžně díky e-mailové poště, vyžaduje si stanoviska
vybraných členů k příspěvkům a různým obsahovým i formálním
otázkám, členové rovněž sami navrhují aktuální témata ke
zpracování a mnohdy sami příspěvky zpracují.
Novinkou bylo loňské elektronické hlasování o nové grafické
úpravě rubriky Do rámečků, když s původní byla RR nespokojena,
a o eventuální změně názvu rubriky. Rozsah jednotlivých čísel
Bulletinu SKIP dosahoval v roce 2008 tradičně kolem 40 stran (48
– 40 – 36 – 44) a znamená maximum jak z hlediska finančních
nákladů, tak kapacity redakce. Pod tlakem RR se snížil počet
rubrik, ale ani ty, které zůstaly, se bohužel neobjevují pravidelně –
chybí příspěvky.
Spolkové zprávy dodávají sami členové, ale přes kritiku ze
strany šéfredaktora zejména na VV SKIP situace není příznivá,
mnoho zajímavých a podnětných informací z regionů se na stránky
Bulletinu SKIP nedostane, protože redakce se o nich bohužel
nedozví a z regionů o nich nikdo nenapíše. Naprosto ojedinělou
výjimkou tu je region Jižní Čechy a také region Střední Čechy.
Bulletin SKIP vychází rovněž elektronicky. Znamená to dvě věci:
řada příspěvků může být publikována v delší podobě (i když to
redakce nevyužívá vzhledem k povaze příspěvků často) a časopis
vyjde během několika málo dnů po skončení redakční práce.
Zvláštností časopisu je jeho dlouhá řada zvláštních čísel,
věnovaných vždy knihovnictví v jedné zemi. Za rok 2008 to bylo
Chorvatské knihovnictví, zpracované PhDr. E.Marvanovou, pro rok
2009 se připravuje Švédské knihovnictví a píše o něm paní Zuzana
Helinská. Vzhledem k malému zájmu o odborné knihovnické
publikace je činnost EK na tomto poli nutně nízká, v roce 2008
vydal SKIP v edici Aktuality SKIP jen jeden titul – sborník
Čtenářství, jeho význam a podpora, první naše dvojjazyčná
publikace. Náklady těchto publikací jsou na hranici rentability –
200 až 250 výtisků – a přesto se prodávají několik let. V roce 2008
měl ovšem vyjít ještě jeden
titul – práce PhDr.
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J.Burgetové o českých knihovnických spolcích, ta však vyjde až
v roce 2009.
FRANKOFONNÍ KLUB
Frankofonní klub se v roce 2008 aktivně zapojil do přípravy akcí
organizovaných při příležitosti oslav 40. výročí vzniku SKIP. Byli
získáni francouzští lektoři jak pro konferenci o knihovnické
profesi, konané 20. listopadu ve velkém sále Městské knihovny
v Praze, tak experta ADBS pro odbornou rozpravu o kompetencích
knihovnických
informačních
pracovníků,
uskutečněnou
21.
listopadu v kinosále Francouzského institutu v Praze (IFP). Díky
vynikající spolupráci s mediatékou IFP, jmenovitě s paní Inou
Pouant, se podařilo finančně zajistit nejen jejich účast, ale také
simultánní tlumočení jejich vystoupení a v případě odborné
rozpravy i celého jednání.
V průběhu mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy 2008 se
ve čtvrtek 24. dubna 2008 uskutečnila (stejně jako v předchozích
letech) společná návštěva veletrhu a stánku frankofonních
nakladatelů. Zúčastnila se jí desítka členů klubu, včetně řady
mimopražských. Paní Ina Pouant nás upozornila na mnohé
zajímavé knihy na společném stánku francouzských nakladatelů,
velice vhodně ji pak v češtině doplňovala její zástupkyně Jarmila
Kondratická.
V elektronické konferenci klubu byli členové pravidelně
informováni o nejrůznějších „frankofonních“ novinkách; dostávali
také pozvánky na akce Francouzského institutu v Praze, na Dny
Frankofonie, na výstavy s navazující tematikou. Zveřejněna byla
rovněž zpráva kolegy A. Ziziena o jeho dvouměsíční stáži ve
Francii. Členům klubu byla rozeslána zpráva o účasti na kongresu
ABF v Remeši a o jednání s našimi kolegy ze Spolku francouzských
knihovníků. Mnohé zprávy byly doplněny i zajímavými fotkami.
Koncem roku byli členové FK informováni o vyhlášených stážích ve
Francii pro rok 2009.
Klub všestranně podporoval úsilí o zapojení knihoven do akcí,
pořádaných partnerskými (družebními) městy (Plzeň – Limoges,
Kladno – Vitry, Kutná Hora – Remeš, České Budějovice – Lorient,
Praha 6 – Drancy). Spolupracuje také s knihovnami, které se
různými formami angažují ve spolupráci s Francií. Nejnověji byl
navázán kontakt s Francouzským klubem Městské knihovny
v Třebíči.
Podzimí setkání členů Frankofonního klubu SKIP se konalo
tentokrát v mediatéce IFP v pátek 21. listopadu po skončení
odborné rozpravy o kompetencích. Na pozvání paní Iny Pouant se
k přátelskému setkání připojili rovněž účastníci odborné rozpravy.
Nechyběli ani francouzští hosté – Alain Massuard a Eric Sutter.
Stejně jako v předchozích letech vyprávěli účastníci cest do
Francie o svých zážitcích a dojmech. Největší odezvu a úspěch
zaznamenala
cesta
do
Bretaně,
kterou
v červnu 2008 zorganizoval
zásluhou neutuchající
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energie Věry Škraňkové, členky Frankofonního klubu, regionální
výbor SKIP Východní Čechy. Připravují se i plány cest do Francie
pro příští léta.
Frankofonní klub SKIP má v současné době 38 členů.

KNIHOVNA ROKU 2008
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KLUB DĚTSKÝCH KNIHOVEN
Klub dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních
pracovníků (KDK SKIP) vznikl v roce 1994 (v době, kdy přestalo
fungovat metodické zázemí pro práci s dětským čtenářem)
z potřeby vzájemného sdílení zkušeností, nápadů, námětů a
informací z oboru. Původní impuls je stále živý, což dokazuje
vzrůstající počet členů, vznik nových společných projektů i
rostoucí zájem o vzdělávací aktivity Klubem realizované. KDK SKIP
se intenzivně věnuje podpoře rozvoje dětského čtenářství. Stal se
garantem celoživotního vzdělávání knihovníků dětských oddělení
a svými aktivitami zlepšuje povědomí o této dosud spíše
podceňované specializaci.
Regionální klubka nekopírují přesně strukturu krajů, ale
vycházejí ze zájmu a počtu členů KDK v jednotlivých oblastech.
Počet ani územní vymezení klubek není striktně definováno,
klubka vznikají i zanikají, případně se slučují. Na sklonku roku
2008 přibylo ke stávajícím regionálním sekcím (Praha, Střední
Čechy, Plzeňsko, Jižní Čechy, Východní Čechy (Královehradecký a
Pardubický kraj), Ústecko, Karlovarsko, Liberecko, Jižní Morava,
Zlínsko a Severní Morava) nové klubko Příbramska. V současné
době má tak KDK celkem 12 regionálních klubek.
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Pravidelně jednou za rok se uskutečňuje Valná hromada KDK,
která hodnotí uplynulé období a navrhuje, případně schvaluje
plány na období následující. Poslední proběhla dne 4. listopadu
2008 v Městské knihovně ve Svitavách a došlo na ní k volbě nové
předsedkyně, jíž se stala (většinou 78 hlasů ze 79 přítomných
členů KDK) Mgr. Lenka Antošová, ředitelka Knihovny města
Hradce Králové.
V dubnu 2008 byl vyhlášen druhý ročník soutěže o nejlepší
knihovnu pro děti Kamarádka knihovna. Soutěž vznikla v roce
2006 z podnětu společnosti 3M Česko, která oslovila SKIP
s nabídkou spolupráce na projektu určeném dětem. Záštitu nad
druhým ročníkem převzal ministr kultury ČR, odborným garantem
je Národní knihovna. KDK za finanční podpory SKIP pořádá pro
knihovníky dětských oddělení pravidelně dva odborné semináře
ročně. Celostátní semináře či dílny bývají zpravidla dvou až
třídenní, podle charakteru tématu. Pro jejich konání KDK vybírá
zajímavé knihovny (rekonstruované nebo takové, kde pracuje
zajímavé, inspirativní dětské oddělení), takže prostřednictvím
těchto setkání mají knihovníci možnost poznat také různé
knihovny.
Při práci s dětskými čtenáři se v knihovnách stále častěji
využívají prvky dramatické výchovy, a tak není divu, že byl velký
zájem i o další kurz pořádaný Národní knihovnou ČR ve spolupráci
se SKIP. Specifickou formu vzdělávání představuje tradiční
Knihovnická dílna v Jičíně, která je součástí festivalu Jičín – město
pohádky, a nově také Setkání s loutkou, jež se koná při příležitosti
festivalu amatérského loutkářství Loutkářská Chrudim. KDK je
nejpočetnější odbornou sekcí Svazu knihovníků a informačních
pracovníků
ČR
(SKIP).
Více
informací
ke
KDK
na
http://www.futuranp.eu/kdk/.
KLUB ŠKOLNÍCH KNIHOVEN
Klub školních knihoven pokračoval i v tomto roce v podpoře
školních knihoven. Členové poskytovali informace a porady
prostřednictvím elektronické konference Drtina, na základě
telefonických dotazů i při osobních jednáních s učiteli. Byla
koordinována metodická pomoc školním knihovnám i studijním a
informačním centrům škol v jednotlivých krajích. Pověřené
pracovnice veřejných knihoven v krajích poskytovaly na vyžádání
odborné
konzultace
knihovníkům
školních
knihoven.
Prostřednictvím elektronické konference byl školním knihovnám
poskytnut návrh plánu činnosti školní knihovny na šk. rok
2008/2009 a vzorový Plán výchovy ke čtenářství a k práci
s informacemi na ZŠ (podíl na rozvoji čtenářské gramotnosti žáků)
jako dokument vhodný k zařazení do školního vzdělávacího
programu.
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Z prostředků grantu SKIP z MK ČR Knihovna 21. století byl
připraven a 22. 10. 2008 realizován seminář Školní knihovna a
čtenářská gramotnost. Seminář byl orientován prakticky a
zaměřen na možnosti školních knihoven při zvyšování čtenářské
gramotnosti žáků a studentů. Mgr. Ludmila Čumplová, ÚIV - NPKK,
měla přednášku s diskusí zaměřenou na začlenění moderní školní
knihovny a její činnosti do školního vzdělávacího programu.
Vítězslava Fryntová, Katedra autorské tvorby a pedagogiky, se
věnovala Interpretaci textu jako výrazu pochopení obsahu.
Nácvikem výrazového čtení na různých typech textu se zabývala
PaedDr. Marie Hanzová, PedF UK Praha, externí pracovnice. Byla
uspořádána dílna zaměřená na využití současné dětské literatury
v různých oblastech RVP a aplikaci v rámci školního vzdělávacího
programu.
Ve spolupráci s NPKK se členové klubu podíleli na pokračování
projektu Centrum pro školní knihovny. Webové stránky pro školní
knihovny byly nově upraveny a jsou průběžně doplňovány o
aktuální informace o nových knihách pro děti a mládež. Byla
koordinována metodická pomoc školním knihovnám i studijním a
informačním centrům škol v jednotlivých krajích. Pověřené
pracovnice veřejných knihoven v krajích poskytovaly na vyžádání
a ve spolupráci Centrem pro školní knihovny ÚIV – NPKK odborné
konzultace knihovníkům školních knihoven.
Pro potřebu učitelů vedoucích školní knihovny byla zpracována a
zpřístupněna
http://www.npkk.cz/csk/files/prirucka_pro_skolni_knihovny.pdf
Příručka pro školní knihovny. Členky KŠK se zúčastnily svými
příspěvky na odborné konferenci Současnost literatury pro děti a
mládež pořádané KVK Liberec v rámci veletrhu dětské literatury a
na semináři pořádaném Knihovnou F. Bartoše ve Zlíně Organizace a úkoly školních knihoven. 6. ročník konference
Informační gramotnost 2008 se uskutečnil 25. a 26. listopadu
v MZK Brno. Konference určena knihovníkům veřejných a školních
knihoven. Členky KŠK se zúčastnily 2. mezinárodní konference
Školské knižnice ako kulturně a informačné centrá škôl pořádané
Slovenskou pedagogickou knihovnou v Bratislavě.
NAŠI NEJMENŠÍ UŽIVATELÉ
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KLUB VYSOKOŠKOLSKÝCH KNIHOVNÍKŮ
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Klub vysokoškolských knihovníků reagoval na ohlášenou reformu
hodnocení vědy a výzkumu pro příští období a hlavním tématem
jarního setkání
byla „Účast vyskokoškolských knihoven na
hodnodnocení vědecké činnosti instituce se zaměřením na
publikační činnost“. Většina vysokoškolských knihoven eviduje
publikační činnost zaměstnanců škol a univerzit a vytváří exporty
do Informačního systému vědy a výzkumu, konkrétně do její
datové oblasti do Rejstříku informací o výsledcích státem
podporovaného výzkumu a vývoje (RIV). Sběr dat publikační
činnosti se provádí na různých školách
různými metodami a
systémy, výsledek však musí být zpracován podle metodiky
stanovené Radou vlády pro vědu a výzkum.
První, kdo začal publikační činnost evidovat v automatizovaném
systému, byla Knihovna Akademie věd ČR. Kolegyně PhDr. Ivana
Kadlecová nás ve své prezentaci seznámila s vývojem evidence
dat v AV.
Automatizovaný systém evidence publikací (ASEP)
představuje systém sběru, zpracování, uchovávání a šíření
informací o publikacích a jiných informačních výstupech
základního výzkumu. Databáze je vytvářena v informačním
systému ARL (Advanced Rapid Library) a obsahuje bibliografické
záznamy o výsledcích vědeckého výzkumu v ústavech AV za
období 1985-2007, v úplnosti od roku 1993. Kolegyně PhDr. Hana
Skálová, přednostka Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN,
nás prostřednictvím webových stránek
seznámila s celou
metodikou procesu sběru a evidence dat publikační činnosti a
jejich využití pro evaluaci na LF a VFN. Od roku 2008 evidenci
záznamů vedou prostřednictvím aplikace KOBIS (Kománkův
bibliografický software). Tuto aplikaci začal v roce 2003 vytvářet
pro Středisko vědeckých informací PřF UK jeho zaměstnanec Ing.
Kománek. Aplikace reaguje na požadavky autorů prací, na změny
RIV a má řadu vestavěných kontrol, a to kolegyně RNDr. Alena
Balvínová zdůrazňovala.
Pracovníci Ústřední knihovny Západočeské univerzity provedli
porovnání tří systémů pro evidenci publikačních aktivit Publ2Ostravské univerzity, OBD firmy DERS
a EPCA od firmy
Cosmotron. Výsledky komentovala kolegyně Mgr. Z. Firstová. O
projektu Národní úložiště šedé literatury, které s naším tématem
jen zdánlivě nesouvisí, pohovořila PhDr. I. Horová. Vysoké školy
jsou důležitým zdrojem šedé literatury nejen svou publikační
aktivitou, výsledky vědecké a výzkumné práce, kvalifikačními
pracemi všech typů, ale i pořádáním konferencí, výstav,
workshopů.
Jednání se uskutečnilo v krásném prostředí Akademie muzických
umění v Praze 22.4.08. Zúčastnilo se ho 26 členů Klubu a 4 hosté.
Po skončení jednání jsme téměř všichni navštívili Knihovnu HAMU.
V průběhu roku jsme upravili webové stránky a zavedli pravidelné
rubriky. Klub má k 31.lednu 2009 66 individuálních členů. Členové
Klubu se aktivně účastní odborných seminářů, konferencí a
ostatních
akcí
pořádaných
SKIPem.
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SEKCE VEŘEJNÝCH KNIHOVEN
Ve spolupráci s NK ČR a Masarykovou veřejnou knihovnou
pořádala Sekce veřejných knihoven SKIP – pracovní skupina pro
komunitní aktivity 21. a 22. února 2008 ve Vsetíně seminář Granty
a projekty. Cílem byla výměna informací o zajímavých projektech
zúčastněných knihoven, seznámení s grantovými možnostmi pro
knihovny a metodikou vytváření projektů i s praktickým
vyzkoušením si některých kroků procesu přípravy projektu.
Knihovnická dílna 2008 byla uspořádána 23. a 24. dubna 2008
v malém sále Městské knihovny Praha, za finanční podpory MK ČR.
První programový blok Veřejné knihovny v malých obcích
připravila a moderovala Daniela Wimmerová - MěK Kaplice. Druhý
programový blok Knihovna pro rodinu moderovala Zlata
Houšková. Třetí programový blok Public relations vedla Mgr.
Jaroslava Štěrbová (Městská knihovna v Praze). V závěrečném
bloku Aktuálně, aktuálněji uvedla Zlata Houšková další zajímavé
příspěvky.
Ústřední kolo soutěže Knihovna roku proběhlo v září 2008.
Hodnotitelská komise jmenovaná MK ČR ve složení Mgr. Marie
Mudrová, Městská knihovna Cheb, Mgr. Zdeňka Buršíková,
ředitelka Městské knihovny Klatovy, Eva Jilečková, Městská
knihovna Prachatice, Jiřina Lapčíková, Knihovna B.B. Buchlovana
Uherské Hradiště, Marie Pillveinová, ředitelka Husovy knihovny
v Říčanech navštívila 13 knihoven, které byly zařazeny do užšího
výběru. Hodnocením soutěže Knihovna roku 2008 končí mandát
této hodnotitelské komise MK ČR.
Co venkovské knihovny umějí a mohou. 4. ročník setkání
knihovníků venkovských knihoven se uskutečnil 18.-20. září
s podporou grantu Ministerstva kultury ČR v Knihovně roku 2006
Býšti (Pardubický kraj). Na uspořádání akce se podílely Obecní
knihovna v Býšti, Krajská knihovna v Pardubicích a Sekce
veřejných knihoven SKIP. Setkání se již tradičně účastní
knihovníci z malých knihoven, ale také metodici, kteří hledají
inspiraci pro svoji práci. Za dobu pořádání této akce je možné
konstatovat, že se stalo vítanou platformou pro sdělování
zkušeností z práce malých knihoven, aktualit v knihovnictví.
Garantem a vzorným pořadatelem za sekci VK byla Daniela
Wimmerová. Po slavnostním zahájení a exkurzi po Krajské
knihovně v Pardubicích měli účastnící příležitost k prohlídce
historické části Pardubic pod vedením ředitele pardubického
muzea. Druhý den semináře proběhl v Býšti. V dopoledním
odborném programu, jehož mottem bylo téma Knihovna pro
rodinu, vystoupili se svými příspěvky Zlata Houšková (NK ČR),
PhDr. Bohumíra Jozífková (DEMA a.s.), manželé Blanka a Pavel
Křížovi
z knihovny
Bory
představili
Knihovnu
roku
2007,
Daniela
Wimmerová
(MěK

23
Kaplice), Milena Kodýmová (Pravdova knihovna Jarošov nad
Nežárkou). Večerní program setkání knihovníků využili zastupci
Pardubického kraje ke slavnostnímu ocenění čtyř zasloužilých
dobrovolných knihovnic. Poslední den byl věnován cestě za
krásami Pardubicka, při které byly navštíveny knihovny v Ředicích
a v Moravanech.
KLUB DĚTSKÝCH KNIHOVEN
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SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ
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Sekce se v roce 2008 sešla na dvou jednáních, a to 22. ledna a
15. května. První jednání bylo věnováno především formulaci
některých principů potenciálního společného projektu do
Evropských fondů, zajímavým připravovaným aktivitám a
informaci o vývoji projektu CERTIDoc. Květnové jednání bylo
věnováno změnám v grantovém programu VISK 2; tyto změny byly
projednány, zpracovány do podkladů pro MK ČR a předloženy
k projednání; schválené principy jsou zveřejněny na webové
stránce
programu
VISK
2:
http://visk.nkp.cz/2008/VISK2_Pravidla_MKCR.doc.
Na serveru Státní technické knihovny vznikla před několika lety
z iniciativy sekce webová stránka knihovnické konference,
semináře a vzdělávací akce, která se stala hlavním informačním
zdrojem o oborovém vzdělávání v ČR. Obsahově ji naplňují
především členové sekce, i když je již běžně a intenzivně
využívána i doplňována celou odbornou veřejností. Přispívá
alespoň částečně ke zlepšení koordinace vzdělávacích aktivit
v republice.
Vlastní
webová
stránka
sekce:
http://skip.nkp.cz/odbVzdel.htm.
Tato stránka byla v r. 2008 aktualizována a doplněna o další
stránku http://skip.nkp.cz/odbVzdelCERTIDOC.htm, která přináší
podrobnější informace o projektu CERTIDoc i o souvisejících
odborných akcích, které v roce 2008 sekce uspořádala. Projekt
CERTIDoc byl v roce 2008 poprvé prezentován odborné veřejnosti
přímo francouzskými lektory. Sekce zorganizovala v listopadu
odbornou rozpravu – workshop, na němž vystoupil pan Eric Sutter,
který projekt podrobně popsal a zodpověděl také celou řadu
otázek z auditoria. Akce byla velmi zajímavá a upřesnila řadu
principů a skutečností, které nebyly dosud zcela jasné. SKIP se
bude problematikou dále zabývat, vstoupí do jednání i s dalšími
subjekty, zabývajícími se odbornými kompetencemi na národní a
mezinárodní úrovni. Jako součást webové stránky sekce vznikla
dílčí stránka CERTIDoc, na níž jsou zveřejněny i veškeré
prezentace z rozpravy.
Pro tzv. Jinonické pondělky (pravidelné semináře ÚISK FF UK)
bylo připraveno
téma mezinárodní
certifikace
profesních
kompetencí, které převážně studentskému auditoriu přednášely
členky sekce. Sekce dále iniciovala téma a částečně zajistila i
odborný program konference pořádané SKIP k 40. výročí jeho
založení Profese: knihovník.
7. ročník kurzů lektorských dovedností s doc. PhDr. Josefem
Valentou, CSc. (AMU, FF UK) – Didaktika výukové lekce – byl
uspořádán ve spolupráci s Národní knihovnou ČR v květnu; kurz
byl hojně navštíven a zájem o něj nadále trvá. Připravuje se
pokračovací kurz věnovaný práci lektorů s dětmi (dialogické
metody). Také třetí ročník akreditovaného kurzu Dramatické
výchovy se zaměřením na práci s literárním textem a na specifické
funkce a možnosti práce knihoven v této oblasti proběhl s velkým
ohlasem v jarních měsících.
Absolvovalo jej téměř
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dvě desítky knihovnic – pracovnic oddělení pro děti z veřejných
knihoven.
ZAMĚSTNAVATELSKÁ SEKCE
Historie existence zaměstnavatelské sekce je v rámci struktury
SKIP relativně mladá,
nicméně vyplňuje důležitou, dříve
neexistující, platformu aktivit SKIP. Reprezentuje zájmy členských
knihoven z pohledu zaměstnavatelů. V tomto zorném úhlu
pohledu se na prvý pohled jeví sekce ve srovnání s jinými, typicky
spolkovými aktivitami, méně bohatá. Je však třeba si uvědomit, že
problematika knihoven jako zaměstnavatelů je úzce spojena
především s legislativními otázkami a vyžaduje odborné právní a
personální zázemí, dobrou orientaci v zejména v pracovně právní
problematice i schopnost vyrovnat se s časovou náročností
v připomínkovém procesu jednotlivých dokumentů.
SKIP je z titulu reprezentanta členských knihoven zároveň
členem Unie zaměstnavatelských svazů (dále UZS). UZS se stala
účinným partnerem v rámci jednání tzv. kulturní tripartity,
prostřednictvím kterého mají knihovny možnost aktivně vstupovat
do připomínkování legislativního procesu a dialogu se sociálními
partnery. V tomto směru se v průběhu roku řady jednání aktivně
zúčastnili zástupci SKIP (projednávaná témata - státní kulturní
politika, finanční prostředky na grantové tituly MK ČR,
pokračování
Projektu
internetizace
knihoven,
financování
programu VISK, Evropská digitální knihovna, zvyšování platů a
zrušení tab.č 1, novela katalogu prací, nová budova NK ČR).
Jednotlivé
knihovny
dostaly
také
možnost
přihlásit
prostřednictvím elektronické komunikace
k odběru novinek u
UZS. UZS získala statut oficiální připomínkového místa při
přípravě legislativy a dalších vládních dokumentů. Díky tomu se
mohl SKIP podílet například na přípravě novely Katalogu prací, při
zpracování Implementačního plánu Strategie pro celoživotní učení
a při zpracování vyhlášky o zpřístupňování norem. Připomínky a
podklady zpracované SKIP byly rovněž předány MK ČR. UZS se
také angažovala v úsilí o navýšení financování programu VISK při
projednávání státního rozpočtu.
Druhou významnou rovinou aktivit sekce by měla být trvalá
péče o zvyšování kompetencí ředitelů a manažerů knihoven.
Sekce proto v roce 2008 podala v rámci SKIP projekt do
grantového okruhu MK ČR Knihovna 21. stolení, kterým chce
navázat na úspěšné ročníky projektů Právní minimum pro ředitele
knihoven. Projekt v případě přijetí bude tentokrát zaměřen na
oblast personálního managementu. Sekce si klade za cíl v tomto
profesním vzdělávání kontinuálně pokračovat i v dalších letech.
Na jednáních předsednictva i výkonného výboru SKIP byly
v průběhu roku
opakovaně
diskutovány
další
možné roviny, ve kterých by
se
sekce
měla
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angažovat. Jako jedno z velmi aktuálních témat se jeví
prosazování role knihoven jako vzdělávacích institucí. V tomto
smyslu bude třeba pojmenovat konkrétní kroky a roviny jednání
s dalšími partnery ( MŠMT ČR, MK ČR, MV ČR, kraje, místní
samosprávy, školy, další vzdělávací instituce, média aj.)

JIČÍN MĚSTO POHÁDKY
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PRAHA
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V roce 2008 byl počet individuálních členů pražské organizace
214 a institucionálních členů bylo 45. S členskou základnou stále
komunikujeme prostřednictvím elektronické konference „Praha“ a
ta je také hojně využívána k předávání nejrůznějších informací ať
již odborného nebo kulturně společenského charakteru. Stejně tak
v této rovině předávání informací úspěšně pokračuje spolupráce
s ÚISK FF UK. Během roku byla zajištěna distribuce Bulletinu SKIP
a doplňovány a aktualizovány webové stránky. Výbor se scházel
pravidelně jedenkrát měsíčně. Byly projednávány a plněny úkoly
uložené výkonným výborem, event. dalšími orgány SKIP. Výbor
projednával otázky související s činností a hospodařením
organizace a pro své členy připravoval různé akce.
V březnu se jako každý rok konala regionální konference a byla
na ní předána cena Pražská knihovnice. Cena byla udělena
kolegyni Zlatě Houškové z Národní knihovny ČR. Součástí
regionální konference, která proběhla v březnu, byl odborný
seminář „IFLA inspirující“. O vystoupení jsme požádali zástupce
SKIPu, kteří jsou členy různých sekcí IFLA. Přednášejícími byli
PhDr. Jarmila Burgetová, Ing. Libuše Nivnická a RNDr. Tomáš
Řehák. Prezentace byly pečlivě připravené, seminář byl velmi
zajímavý a měl kladný ohlas. V dubnu se uskutečnil čtvrtý ročník
soutěže Pražská skříňka (Theca Pragensis), kterou pro nás
organizuje kolega Záviška. Soutěž byla dobře připravená, ale
bohužel účast nebyla příliš veliká. Mezi každoroční aktivity patří
zajištění vstupenek na veletrh Svět knihy, distribuovali jsme jich
více než osmdesát. Další pravidelně pořádanou akcí je Knihovníci
dětmi, proběhl již pátý ročník, který opět zajistily kolegyně
Čadková
a
Řeřichová.
Rozšířila
se
nabídka
divadelních
představení, za literaturou do pražských divadel jsme se vypravili
čtyřikrát. Vstupenky opět zajistila kol. Čadková.
Literárně historická procházka s odborným výkladem na téma
Zajímavosti pražských ostrovů se konala v říjnu, ani tady však
nebyl z řad členů příliš velký zájem. Knihovnický happening,
kterého jsme se aktivně zúčastnili v soutěžním klání, se konal
v Kutné Hoře. Zájezd na happening jsme spojili s návštěvou
některých památek a dalších měst v okolí, např. Český Šternberk,
Sázavský klášter, Kačina, tvrz v Malešově, Kolín atd. Pražský SKIP
hradil účastníkům pouze náklady na dopravu. Během loňského
roku byly průběžně organizovány oblíbené exkurze, kolegyně
Skolková jich pro nás připravila celkem devět. Dvakrát se sešla
Katalogizační komise; na pracovišti Knihovědného oddělení
Knihovny Akademie věd ČR a v knihovně Vysoké školy uměleckoprůmyslové.
Obsahem
jednání
komise
byly
především
terminologické otázky. V listopadu byl zorganizován seminář
„Paměť a jak ji cvičit“, kterého se zúčastnilo 27 kolegyň a kolegů,
z toho jeden zástupce institucionálního člena. Seminář vedla
zkušená lektorka paní Jana Vejsadová. SKIPový rok byl tradičně
zakončen předvánočním setkáním.
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STŘEDOČESKÝ REGION
Velkým úkolem roku 2008 byl happening Knihovny – rodinné
stříbro uskutečněný v Kutné Hoře. Na jeho přípravě se podílel celý
regionální výbor, několik členek bylo součástí pracovní skupiny
pro přípravu tohoto happeningu. Členkou této skupiny byla PhDr.
J. Kádnerová, ředitelka SVK Kladno. Tato pracovní skupina se
sešla 2x, většina komunikace probíhala elektronicky. Zásluhou
Mgr. Naděždy Čížkové a Mgr. Gabriely Jarkulišové byl získán grant
ze Středočeského kraje ve výši 20 000,- Kč a účastníky
happeningu pozdravil hejtman Středočeského kraje Petr Bendl.
Finančně se na happeningu podílel i VV SKIP (15 000,- Kč) a různí
sponzoři (Kanzelsberger, Kosmas, Šebek). Na vlastní organizaci a
úspěšném průběhu měly zásadní podíl pracovnice Městské
knihovny Kutná Hora v čele s ředitelkou Mgr. Gabrielou
Jarkulišovou a hospodářka organizace
Alena Šafránková.
Happeningu se zúčastnilo téměř 250 hostů, kteří se bavili v
překrásné Kutné Hoře i přes nepřízeň počasí.
Středočeské klubko, které má 18 členů, zastřešuje Městská
knihovna Nymburk. V roce
2008 byly připraveny
vzdělávací
semináře a workshop na téma výtvarné aktivity. Ve dnech 6. - 7.
6. 2008 proběhl dvoudenní workshop v Městské knihovně ve
Štětí zaměřený na ukázku a výuku výtvarných technik. Seminář
byl doplněn praktickou ukázkou i možnosti zakoupení šperků a
pletených výrobků lektory p. Jančové a besedou se spisovatelem
Miroslavem Adamcem o knize Oranžoch pro děti ze speciální
školy. Dalším pokračováním tohoto vzdělávání byl jednodenní
seminář v Městské knihovně v Dobříši se zaměřením na
enviromentální výchovu, praktické příklady a ukázky práce s
knihou o stromech se spisovatelkou Marii Hruškovou.
Počet členů organizace v roce 2008 byl následující: 41
individuálních členů a 49 členů institucionálních. Jako individuální
členy jsme získali osm nových kolegyň a zaregistrovali jsme tři
zrušená členství, početní stav institucionálních členů se nezměnil
– knihovna Libice se odhlásila a novým členem se stala technická
knihovna Auto škoda Mladá Boleslav. Ke komunikaci členské
základny je využívána elektronická konference. Výbor se scházel
nepravidelně v různých knihovnách regionu. Letos se uskutečnily
3 schůzky – v Knihovně J. Drdy v Příbrami, Městské knihovně v
Kutné Hoře a v Husově knihově v Říčanech. Pravidelně se jednání
zúčastní i členka dozorčí komise SKIPu.
Noc s Andersenem inspirovala středočeské knihovny k dalším
nocováním. Např. knihovny v Kutné Hoře, Lysé nad Labem a
Nymburku uspořádaly Pyžamovou party, Městská knihovna
v Nymburce pak Hallowenskou party s autorským čtením Zuby
nechty. Knihovny se zúčastnily dalších akcí jako např. Kamarádka
knihovna, Kde končí svět, v
mnoha
knihovnách
probíhá pasování prvňáčků a
Klíčování, Celé Česko
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čte dětem. Na
slavnostním setkání u příležitosti 40. výročí
založení SKIP získaly cenu českých knihovníků dvě knihovnice zakládající členky SKIP – PhDr. Jiřina Kádnerová a Věra Přibylová z
SVK Kladno.
NOC S ANDERSENEM
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JIHOČESKÝ REGION
Grantové projekty – 2 jihočeské projekty získaly finanční
příspěvek MK ČR –tradiční Malé podzimní setkání (září 2008 ve
Strakonicích) a Literární Šumava (květen 2008 – Podkletí). Březen
měsíc Internetu (motto: Výhoda pro znevýhodněné) – i v jižních
Čechách se akce zaměřovaly na znevýhodněné skupiny obyvatel
(handicapované, maminky na MD, seniory apod.). V rámci BMI –
Týden čtení (10.-16.3.2008) – Česko čte Čapka. Dne 6.3.2008
proběhlo Předjarní Klubko – Dramatická dílna (MěK Kamenice nad
Lipou) – lektorkami byly jihočeské absolventky kursu dramatické
výchovy v NK Praha O.Šenoldová a E.Žaludová. V Noci
s Andersenem - hlavním garantem akce Klub dětských knihoven
SKIP, letos při NsA připomínáno zejména výročí K.Čapka –
zapojeno opět cca 40 jihočeských účastníků (nejen knihoven).
Ve dnech 18.-19.4.2008 se uskutečnil Zájezd do Českého ráje
(Sobotka, Jičín, Turnov, Kozákov, Prachovské skály) – velmi dobře
hodnocená akce, přátelská setkání. 22.-24.5.2008 Literární
Šumava – další ročník mezikrajového setkání jihočeských a
západočeských knihovníků, tentokrát v Podkletí (Křemže, Chlum u
Křemže, Zlatá Koruna, keltské oppidum Třísov, odkud je jihočeský
kámen do základů nové budovy NK v Praze, Dívčí Kámen, Holubov,
Krásetín = lanovka na Kleť, Brloh, Kuklov, Holašovice) – jako vždy
nabitý
turistickopřednáškovo-
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poznávací
program
okořeněný
zajímavými
setkáními,
nezapomenutelnými večerníčky pana Erazima Koháka, rozhledy do
okolí i do vesmíru, magickou atmosférou kláštera Kuklov a
zakončený nádherou selského baroka.
V období Duben-květen 2008 Spanilá jízda spisovatelky Petry
Braunové po jihočeských knihovnách s velmi kladným ohlasem
všech zúčastněných. 29.5.2008 – Kde končí svět – motto: Cesta
tam a zase zpátky regionální přehlídka projektu – zúčastnilo se 8
jihočeských knihoven s 19 projekty – vítěz – MěK Jindřichův
Hradec, centrální pracoviště – se prezentoval na celostátním
vyhodnocení v září 2008 v Jičíně. Ve dnech 29.-30.8.2008 Hrátky
s drátky a papírem – další letní dílna v MěK Dačice, tentokrát
s lektorkou A.Šáchovou z Tábora, inspirace pro práci s dětmi
(drátkování, ruční papír, výměna zkušeností).
12.-13.9.2008 Malé podzimní setkání – v pořadí 15. setkání
knihovníků a jejich přátel, tentokrát ve Strakonicích v rámci oslav
165. výročí založení Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích a 40.
výročí SKIP (Strakonice, Lnáře, Blatná – knihovny, muzea, galerie,
procházka s odborným výkladem, beseda s cestovatelkou a
bývalou knihovnicí Kamilou Berndorffovou o Indii) – další
nezapomenutelné setkání se zajímavými lidmi, další poznání a
rozšíření obzorů, další udělování jihočeské ceny Librosaurus.
25.11.2008 Podzimní setkání Klubka – „kateřinské“ tvoření (MěK
Jindřichův Hradec) –zhodnocení akcí, plán akcí na rok 2009,
inspirativní dílna nejen na
Den pro dětskou knihu. Činnost
jihočeské regionální organizace je průběžně prezentována
v Bulletinu SKIP, na webových stránkách, v odborném i
regionálním tisku. Dokumentace z akcí je pravidelně doplňována
do spolkové kroniky.
PLZEŇSKÝ REGION
První významnou událostí roku bylo svolání regionální valné
hromady na 18. 3. 2008. Dosavadní předsedkyně organizace dr.
Ivanka Horáková byla jmenována do funkce ředitelky SVK PK
v Plzni a vzdala se svého působení v čele RV. Výbor navrhl za
novou předsedkyni svoji členku Mgr. Hanu Hendrychovou a valná
hromada dne 18. 3. 08 návrh schválila. Regionální výbor se
scházel pravidelně podle plánu v počtu 13 členů, přizváni byli 3
členové dozorčí komise. Zápisy ze schůzí výboru jsou zveřejněny
na webu regionální organizace. Regionální organizace Plzeňského
kraje měla v uplynulém roce 93 individuálních a 23 kolektivních
členů.
Početná skupina knihovnic z kraje přijala pozvání na Literární
Šumavu do jižních Čech, do kraje pod Kletí. Sešli jsme se
v knihovně městyse Křemže, kde se záhy rozjel pestrý kaleidoskop
návštěv, přednášek, povídání a procházek. Poslední den byl plný
překvapení
a
návštěv
zajímavých míst, ať to
již byl působivý koncert na
lesnice
v klášteře
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v Kuklově, cesta po naučné stezce do Brloha, příjemné kávové
povzbuzení v brložské knihovně či zastavení v malebné jihočeské
vesnici Holašovice, kde jsme se s našimi hostiteli rozloučili.
To už jsme pilně připravovali zahraniční zájezd, naplánovaný na
konec září. Překvapil nás velký zájem o nabídnutý program,
nakonec se zájezdu v termínu 25.-27. 9. 08 zúčastnilo 33
knihovníků a přátel knihoven. V Knihovně Bedřicha Beneše
Buchlovana v Uherském Hradišti jsme byli už očekáváni, její
ředitel pan Radovan Jančář nás ve dvou skupinách provedl
jednotlivými pracovišti. Řada fotografií svědčí o tom, že nás
knihovna, sídlící v budově bývalé synagogy, velmi zaujala nejen
interiéry, ale také řadou svých aktivit. Do Krajské knižnice Karola
Kmeťky v Nitře jsme dorazili s menším zpožděním. Naši skupinu
velmi vřele uvítala ředitelka knihovny paní Mária Pernická i
vedoucí služeb paní Olga Krajčovičová. Nazítří jsme vyrazili do
maďarské Ostřihomi (Esztergom). Krásný pohled na baziliku jsme
si užili ze slovenské strany od Štúrova. Poslední zastávkou našeho
zájezdu byl Moravský Krumlov, kde jsme si poslechli vynikající
výklad průvodkyně ke 20 monumentálním obrazům Slovanské
epopeje Alfonse Muchy.
24. 9. 08 se v prostorách Knihovny města Plzně uskutečnil
projekt Dramatická dílna. Pracovníkům veřejných knihoven kraje
přednášel
PhDr.
Václav
Mertin
o
příčinách
dětského
„nečtenářství“a jakým výběrem četby můžeme zaujmout různé
věkové kategorie děti. Po přednášce následovala opravdová
„dílna“, v níž paní Hana Langrová z liberecké vědecké knihovny
názorně předvedla, jak připravit a oživit program pro předškoláky
a žáky 1. stupně ZŠ. Setkání seniorů veřejných knihoven
Plzeňského kraje 10. 11. 08 bylo příjemným zakončením akcí roku
2008. Pozvání RV SKIP přijalo 45 bývalých kolegů a kolegyň. Pocta
Šumavě (architekta Klementa Štíchy) a Paměť krajiny v řeči
fotografií pak byly osobitou kulisou vřelého setkání pamětníků,
kteří celý program s potěšením přijali.
KONFERENCE
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CHOMUTOVSKO
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Členská základna SKIPu 05 v roce 2008 – 14 individuálních a 9
institucí. V roce 2008 se výbor regionální organizace sešel
k zajištění činnosti šestkrát. Členové SKIPu v roce 2008 společně
pracovali na organizaci „Březen měsíc internetu“ a „Týden
knihoven“. Knihovny regionu se zúčastnily soutěže Biblioweb.
SKIP 05 organizoval kulturní a vzdělávací akce: „Svět knihy
Praha“ – SKIP zajišťoval a částečně uhradil autobusový zájezd na
knižní veletrh, „Slet dětských knihovníků Louny“ – tradiční setkání
tentokráte v režii lounské knihovny.
Výměna zkušeností mezi knihovníky dětských oddělení napříč
regionem, „Adolf Dudek – ilustrace pro děti“ – Chomutov, Jirkov,
Kadaň, Klášterec, Litvínov. Spolupráce při objednání a financování
projektu pro dětské čtenáře. SKIP získal podporu ze strany SD
a.s., která pokryla významnou část nákladů. Akce byla velice
úspěšná a bude opakována v roce 2009, „Krizová komunikace“ –
na základě přiděleného grantu proběhly dva celodenní semináře
s cílem zlepšit komunikační dovednosti knihovníků regionu pod
vedením Mgr. Renaty Vordové ZČ univerzita Plzeň.

ÚSTECKÝ REGION
Činnost regionu byla v roce 2008 velmi omezená. Vzhledem
k tomu, že bylo rozhodnuto, že vedení účetnictví převezme
pracovnice Městské knihovny v Děčíně, a zároveň bude proveden i
přesun účtu, bylo pozastaveno vybírání členských příspěvků,
s tím, že je po předání účetnictví provede nová pokladní. Všechny
plánované akce, které k uskutečnění vyžadovaly finanční krytí
(zájezd, přednášky) se proto odsouvaly.
Na schůzi regionálního výboru dne 30.9. předseda regionální
organizace SKIP Mgr. Ladislav Zoubek z důvodů vysoké pracovní
zaneprázdněnosti rezignoval na svou funkci. Novou předsedkyní
byla zvolena Alžběta Tománková. Bylo ještě třeba zajistit novou
pokladní, protože paní Ilona Galášová tuto činnost již nadále
nechtěla vykonávat. V průběhu měsíce října jsme získali novou
pokladní, paní Věru Doubkovou. Do konce roku se tak podařilo
předat účetnictví a vybrat členské příspěvky.
Jako každoročně byly pro zájemce zajištěny vstupenky na knižní
veletrh v Praze. V únoru se uskutečnilo setkání muzejních
knihovníků. V dubnu se sešly v Městské knihovně Most členky
sekce Klubu dětských knihoven Klubko. V říjnu se účastnila
předsedkyně RV v Městské knihovně v Bílině setkání knihovníků
teplického okresu. V listopadu proběhl seminář na téma Jak psát
grant.
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LIBERECKÝ REGION
V libereckém regionu tradičně je činnost SKIPu podporována
většinou ředitelů jednotlivých knihoven a je tak maximálně
zajišťována jak materiální podpora jednotlivých aktivit, tak i
naplňování
vlastního
smyslu
činnosti
SKIPu.
Regionální
elektronická konference informovala průběžně jednotlivé členy
SKIPu 07 o programech a jednáních regionální konference,
jednotlivých výborů včetně zajímavých profesních akcích,
nabídkách regionálních školení. Díky pochopení vedení KVK
v Liberci využíváme možnosti spolupráce se správcem webovské
stránky KVK v Liberci pro funkčnost a aktualizaci prezentace
regionální organizace SKIPu. V současné době je již přímý odkaz
na
webovských
stránkách
SKIPu
www.kvkli.cz/cz/sluzby/skip.php.
Členové RV SKIP 07 zpracovali spolu s Kruhem autorů Liberecka
grant
pro
získání
prostředků
na
vydávání
regionálního
knihovnického a literárního časopisu Světlik. Předsedkyně KDK je
členkou regionálního výboru a zorganizovala aktivně mimo jiné i
jednání KDK v Městské knihovně A. Marka v Turnově v prosinci
2008. Velice užitečného setkání pro další činnost KDK se zúčastnil
i ředitel této knihovny a zástupce zřizovatele. Z hlavních akcí této
sekce je možno uvést organizaci již tradičních víkendových setkání
členů SKIP pro rozvoj a motivaci aktivit dětských knihoven a
programy v rámci projektu Kde končí svět.
Sekce veřejných knihoven - podíl regionální organizace v této
sekci byl v roce 2008 prezentován především v oblasti spolupráce
knihoven Euroregionu Nisa. Ve spolupráci s regionální organizací
SKIPu byly uskutečněny 4 přednášky
a 4 exkurze. V rámci
libereckého regionu zástupci RV SKIPu 07 tradičně využili
stávajících kontaktů v rámci Euroregionu Nisa, činnosti Rakouské
knihovny v KVK v Liberci, spolupráce s British Council.
Regionální výbor organizoval zájezd na knižní veletrh Svět knihy
2008
a odbornou exkurzi s tematikou „Veřejné knihovny –
současnost a perspektivy“ v říjnu 2008. Vedle vlastivědného
programu poznávání středních Čech byly navštíveny knihovny
v Benátkách nad Jizerou a v Kutné Hoře. Veletrh dětské knihy
v Liberci - aktivní účast členů regionální organizace na zastoupení
propagace knihoven a přiblížení jejich činností. Smlouva
s knihkupectvím a antikvariátem J.Fryče v Liberci: propagace
kulturních a společenských akcí knihkupectví na webovských
stránkách regionální organizace. Protihodnotou jsou knižní dary,
které RV bude průběžně distribuovat do jednotlivých knihoven
Libereckého kraje (využití jako ceny do soutěží apod.).
Knihovnického happeningu v Kutné hoře se zúčastnilo 25 členů
regionální organizace SKIPu. Členové RV se podílí na organizaci
počítačových školení pro veřejnost a na literárním večeru
s Kruhem autorů Liberecka).
Členky
RV
publikují
v regionálních
denících,
účastní se na tvorbě
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Rubriky 5x5 v časopise Grand Biblio - rozšíření počtu odebíraných
exemplářů, 2 členové regionálního výboru pracují v redakční radě
Světliku.

KAMARÁDI KNIHOVNY
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VÝCHODOČESKÝ REGION
Regionální výbor se sešel v roce 2008 čtyřikrát (8.4., 22.8.,
13.10. a 2.12.). První akcí letošního roku byla Valná hromada
regionu 19. února. Zaměřili jsme se na čtenářství. Lektorem byl
dr. Vít Richter a přednesl výsledky průzkumu četby obyvatel ČR
„Čtenáři v ČR – výzvy a hrozby pro knihovny“. Dále jsme se
věnovali programu na rok 2008 a aktivitám regionálního Klubka.
Zájem z řad členů SKIP byl velký, zúčastnilo se jich 55.
Následovala již tradiční schůzka členů regionálního Klubka
v Sukově knihovně – 21. února. Mgr. Ivana Hutařová připravila
nové dětské knihy, besedovalo se s knihovnicí – spisovatelkou
Ivou Vávrovou.
V březnu se knihovny zapojily do celostátní akce, vyhlášené
Výkonným výborem SKIP – Česko čte Čapka. Na květen jsme
připravili společně s náchodskou knihovnou Setkání knihovníků
v kraji Devatera pohádek. Zahájili jsme v Malých Svatoňovicích
přednáškou Aleše Fetterse „Čapci pohádkáři“. Následovala
prohlídka Muzea bratří Čapků se zasvěceným výkladem a výstavy
Karel Čapek a Slovensko, účast na slavnostním zahájení
Studánecké Čapkiany
- 24 hodinovém čtení z děl sourozenců
Čapkových,
které
podruhé
organizovala
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Společnost bratří Čapků a Obecní úřad Malé Svatoňovice.
Knihovníci se také podíleli na četbě s předem vybranými
ukázkami. Druhý den po přejezdu do polského Karlova se účastníci
vydali společně s polskými kolegyněmi do skalního bludiště na
Hejšovině (sídla kouzelníka Magiáše). Další čapkovskou akcí byl
seminář o Karlu Čapkovi, který zorganizovalo vedení Klubka
s Městskou knihovnou v Dobříši ve dnech 22. a 23. srpna.
Promítaly se filmy o Karlu Čapkovi, na programu byla i návštěva
památníku na Strži.
Klubko se sešlo k hodnocení projektu „Kde končí svět“ 29.
dubna v knihovně v Moravské Třebové. Kromě bohaté výměny
zkušeností byla vyhodnocena literární část soutěže „Kde končí
svět“ (49 prací ze 14 knihoven) a stanovena pravidla pro další
ročník. Dramatická tvorba soutěže byla hodnocena 28. května
v divadle v Chrudimi. Přehlídka proběhla jakou součást projektu
Děti dětem aneb Pomůžeme pohádkou. Zúčastnily se soubory ze 6
knihoven. V červnu bylo vyhlášení výsledků regionálního kola
soutěže „Kde končí svět“ v Hippologickém muzeu ve Slatiňanech.
Účast 17 knihoven – 22 knihovnic, 90 dětí.
20. – 26. června vyjeli (nejen) východočeští knihovníci do
Bretaně na poznávací zájezd s literárními ukázkami. Bretaňské
legendy, spisovatel Chateaubriand i náš František Kožík provázeli
výpravu na severu Bretaně. Zájezd měl takový úspěch, že bylo
přislíbeno pokračování v roce 2009 na jihu Bretaně. 28. – 30.
června připravila chrudimská knihovna opět knihovnickou dílnu
Setkání s loutkou, která se konala již potřetí v rámci festivalu
Loutkářská Chrudim. Zúčastnilo se jí 24 knihovnic a opět přijaly
pozvání i kolegyně ze Slovenska, a to ze Svidníka a Prešova.
Lektorkami byly Hana Langrová, Gabriela Futová a Ivana
Hutařová. Regionální výbor měl podíl i na organizaci knihovnické
dílny „Když se čerti rojili“ v Jičíně – Městě pohádky 10.-12. září.
REGION VELKÁ MORAVA
Do dění se samozřejmě promítaly celosvazové události, mezi
těmi nejvýznačnějšími to byly listopadové oslavy 40. výročí
vzniku SKIP. Název regionu Velká Morava, který byl přijat již
v roce 2007, byl potvrzen mimořádnou valnou hromadou konanou
4.12. 2008. Na kolegiu v březnu byly také slavnostně uděleny
další čestné tituly Velkomoravský knihovník a to kolegyním, které
odešly do důchodu. Byly to paní Miroslava Horejsková, dlouholetá
členka SKIP a vedoucí hudební knihovny KJM, Marie Crhonková,
rovněž aktivní členka SKIP ( KKD Vyškov) a Vlasta Růžičková
(Městská knihovna Břeclav).
Regionální výbor se mimo letní období schází pravidelně jednou
měsíčně. Konala se tři výjezdní zasedání (Kroměříž, Jihlava a
Mutěnice). Hlavní oblasti, kterými se v průběhu roku výbor
zabýval
jsou:
příprava
a
realizace
aktivit
v rámci
projektů
SKIP
–
Knihovna 21. st. ve
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spolupráci s pořádajícími knihovnami, příprava programu kolegií
a jejich realizace (2x), činnost KDK, sekce veřejných knihoven,
zaměstnavatelské sekce, distribuce Bulletinu SKIP a komunikace
s členskou základnou, aktualizace www stránek - nutná
restrukturalizace stránek, vazba na nové stránky KJM, příprava
elektronické konference členů regionu - aktualizace adresáře je
rozpracována, publikační činnost (pro Bulletin SKIP), schvalování
příspěvků na aktivity pořádané ve spolupráci se SKIP, aktivity
v IFLA, realizace přednášek o IFLA pro knihovny a členy SKIP (L.
Nivnická) apod.
Ve dnech 3.–4. června 2008 se v prostorách Knihovny Jiřího
Mahena v Brně za finanční podpory Ministerstva kultury ČR
z grantového programu Knihovna 21. století, SKIP – Region Velká
Morava a ČNS IAML uskutečnil vzdělávací seminář pro knihovníky.
Letošní pokračování úspěšného pořadu se pyšní jubilejním číslem
deset. Účastníci byli tentokrát zaujati tématem České hudební
baroko. V rámci projektu Možnosti spolupráce veřejných knihoven
a škol v 21. století, se konal (v květnu a v červnu 2008 v MěK
v Jihlavě) za finanční podpory SKIP ČR pilotní 6denní kurz „Pomoc
veřejných knihoven s realizací průřezových témat a klíčových
kompetencí“, který organizoval SKIP JM, Moravská zemská
knihovna a Městská knihovna v Jihlavě. Kurz vedla lektorka
Kritického myšlení,o.s. paní Nina Rutová a mezi účastníky
z veřejných knihoven (z oddělení pro děti i z oddělení pro dospělé,
kteří pracují se studenty a mladými lidmi) bylo i několik knihovnic
z Informačních a studijních center škol (základních i středních).
Představit nové formy práce s dětskými čtenáři, děti motivovat
k četbě a dospělým ukázat, jak lze také získat zájem dětí o čtení,
to vše bylo cílem společného projektu Klubu dětských knihoven
Zlínského kraje. Ve dnech 16. a 17.června 2008 spojily své síly
Knihovna Kroměřížska, Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně,
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a Knihovna Bedřicha
Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti, aby představily svým
dětským čtenářům úspěšný projekt souboru Listování.
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REGION MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO KRAJE
Seminář pro knihovníky, zaměstnance informačních center a
představitele obcí se uskutečnil 15. října 2008 v MěK Lipník nad
Bečvou. Cílem semináře bylo předání zkušeností z činnosti
informačních
center,
která
jsou
provozována
knihovnou,
seznámení s možností čerpání finančních prostředků na zřizování
IC nebo nové služby provozované IC z evropských fondů SROP
(nyní ROP). Semináře se zúčastnilo 41 účastníků z obecních a
městských knihoven, informačních center, Vědecké knihovny
v Olomouci a MVK v Ostravě a dalších organizací spojených
s cestovním ruchem. Hostem semináře byl starosta města Lipník
nad Bečvou Ing. Miloslav Přikryl. V průběhu semináře zaznělo 9
příspěvků.
Slezská univerzita v Opavě spolu s regionálním výborem SKIP 10
zorganizovala v roce 2008 dvě stěžejní akce. Jedna se uskutečnila
13.-14. února 2008 konference Kniha ve 21. století „Knihovna
učící/se“ a druhá 30.6.-4.7.2008 Letní knihovnická škola. Do
činnosti regionální pobočky SKIP10 naší organizace se aktivně
zapojily i naše seniorky. Zúčastnily se zájezdu na Slovensko (6),
celostátního setkání knihovnických seniorů ve Vsetíně (8),
slavnostního zasedání ke 40. výročí SKIP v Praze (6) a Dne
knihovníků v Ostravě (11). Při této příležitosti převzala Marie
Oulehlová z Kojetína k 80. narozeninám blahopřejný dopis a
květiny. Tři seniorky pracují v dozorčí komisi regionálního výboru,
která vykazuje pravidelnou činnost. O klub seniorů se stará
Jaroslava Biolková.
Při rozhodování, kam v tomto roce vyrazíme, bylo rozhodující
pozvání paní ředitelky z Bardejova Mgr. Ľudmily Jászayové.
Hlavním důvodem pozvání byly dlouholeté pracovní, ale hlavně
osobní vztahy mezi bardejovskými a přerovskými knihovníky. A
tak hlavním cílem výletu bylo toto kouzelné město a Okresná
knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove. Dík za úspěch tohoto i
všech předchozích zájezdů patří neúnavné organizátorce Daně
Nalepové.
Mezinárodní
seminář
pro
odbornou
veřejnost
uspořádala Knihovna města Ostravy ve spolupráci se Goethe
Institutem a SKIP ČR pod názvem Společné cesty Veřejné
knihovny ve Střední Evropě a skupiny obyvatelstva ohrožené
sociálním vyloučením. Řada knihoven v obou krajích se
dlouhodobě věnuje přeshraniční spolupráci v euroregionech
Těšínsko Slezsko,
Silesia, Beskydy.
Společné akce jsou
financovány
z vlastních
prostředků
knihoven,
případně
evropských fondů pro přeshraniční spolupráci.
Jarní setkání Klubka v Lipníku nad Bečvou bylo věnováno
vydávání literatury v knihovnách a také dramatické dílně.
Podzimní setkání se konalo v MěK Orlová, kam přijelo 54
knihovnic. Jako první vystoupila Mgr. Barbora Koneszová ze
Slezské univerzity v Opavě se
svou
hodinovou
přednáškou
k bibliotherapii.
Jako
správné
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knihovnice pečlivě sledujeme veškeré dění týkající se knih a
četby. Připravili jsme proto deníčky – žákovské knížky, do kterých
rodiče, sourozenci, prarodiče nebo jiní dospělí zapisovali, co
svému dítěti četli a jak dlouho. Tak vznikl projekt Škola naruby.
KARLOVARSKÝ REGION
V březnu připravili členové SKIP z knihovny v Chebu už 7. Ples
pro knihu – zdařilou akci, na které se scházejí nejen čtenáři, ale i
další příznivci knihovny. Knihovna v Nové Roli pořádá již tradičně,
více než deset let, k Mezinárodnímu dni dětí zájezd pro děti a zve
k účasti i členy SKIP – tentokrát se ve dnech 6.- 8. června
pohybovali na Náchodsku a v Babiččině údolí. Městská knihovna
v Chebu pořádala opět studijní zájezd do knihoven a po
památkách – tentokrát na Jižní Moravu. Vždy doplněný
„stopováním“ spisovatelů a dalších významných osobností naší
vědy i kultury a vyplňováním testu o ceny.
Při chebské akci Chebské dvorky, kdy se ve městě po několik
dnů setkávají fotografové a umělci výtvarných směrů, nabídla
Městská knihovna v Chebu v sobotu 14.6. prostor k setkání členů
SKIP. Věříme, že příští rok, kdy by měla mít svůj vlastní dvorek
s výstavou i dílnou koláží , bude účast větší. Zdařilou akci
připravuje už léta knihovna v Nové Roli ve spolupráci s knihovnou
v Chodově a Městskou knihovnou v Karlových Varech „Loučení
s prázdninami“ - poslední sobotu v srpnu.
Happeningu v Kutné Hoře před Týdnem knihoven se zúčastnily
za celý karlovarský region jen Eva Novotná a Marie Mudrová
z Chebu a vytvořily společné družstvo s plzeňskými kolegyněmi.
Kolegyně Jitka Banzetová z Krajské knihovny Karlovy Vary byla
vyslána za SKIP jako konzultantka pro knihovny v ČR na
přednáškové turné v rámci odborné konference v Minsku a
informovala o českém knihovnictví. Na oplátku navštívily 13.11.
běloruské knihovnice náš kraj. Prohlédly si karlovarskou a
chebskou knihovnu.
Samostatné akce Klubka 11 - Hry bez hranic – 2. ročník se konal
v Nové Roli, tentokrát byl tématem pravěk našeho kraje. Soutěžilo
14 šestičlenných družstev. Cílem bylo poznat nejstarší dějiny
Karlovarského kraje. Děti se dozvěděly nejen mnoho nových
informací o kraji, kde žijí, ale vyzkoušely si i svojí fyzickou
zdatnost, ale i šikovnost v jednotlivých soutěžních disciplínách.
Součástí byla i exkurze do porcelánky, která věnovala talíře
s mamutem. Malovaná pohádka - děti měly vymyslet a nakreslit
pohádku – např. formou komiksu, pohádku beze slov atd. Sešlo se
velké množství různě pojatých pohádek. Z těch nejlepších vznikl
sborník. Obal na knihu – úkolem bylo vytvořit (ušít, uplést či složit
z jakéhokoliv materiálu obal na knihu. Masově se zúčastnili
jednotlivci,
školní
třídy
i
družiny.
Každá
knihovna si vyhodnotila a
vystavila své výtvory
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sama. Na odměnách pro jednotlivé soutěžící se podílelo Klubko
Karlovarského kraje.
Kde končí svět – tohoto projektu se zúčastnily knihovny v Lokti a
Lomnici v různých kategoriích. Za knihovnu v Lokti byla také
nominována čtenářka Hanka Beličková na rytířku krásného slova.
Loketská knihovna vypravila v září do Jičína – města pohádky
družstvo dětí, které reprezentovalo Klubko Karlovarského kraje a
zároveň doprovodilo nominovanou čtenářku až na nádvoří zámku,
kde byla pasována. Noc s Andersenem (různé hry – Slepý
spisovatel, Super star, chatování s ostatními knihovnami, do
Chebu přišel žabák Kvak a přečetl dětem pohádku.
ZÁVĚR A PODĚKOVÁNÍ
Na závěr chceme poděkovat všem subjektům, které činnost SKIP
v roce 2008 finančně podpořily:
Ministerstvo kultury ČR
Goethe-Institut Prag
Francouzský institut v Praze
3M Česko
Firma Ceiba
Firma Albertina icome Praha
Firma SUWECO
Firma LANius
Firma INTEBO Šebek
Firma KpSys
Firma Cosmotron
Firma Anopress

SKIP letos oslavil 40. výročí svého založení. Slavnostní setkání u
příležitosti 40. výročí založení SKIP spojené s konferencí "Profese:
knihovník" proběhlo ve Velkém sále Městské knihovny v Praze dne
20. listopadu 2008. Všem "matkám a otcům - zakladatelům" onoho
prvního Svazu knihovníků a informačních pracovníků z roku 1968
byly předány pamětní listy, knižní a květinový dar. Sešlo se jich
přes 40 pamětníků ze všech koutů republiky. Mimořádná Cena
českých knihovníků byla udělena kolegyni Mileně Kodýmové za její
zásluhy o sekci veřejných knihoven, soutěž Knihovna roku a
mnoho dalších.
Děkujeme všem kolektivním a především individuálním členům
SKIP, kteří i v roce 2008 dobrovolně vykonávali spolkovou činnost
pro další rozvoj naší profesní organizace, všem dobrovolným
funkcionářům,
kteří
svou
prací
přispívají
nezištně k dobrým výsledkům
práce
SKIP:
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regionálním organizacím a jejich výborům a dozorčím komisím,
všem sekcím, komisím a klubům a jejich vedení, dozorčí komisi i
výkonnému výboru. SKIP vytvářejí a formují jeho lidé.

PhDr. Vít Richter
předseda SKIP

