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VZDĚLÁVACÍ AKCE 
 
 
   SKIP v roce 2009 získal na tyto akce grant MK ČR ve výši 400.000,- Kč 
v programu Knihovna 21. století. Jednalo se o cyklus 20 vzdělávacích akcí. 
Celková finanční  hodnota byla  800,000,- Kč. Realizovány byly tyto akce: 

 
 

1. Co venkovské knihovny umějí a mohou (Sekce veřejných knihoven) 
2. Fundraising pro knihovny aneb Jak požádat a nežebrat (Sekce veřejných 
knihoven) 
3. Personální management pro ředitele knihoven (Zaměstnavatelská sekce) 
4. Lektorské dovednosti I a II (Sekce vzdělávání) 
5. Marketing pro knihovny (Sekce vzdělávání) 
6. Potulná pohádková země (Klub dětských knihoven) 
7. Noc s Andersenem (Klub dětských knihoven) 
8. Malé podzimní setkání 2009 (Region 03) 
9. Literární Šumava 2009 (Region 03) 
10. Vzdělaný knihovník – dobrá investice (Region 07) 
11. Biblioterapie při práci s dětskými čtenáři v knihovnách (Region 08) 
12. Seminář pro knihovníky – seniory (Region 08) 
13. Čtením lákáme děti do knihoven Zlínského kraje (Region 09) 
14. Putování za folklorem (Region 09) 
15. Možnost spolupráce (Region 09) 
16. Knihovny a senioři (Region 09) 
17. Víme o sobě? (Region 10) 
18. Jarní a podzimní setkání KDK SKIP 10  (Region 10) 
19. Hry bez hranic (Region 11) 
20. Světová literatura (Region 11) 
 
 
   Cyklus vzdělávacích akcí SKIP (odborné semináře, pracovní dílny, exkurze, 
diskusní setkání, přednášky apod.) byl v roce 2009 realizován ve zkráceném 
rozsahu z důvodu krácení požadované dotace ze strany MK ČR. Tematicky 
byly akce orientovány na celoživotní vzdělávání managementu knihoven i 
pracovníků jednotlivých specializací z knihoven všech typů. Specifickou část 
cyklu tvořily již tradičně akce určené pracovníkům oddělení pro děti v 
knihovnách, jejichž účelem je zvýšit úroveň kvalifikace těchto specialistů v 
oblasti výchovy ke čtenářství a práce s dětmi a mládeží a umožnit výměnu 
zkušeností (vzdělávací akce), a dále přispět k propagaci čtenářství mezi 
dětmi a mládeží, rozšiřovat a prohlubovat literární a informační výchovu 
uživatelů a propagovat činnost knihoven.  
 
   Další vzdělávací aktivity probíhaly v regionech. Více o těchto aktivitách se 
lze dočíst ve zprávách z regionů a odborných sekcí a klubů.  
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MEDIÁLNÍ AKTIVITY 
 
 
   Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky se v roce 2009 
podílel na propagaci řady celostátních kampaní. Největší mediální akcí byla 
anketa Kniha mého srdce, kterou pořádala Česká televize ve spolupráci  
s Českým rozhlasem, Svazem českých knihkupců a nakladatelů  a s 
knihovnami ČR. Cílem ankety bylo nalézt nejoblíbenější knihu obyvatel České 
republiky. Jednalo se o formát pořadu, který uvedla v roce 2003 britská BBC 
pod názvem „The Big Read“. Od dubna do října 2009 se uskutečnil rozsáhlý 
cyklus televizních a rozhlasových pořadů, které provázely hlasování 
veřejnosti o nejoblíbenější knihu. V pořadech vystoupila řada známých herců, 
autorů, politiků, zpěváků a dalších osobností, které vyjádřily svůj vztah 
k četbě i milovaných knihám. Cílem celé akce  nebylo pouze hledání 
nejoblíbenější knihy, ale především široce pojatá popularizace četby, 
literatury, vydávání knih a také činnosti knihoven. 
   Česká televize vydala ku příležitosti pořadu KMS anketní lístky, záložky a 
plakáty, které byly ve spolupráci se SKIP a knihovnami distribuovány do 8OO 
zapojených knihoven. Pořad KMS měl samostatnou webovou stránku 
www.knihasrdce.cz , na které byly zveřejňovány aktuální informace, diskuse 
a multimediální pořady k jednotlivým knihám a autorům. Hlavními garanty za 
spolupráci s KMS byly vedle SKIP také Národní knihovna ČR, Městská 
knihovna v Praze a Knihovna J. Mahena v Brně a krajské knihovny. Osvědčila 
se také spolupráce s regionálními redakcemi Českého rozhlasu. 
   SKIP ve dnech 9. – 15. března vyhlásil druhý ročník celostátní akce na 
podporu četby a čtenářství s názvem Týden čtení. V uplynulém desetiletí se 
knihovny v měsíci březnu věnovaly především podpoře internetu a 
informačních a komunikačních technologií v rámci akce   Březen měsíc 
internetu. Díky akci Týden čtení proběhlo v knihovnách mnoho soutěží, 
veřejných čtení, čtecích maratónů, literárních programů, autorských čtení, 
besed se spisovateli a široká škála dalších aktivit, které pořádaly knihovny na 
podporu především dětského čtenářství a rozvoje čtenářské gramotnosti. V 
průběhu celého týdne se hlasitě četlo na mnoha místech naší země a 
knihovny ve spolupráci se svými partnery se snažily vrátit knižně-čtenářskou 
podobu alespoň jednomu týdnu v tomto měsíci.  
   SKIP zorganizoval jubilejní desátý ročník (potřetí pod záštitou Asociace krajů 
České republiky) BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci 
knihovny. V kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 25 tisíc 
obyvatel zvítězila Vědecká knihovna v Olomouci, na druhém místě se 
umístila Státní technická knihovna v Praze a na třetím Ústřední knihovna 
Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V kategorii knihoven v 
obcích od 5 tisíc obyvatel do 25 tisíc obyvatel si vítězství odnesla Městská 
knihovna v České Třebové před Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově 
Brodě a Městskou knihovnou v Ústí nad Orlicí. V kategorii knihoven v obcích 
do 5 tisíc obyvatel byla nejúspěšnější Městská knihovna Loket před Obecní 
knihovnou Sudoměřice u Bechyně a Městskou knihovnou Jevíčko. 
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Vítězná fotografie fotosoutěže SKIP 2009 

studentky gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově Venduly Burgrové 
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 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 Obecní knihovny Kondrac, která 
získala ocenění Blind Friedly Web. Letos popáté hodnotila stránky soutěžících 
knihoven i laická veřejnost, která měla možnost hlasovat prostřednictvím 
speciálních webových stránek. Prvenství si v této kategorii odnesla Ústřední 
knihovna Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. 
   Více než 50 knihoven v celé České republice připravilo mnoho zajímavých 
akcí pro své uživatele ke Světovému dni knihy a autorských práv, který byl 
vyhlášen světovou organizací UNESCO na 23. dubna. Tento svátek měl být 
zaměřen především na propagaci knih a čtení a měl by se stát největší 
každoroční oslavou nejen knihoven, ale i vydavatelů, knihkupců a dalších 
zúčastněných subjektů, kteří společně pracují na podpoře čtení pro lidi všech 
věkových kategorií. Světový den knihy a autorských práv slaví více než 100 
zemí světa všech kontinentů od roku 1995 a připomíná si tak symbolické 
datum pro literaturu, neboť tohoto dne roku 1616 zemřely takové významné 
osobnosti světové literatury, jimiž byli např. Miguel de Cervantes y Savedra, 
William Shakespeare nebo Inca Garcilaso de la Vega. 
   SKIP v roce 2009 poprvé vyhlásil fotografickou soutěž pro knihovny. Cílem 
fotografické soutěže bylo podnítit zájem o vytváření kultivovaného prostředí v 
knihovnách. Mottem soutěže bylo KNIHOVNA MÉHO SRDCE, protože jsme 
chtěli spolu s účastníky soutěže hledat často skrytou krásu knihoven, kterou 
lze zachytit obrazem a stručným komentářem. Výsledek soutěže může mít 
dopad nejen na náhled veřejnosti na konkrétní knihovnu, ale často i na 
popularizaci celé oblasti knih a čtení. Osvojení tohoto způsobu prezentace 
posílí schopnost knihoven komunikovat s médii, pro která je často obrazová 
prezentace hlavním předmětem zájmu. Do soutěže se nám přihlásilo 50 
knihoven z celé země a do fotogalerie přibylo 320 fotografií. Vítěznou se stala 
fotografie studentky gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově Venduly Burgrové, 
která fotografovala v Městské knihovně v Prostějově. Knihovna i vítězná 
autorka obdržely ocenění na happeningu Týdne knihoven ve Vsetíně. 
   SKIP v loňském roce vyhlásil veřejnou soutěž o nová loga pro své akce 
Měsíc čtení a knihy (od roku 2010 Březen – měsíc čtenářů), Týden knihoven a 
Den pro dětskou knihu. Pouze Týden knihoven měl v roce 2009 své logo, které 
jsme chtěli modernizovat. Chceme i nadále usilovat o zefektivnění 
marketingové komunikace, a úspěšněji mediálně podpořit celostátní akce 
pořádané na podporu četby a čtenářství. Cílem soutěže byl návrh kvalitního 
loga pro 3 akce viz výše, které bude použitelné pro internetové stránky, 
propozice a diplomy a propagační materiály. Do soutěže se přihlásily desítky 
návrhů, které hodnotilo předsednictvo SKIP. Z došlých návrhů byla vybrána 
loga pro akce Týden knihoven a Den pro dětskou knihu autorské dvojice 
Radek Medal a Martin Raudenský. Tato dvojice se podílela v roce 2009 na i 
tvorbě webové stránky pro Den pro dětskou knihu.  Logo pro březnovou 
kampaň na podporu čtení nebylo v roce 2009 vybráno. 
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INFORMAČNÍ A KULTURNÍ AKTIVITY 
 
 
   Už podeváté spojily své síly knihovny, školy, ústavy sociální péče, domy 
dětí, občanská sdružení i obecní úřady, aby pozvaly děti do kouzelného 
světa pohádek. Mezinárodní akce Noc s Andersenem byla pořádána k 
podpoře dětského čtenářství a k oslavě Mezinárodního dne dětské knihy 
Klubem dětských knihoven SKIP ČR.  
   Velké Říjnové Společné Čtení – TOP 12 knih mého srdce proběhlo v celé 
republice najednou od pondělí 5. do neděle 11. října. Knihovny se věnovaly 
čtení a propagaci díla především TOP 12, tj. dvanácti vybraným titulům 
ankety Kniha mého srdce. 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.  
   Ve dnech 5. -11. října proběhla již tradiční akce Týden knihoven s mottem 
Knihovna mého srdce, které korespondovalo s celostátní anketou Kniha 
mého srdce, na níž se aktivně podílely knihovny ČR. V duchu KMS se nesl i 
happening Týden knihoven ve Vsetíně. Cílem projektu Masarykovy veřejné 
knihovny Vsetín "Knihovna mého srdce aneb Kamarádka knihovna" bylo 
propagovat četbu a literaturu, moderní komunitní charakter knihoven 
Zlínského kraje s důrazem na  jejich kulturně vzdělávací činnost směrem 
k veřejnosti. Kulturní program  happeningu se zaměřil na literaturu, valašské 
tradice a kulturní zvyky, byli přítomni regionální autoři a umělci. Hudební 
doprovod k akci zajistila cimbálová valašská muzika Jasénka a valašské 
pěvecké soubory Jasénčanky, Karlovjanky aj. Byl doplněn vystoupením 
místních valašských tanečníků. Happening měl charakter "lidové zábavy", 
uskutečnil se na Dolním náměstí před vsetínskou knihovnou. Doplňkový 
program byl sestaven ze zábavných soutěží a her, jichž se interaktivně 
zúčastnily jak knihovníci, tak široká veřejnost.  
   Již posedmé byly předány ceny Ministerstva kultury „Knihovna roku 2009“ 
dne 8. října v Zrcadlové kapli Klementina. V kategorii „základní knihovna“ 
získala hlavní cenu Obecní knihovna v Protivanově z Olomouckého kraje. 
Zvláštní ocenění a diplom v této kategorii získaly Městská knihovna Březová 
z Karlovarského kraje a Infocentrum s knihovnou v Kolovratech z kraje Hlavní 
město Praha. V kategorii „informační počin“ získala cenu Městská knihovna 
v Praze za zpřístupnění díla Karla Čapka v elektronické podobě - projekt 
„Knihy Karla Čapka on-line“. Zvláštní ocenění a diplom obdržela Městská 
knihovna v Sedlčanech za provozování komunitního centra volného času 
„Lukáš“.  
   SKIP v roce 2009 vyhlásil třetí ročník akce Den pro dětskou knihu. Uskutečnil 
se 28. listopadu ve 150 knihovnách 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 www.dendetskeknihy.cz.  
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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. 
   Vedle SKIPu jsou členové ČKM 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 22. 
a 29. ledna seminář Krádeže v archivech, knihovnách a muzeích. Své 
poznatky a zkušenosti sdělovali PhDr. Petr Mašek z Knihovny Národního 
muzea v Praze a PhDr. Vladimír Růžek z Archivní správy Ministerstva vnitra. 
Maximální počet účastníků byl 110, pokaždé bylo plně obsazeno. Tudíž je 
vidět, že o problematiku je velký zájem. Přednášející zdůraznili několik 
doporučení pro paměťové instituce, jak se bránit krádežím. Půjčovat jen 
takové množství knih, které jsme zpětně schopni zkontrolovat. Dohlížet na 
materiály kvalitativně i kvantitativně. Důsledně označovat dokumenty, 
například vlastnická razítka (pomáhá nejen dokument neukrást, ale když už 
se tak stane, zpětně dohledat). Nainstalovat průmyslové kamery pro 
sledování objektu a jeho nahrávání musí schválit Úřad pro ochranu osobních 
údajů. Instituce musí prokázat, že nainstalování je nezbytné. Po přednáškách 
probíhala diskuze, která hlavně pojednávala o nejefektivnějším označení 
archiválií. Probíraly se klady a zápory fluorescenční metody a digitálních 
pásků. Také se věnoval čas novelizaci archivního zákona.  
   Dne 1. prosince proběhl v konferenčním sále Národního archivu v Praze. 
workshop Archivace digitálních dokumentů. Archivace digitálních 
dokumentů je dlouhodobý a náročný proces, který od správců digitálních 
dat vyžaduje jak dlouhodobé plánování, tak flexibilitu a schopnost reagovat 
na změnu situace. Workshop seznámil účastníky s teoretickými základy 
ochrany digitálních dokumentů a praktickou formou (práce na počítači) 
simulující reálné prostředí představí práci s nejznámějšími nástroji (Platter, 
DRAMBORA). 
   Ve dnech 2. - 3. prosince proběhla již 10. 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: http://skip.nkp.cz/akcArch09.htm#work 
. 
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EDIČNÍ KOMISE 
 
 
   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. Nyní má ediční komise celkem 
13 členů se zastoupením všech typů knihoven a téměř všech regionů a 
knihovnických škol. Časopis řídí šéfredaktor Ladislav Kurka a pomáhá mu 
redaktorka Linda Skolková a redaktor Roman Giebisch.  
   V roce 2009 se Ediční komise 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 Národní technické knihovně v Dejvicích, 
v říjnu v pobočce Městské knihovny v Praze umístěné v Národní technické 
knihovně. 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. 
   Rozsah jednotlivých čísel Bulletinu SKIP dosahoval v roce 2009 tradičně 
kolem 40 stran (48 – 40 – 36 – 44) a znamená maximum jak z hlediska 
finančních nákladů, tak kapacity redakce. Pod tlakem redakční rady se snížil 
počet rubrik, ale ani ty, které zůstaly, se bohužel neobjevují pravidelně – 
chybí příspěvky. Redakční rada vzala s uspokojením na vědomí, že Bulletin 
SKIP má od 2. čísla 2009 čtyřstránkovou barevnou obálku a že v dohodě 
redakce a firmy Ceiba tuto obálku bude hradit firma výměnou za bezplatný 
inzerát na 4. straně obálky. Dále vzala RR na vědomí, že rukopis zvláštního 
čísla 2009 je v redakci a že bude – po recenzním řízení – expedován 
současně s 1. číslem Bulletinu SKIP 2010. V následném elektronickém 
hlasování souhlasila RR s tím, aby systém zvláštních čísel, kdy každé číslo je 
věnováno knihovnictví jedné knihovnicky zajímavé země, zůstal zachován i 
v nejbližších letech. 
   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 
   V edici Aktuality SKIP vyšel 25. svazek – Společné cesty, česko-německý 
sborník ze společného česko-německého semináře SKIP, Goethe-Institutu a 
KMO Ostrava o práci s menšinami.  Publikace jako prvá mezi 25 svazky této 
edice má barevné fotografie. V roce 2010 by měly vyjít dva tituly: Historie 
českých knihovnických spolků a Architektura knihoven. 
 

 9



 

 

 10

http://skip.nkp.cz/Obrazky/fotosoutez_KMS_web/pages/hodonin_zapalova_01.htm�
http://skip.nkp.cz/Obrazky/fotosoutez_KMS_web/pages/horni_redice_polendova_01.htm�


FRANKOFONNÍ KLUB 
 
   
   Předsedkyně Jarmila Burgetová a  členka klubu Naďa Čížková se zúčastnily 
dne 23. března 2009 slavnostní recepce, pořádané Ministerstvem 
zahraničních věcí ČR na počest Mezinárodního dne Frankofonie; členové 
klubu byli při této příležitosti podrobně seznámeni s aktivitami České 
republiky v Organizaci Frankofonie. Ve čtvrtek dne 14. května 2009 se 
členové Frankofonního klubu SKIP sešli – v  roce 2009 už po šesté – na 
Výstavišti na mezinárodním knižním veletrhu „Svět knihy 2009“.  Setkání bylo 
zasvěceno kromě přátelského popovídání především seznámení s novinkami 
prezentovanými ve stánku francouzských nakladatelství ve střední části 
Průmyslového paláce.  
    Ti, kteří nespěchali, se později odpoledne zúčastnili také slavnostního 
předávání již čtvrté Ceny za překlad, kterou uděluje Francouzské 
velvyslanectví v ČR v rámci programu F. X. Šalda. Cena byla letos 
přejmenována na počest nedávno zemřelého básníka a překladatele na 
Cenu Jana Vladislava. Francouzský velvyslanec, Jeho excelence pan 
Charles Fries, ji předal v sále „Rosteme s knihou“ v pravém křídle 
Průmyslového paláce letošní laureátce – paní Heleně Beguivinové.  
   V elektronické konferenci klubu byli členové pravidelně informováni 
o nejrůznějších „frankofonních“ novinkách; dostávali pozvánky na akce 
Francouzského institutu v Praze, na Dny Frankofonie a na další akce, např. na 
dubnový francouzsko-český seminář v Brně na téma“ Vzdělávání a vysoké 
školství – investice do rozvoje místních samospráv“, na výstavy s navazující 
tematikou; dále také upozornění na zajímavé publikace. Členům klubu byla 
rozeslána zpráva předsedkyně klubu o účasti na kongresu ABF v Paříži, 
konaném v červnu 2009, a o jednání s kolegy ze Spolku francouzských 
knihovníků.  
   Klub podporoval úsilí o zapojení knihoven do akcí, pořádaných 
partnerskými (družebními) městy (Plzeň – Limoges, Kladno – Vitry, Kutná Hora 
– Remeš, České Budějovice – Lorient, Praha 6 – Drancy).  Nejaktivnější z nich 
je nesporně spolupráce mezi městy Lorient a České Budějovice. O návštěvě 
Lorient  na podzimním setkání referovala členka klubu Zuzana Hájková. Byla 
zahájena spolupráce s ředitelkou Městské knihovny v Třebíči Marií 
Dočkalovou a tamějším Francouzským klubem.  
   Podzimní setkání členů Frankofonního klubu SKIP se konalo v mediatéce IFP 
v pondělí 19. listopadu 2009 s bohatým programem. Se zážitky (doplněné 
fotodokumentací) ze zájezdu do Bretaně seznámila přítomné jeho 
organizátorka Věra Škraňková. Akce Francouzského klubu Městské knihovny 
v Třebíči přiblížila členům klubu Marie Dočkalová. Vyvrcholením setkání byla 
demonstrace služby Bibliomedias, kterou zavedla mediatéka Francouzského 
institutu v Praze v průběhu roku 2009.  Členové FK byli informováni o 
vyhlášených stážích ve Francii pro rok 2010. 
   Frankofonní klub SKIP má 38 členů. V průběhu roku byl získán jeden nový 
člen, avšak jedna členka odešla do penze a klub opustila, takže počet členů 
zůstal nezměněn.  
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KLUB DĚTSKÝCH KNIHOVEN 
 
 
   Klub dětských knihoven oslavil v roce 2009 patnácté narozeniny; novou 
sekcí SKIP se stal v roce 1994. Vznikl „zdola“, iniciativou skupiny zhruba dvou 
desítek pracovnic oddělení pro děti v knihovnách. Za cíl si dal budování 
databanky nápadů a materiálů pro práci s dětmi, spolupráci knihoven a škol, 
rozšiřování nabídky služeb dětem v knihovnách a jejich inovaci a vzdělávání 
„děckářů“. Za 15 let své existence se stal platformou komunikace, výměny a 
přebírání zkušeností, vzdělávání, tvorby společných projektů, navazování 
domácích i mezinárodních kontaktů, prezentace služeb a aktivit knihoven pro 
děti. Za léta své existence se stal největší a nejaktivnější odbornou sekcí SKIP.  
   Vrcholným koordinačním orgánem je Mozkový trust. Trust, čili vedení KDK, 
jsou to především předsedkyně regionálních klubek a garantky celostátních 
klubových projektů. Členy KDK sdružuje především úsilí o podporu dětského 
čtenářství, hledání stále nových forem práce s dětskými čtenáři i nečtenáři a 
vlastně všechno, co přispívá k rozvoji a zlepšování služeb dětem v 
knihovnách. Všichni členové KDK vzájemně velmi úzce spolupracují, informují 
se o svých aktivitách, ochotně si vyměňují nápady, vymýšlejí nové projekty, 
účastní vzdělávacích aktivit a nabyté zkušenosti potom ihned praktikují při 
svých aktivitách s dětmi. 
   Jubilejní rok 2009 je možné nazvat také „rokem nových projektů“: KDK se 
stal vedle Sekce veřejných knihoven spolupořadatelem 3. ročníku Dne pro 
dětskou knihu, velmi aktivně se zapojil do projektu, jehož řešitelem je ÚIV, Už 
jsem čtenář – kniha pro prvňáčka, získal finanční příspěvek MK ČR na 
zahájení projektu Potulná pohádková země. Členové KDK se významně 
angažovali v celostátní anketě Kniha mého srdce. Řada nových projektů se 
zrealizovala v regionech: na Severní Moravě to byl například projekt Skvělá 
kniha, ve Východních Čechách soutěžní hra My všichni jsme Východočeši 
atd. 
   V roce 2009 byl vyhodnocen 2. ročník soutěže o nejlepší českou knihovnu 
pro děti Kamarádka knihovna. První místo a titul Kamarádka knihovna 2009 
získala Městská knihovna v Sedlčanech, která v prvním ročníku skončila na 
druhém místě. Generálním partnerem byla i tentokrát firma 3M, která 
věnovala do soutěže nejenom velmi hodnotné ceny – vítězná knihovna 
získala Herbie box v hodnotě 150.000,- Kč, ale její zástupci putovali po 
Čechách a Moravě, aby na vlastní oči zhodnotili úroveň našich dětských 
knihoven a pomohli vybrat tu nejlepší.  
   Mediální nejznámějším, nejmasovějším a pravděpodobně nejzdařilejším 
klubovým projektem je Noc s Andersenem. Projekt Kde končí svět, který 
zastřešuje stávající aktivity dětských oddělení, motivuje knihovníky k jejich 
inovaci a zároveň propaguje dětské čtenářství i činnost dětských oddělení 
vznikl v roce 2000. Novým projektem, na kterém v roce 2009 participoval i 
Klub dětských knihoven, byl projekt ÚIV - Národní pedagogické knihovny 
Komenského v Praze s názvem Už jsem čtenář – kniha pro prvňáčka. Více 
informací na: http://www.futuranp.eu/kdk/. 
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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.  
   Z iniciativy Svazu knihovníků a informačních pracovníků bylo vypracováno 
a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy přijato Doporučení MŠMT k 
činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách v České 
republice http://knihovnam.nkp.cz/docs/dopor_skolni_knihovny.pdf. Text, 
který vyšel ve Věstníku MŠMT č. 10/2009 je doplněn návrhem vzorového řádu 
školní knihovny a doporučením pro vybavení školní knihovny, které uvádí 5 
modelů školních knihoven a navrhuje jejich prostorové, materiální i personální 
vybavení a stanoví, jaké služby poskytují uživatelům. 
   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. 
   Od července se o tento projekt stará pouze NPKK. Centrum pro školní 
knihovny nabízí od února 2009 novou službu - Ptejte se CŠK - určenou všem 
pedagogům, knihovníkům školních knihoven i odborné veřejnosti. Ptát se 
můžete na vše, co souvisí s problematikou školních knihoven, studijních a 
informačních center školy, dětského čtenářství, literatury pro děti a mládež, 
čtenářské gramotnosti, dalších souvisejících oblastí. 
   Prostřednictvím elektronické konference byl školním knihovnám poskytnut 
návrh titulů vhodných pro doplnění školní knihovny ZŠ. Seznam knih byl 
rozdělen na beletrii pro jednotlivé věkové stupně a naučnou literaturu pro 
žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Ve spolupráci s NPKK byl připraven česko – slovenský 
projekt k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven Záložka do knihy spojuje 
školy. Projekt realizovala Národní pedagogická knihovna Komenského v 
Praze. 
   Členky KŠK se zúčastnily 2. mezinárodní konference Školské knižnice ako 
kulturně a informačné centrá škôl  pořádané Slovenskou pedagogickou 
knihovnou v Bratislavě a přednesly příspěvky, které jsou součástí sborníku 
z konference: http://www.spgk.sk/swift_data/source/docky/material.pdf. Třetí 
ročník mezinárodní konference Školské knižnice ako informačné a kultúrne 
centrá škôl zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica pod záštitou 
místopředsedy vlády a ministra školství Slovenské republiky Jána Mikolaja 
dne 14. května 2009 v přednáškovém sále Univerzitnej knižnice v Bratislave. 
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KLUB VYSOKOŠKOLSKÝCH KNIHOVNÍKŮ 
 
 
   Uskutečnili jsme ccceeelllkkkeeemmm   tttřřř iii    ssseeetttkkkááánnnííí ... V jarním termínu jsme projednávali 
problematiku záznamů elektronických informačních zdrojů v knihovním 
katalogu, způsob jejich popisu a jaký vliv mají EIZ na změnu práce 
katalogizátorů a budoucnost katalogizační práce. 
    Přednášku PhDr. Barbory Drobíkové „Patří záznamy elektronických zdrojů 
do knihovního katalogu?“ doplnila názorná  prezentace „Elektronické zdroje 
v Centrálním katalogu UK v Praze“  kolegyně  Bc. Ireny  Baranayové. 
Kolegyně B. Drobíková se zabývala typologií zdrojů podle různých atributů ( 
např. podle nosičů, podle bibliografické úrobně, podle licencí), konfrontovala 
současné způsoby katalogizačního popisu a budování katalogů s budováním 
portálů e-zdrojů, portálů e-časopisů, digitálních knihoven apod.  Důraz ve 
vývoji automatizovaných informačních systémů je kladen na dodržování 
komunikačních standardů za účelem integrace s neknihovnickými 
automatizovanými systémy. Katalogizátor již nepopisuje zvlášť každou 
jednotku, ale spravuje balíky záznamů (dávkový způsob importu například od 
velkých producentů). To samozřejmě klade značné požadavky na nové 
znalosti katalogizátorů, přestože správa AIS je svěřována technikům.  
    Katalog budoucnosti – informační portál, by měl být intergračním 
nástrojem, který zpřístupňuje všechny informační zdroje důležité pro uživatele 
dané instituce.  Požadavky uživatele: nejjednodušší přístup, v co nekratším 
čase, v úplnosti a na jednom místě jsou hlavní příčinou tohoto trendu.  Úloha 
knihovníka je tedy najít rychlou cestu k informacím, umožnit prohledávat 
relevantní zdroje - jinak si uživatel najde jinou cestu mimo knihovnu. 
Přednáška i prezentace jsou vystaveny na webu KVŠK. Na letním i podzimní 
setkání jsme nechali velký prostor pro diskusi a výměnu názorů  a zkušeností 
z praxe, zabývali jsme se náměty a tématy pro naši další činnost.  PhDr. Ivo 
Brožek nás informoval o obsahu semináře „Možnosti měření efektivnosti a 
výkonnosti pro vysokoškolské knihovny“, který se konal v Knihovně 
univerzitního kampusu MU v Brně.  BIX-Bibliotheksindex - příklad měření 
výkonu a činnosti vysokoškolských knihoven by  měl být pro vyskokoškolské 
knihovny hlavním zdrojem inspirace.  
   Kolega Brožek nás též seznámil s navrhovanými změnami ve vykazování 
statistik vysokoškolských knihoven. Navzájem jsme se informovali o 
pravidlech pro možnou skartaci papírových podob kvalifikačních prací a 
jejich uložení v archivech podle skartačních řádů jednotlivých škol. Užitečné 
informace k tématu se nacházejí na webu Komise EVŠKP, pravidla pro 
skartaci si každá vysoká škola určuje sama. Je však nutné přihlížet 
k archivnímu zákonu a vzít v úvahu i to, zda škola má i elektronické verze 
vysokoškolských kvalifikačních prací.  
    Kolegyně L. Martykánová z UJEP v Ústí nad Labem  připravila a ukázala 
prezentaci o průběhu  a výsledcích rekonstrukce studovny Střediska 
vědeckých informací Fakulty sociálně ekonomické. Toto jednání bylo 
završeno exkurzí do Národní technické knihovny. Klub má k 31.lednu 2010  78 
individuálních členů. 
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SEKCE VEŘEJNÝCH KNIHOVEN 
 
 
   Činnost Sekce veřejných knihoven je velmi rozsáhlá, nelze vždy postihnout 
veškeré závažné otázky práce knihoven. V poslední době se nedařilo 
pokračovat v důsledném naplňování pomoci při zkvalitňování podmínek pro 
knihovny v malých obcích a jistý útlum nastal i ve spolupráci se Spolkem pro 
obnovu venkova. Ukázalo se, že problematika „malých knihoven“ je natolik 
specifická, že vyžaduje samostatnou „podsekci“, která by koordinovala 
jejich činnost, pomáhala řešit současné problémy a připravovala, v těsné 
spolupráci s profesionálními knihovnami (RF), návrhy a podmínky pro jejich 
další rozvoj. 
   Na jednání Sekce veřejných knihoven 14. 10. 2009 představila předsedkyně 
Mgr. Gabriela Jarkulišová  své návrhy na činnost podsekce VK, která se bude 
věnovat problematice malých obecních knihoven. Vznik podsekce pro 
obecní knihovny byl odhlasován všemi členy sekce VK Garantem činnosti 
této podsekce byla  pověřena Daniela Wimmerová (MěK Kaplice). 
   Pracovní skupinka pro komunitní aktivity knihoven vznikla v souvislosti se 
vzdělávacím  projektem „Knihovna jako komunitní centrum – cyklus 
seminářů“ jako neformální skupina knihovníků/knihovnic oslovených 
tématem. Po ukončení projektu v r. 2004 se skupina nerozpadla, dále se 
schází a téma rozvíjí. Protože téma komunitních knihoven je v souladu s cíli 
sekce veřejných knihoven, odsouhlasila v r. 2006 sekce začlenění pracovní 
skupiny pro komunitní aktivity knihoven jako samostatné pracovní skupiny 
sekce veřejných knihoven SKIP.  Odborný program již tradiční akce pro malé 
veřejné knihovny „Co venkovské knihovny umějí a mohou“ měl název 
Komunitní role knihovny v malé obci. Z pracovní skupiny zde vystoupila Z. 
Ježková s příspěvkem „Být či nebýt komunitní“. Ze slovenské pracovní 
skupiny byla pozvána E. Antolíková, která představila zajímavé komunitní 
aktivity Hornozemplínské knižnice Vranov nad Ťoplou. V září organizovala 
v Lounech pracovní skupina pro komunitní aktivity knihoven s dalšími 
partnery (Městská knihovna Louny a NK ČR) otevřený seminář „Fundraising 
pro knihovny aneb Jak požádat a nežebrat“. Slovenská národná knižnica  
OKS SR -  Pracovná skupina pre komunitné aktivity knižníc organizovala 
s dalšími partnery v červnu 2009 v Knižnici Antona Bernoláka v Nových 
Zámkoch odborný seminář Komunitní knižnica III. Na akci se lektorsky 
účastnila vedoucí české pracovní skupiny Z. Ježková, české komunitně 
orientované knihovny zde zastupoval Pavel Zajíc, ředitel Městské knihovny 
v Rožnově pod Radhoštěm. 
  Náplně a styl diskusí, které jsme na jednáních Sekce veřejných knihoven 
v uplynulém roce vedli, ukazuje, jak důležité je získat pro práci v sekci lidi 
s nápady a vizí. Oblast „venkovských knihoven“ je v současné době dobře 
garantována. Pokračování v pořádání „Co venkovské knihovny umějí….“ je 
vlastně prima samozřejmostí sekce. Příprava BMČ, Týdne knihoven a Dne pro 
dětskou knihu napříč sekcemi SKIP, zajištění masivní propagace těchto akcí 
prostřednictvím webů, tiskových zpráv atd. 
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SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 
   Sekce vzdělávání se v roce 2009 sešla oficiálně pouze na jednom jednání, 
a to 29. ledna. Pro projekt UZS byly připraveny návrhy obsahového zaměření 
kurzů z jednotlivých krajů, formou dotazníku i celou řadou osobních a 
písemných jednání konzultovány a připomínkovány formy a podmínky 
potenciálních kurzů ad. 
   Na serveru Státní technické knihovny vznikla v r. 2002 z iniciativy sekce 
webová stránka Knihovnické konference, semináře a vzdělávací akce, která 
je hlavním informačním zdrojem o oborovém vzdělávání v ČR; i po změně 
webové adresy NTK zůstává funkční původní adresa s malou změnou (viz 
výše). Je využívána i doplňována celou odbornou veřejností (přes 111.000 
přístupů). Přispívá částečně ke zlepšení koordinace vzdělávacích aktivit 
v republice. Vlastní webová stránka sekce: http://skip.nkp.cz/odbVzdel.htm 
byla v r. 2009 aktualizována a doplněna o další stránku 
http://skip.nkp.cz/odbVzdelCERTIDOC.htm, která přináší podrobnější 
informace o projektu CERTIDoc a souvisejících odborných aktivitách sekce.  
   8. 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 a červnu; kurz byl hojně navštíven a zájem 
o něj nadále trvá. Nový kurz Aktivizující metody v edukační práci s dětskými 
klienty knihovny – dialogické metody, věnovaný práci lektorů s dětmi 
v knihovnách proběhl s velkým ohlasem v březnu-dubnu. 
   Osmidenní kurz Bez peněz do agentury nelez aneb Marketing pro neziskový 
sektor se konal v jarních a podzimních měsících, účastníky byl dobře 
hodnocen. Lektorem byl Mgr. Vlastimil Ježek a řada odborníků na marketing 
z České televize, Českého rozhlasu, některých neziskových organizací i 
komerčních firem; součástí akce byly návštěvy na konkrétních pracovištích 
(ČT, ČRo, ČTK ad.) Ve spolupráci se Zaměstnavatelskou sekcí SKIP, Národní 
knihovnou ČR a Městskou knihovnou v Jihlavě byl uspořádán devítidenní kurz 
Personálního managementu pro ředitele knihoven.  
   CERTIDoc: účast v projektu dále pokračuje, byť spíše na korespondenční 
úrovni. Zdá se však, že zahraniční aktivity poněkud umdlévají a s finanční krizí 
v ČR je stále méně zájmu o velké angažmá v této oblasti. Rekvalifikační 
kurzy, které vesměs garantují a organizují členové sekce, mohou zájemci 
v současné době absolvovat v Praze (NK ČR, STK), Plzni (UK ZČU), Ostravě 
(MSVK), Brně (MZK) Olomouci (VKOL). Pokryty nejsou potřeby v Jihočeském, 
východočeských a severočeských krajích. Řešením pro kraje, které 
nepořádají RKK, by mohl být nově vzniklý e-learningový kurz Moravskoslezské 
vědecké knihovny v Ostravě. K problematice standardů a inovací RKK se 
dvakrát sešla část sekce na schůzkách iniciovaných MZK.  
   Pokračovaly aktivity vzdělávání v oblasti ICT, byť jejich rozsah každoročně 
klesá. VISK2 by měl změnit svůj obsah i cíle, k tomu by měla být provedena 
řádná analýza počítačové/informační gramotnosti v jednotlivých krajích, 
která by se měla stát východiskem pro formulaci nových cílů a záměrů VISK 
2. 
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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 se po celý rok podílel na přípravě a následně na zahájení projektu 
vzdělávání UZS dotovaného z evropských fondů. V r. 2009 byl projekt 
připraven až k zahájení výběrových řízení na dodavatele jednotlivých kurzů. 
SKIP připravil veškeré obsahové podklady za oblast knihovnictví, kvantitativní 
údaje, tabulky, zajistil korespondenci s potenciálními frekventanty kurzů, 
komunikoval projekt na všech akcích SKIP, kooperoval s řediteli krajských 
knihoven i dalšími partnery a účastnil se celého přípravného procesu. O 
průběhu příprav informoval nejen členskou základnu, ale celou odbornou 
veřejnost. 
   Jednotlivé knihovny dostaly také možnost přihlásit prostřednictvím 
elektronické komunikace k odběru novinek u Unie zaměstnavatelských 
svazů. UZS získala statut oficiálního 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.  
   Ve spolupráci se Sekcí vzdělávání, Národní knihovnou ČR a Městskou 
knihovnou v Jihlavě byl uspořádán cyklický kurz Personálního managementu 
pro ředitele knihoven, v rozsahu 3x3 dny. Kurz měl velmi dobrou účast a jeho 
uspořádání bylo řediteli veřejných knihoven velmi pozitivně hodnoceno. 
Určité kritické připomínky zazněly k jedné z lektorek z profesionální 
vzdělávací agentury, celkově byl však cyklus hodnocen jako velmi užitečný, 
většina přednášek byla oceněna jako velmi dobré a přínosné. (Kurz proběhl 
s finanční podporou Ministerstva kultury ČR). 
    Na jednáních předsednictva i výkonného výboru SKIP byly v průběhu roku 
opakovaně diskutovány další možné roviny, ve kterých by se sekce měla 
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 partner ( MŠMT ČR, MK ČR, MV ČR, 
kraje, místní samosprávy, školy, další vzdělávací instituce, média aj.)   
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KOMISE PRO ZAHRANIČNÍ STYKY 
 
 

Významný úsek v činnosti SKIP představuje působení v rámci Mezinárodní 
federace knihovnických sdružení a institucí (IFLA). V roce 2009 pokračovaly 
v působení v orgánech IFLA – stálých výborech sekcí - dvě členky SKIP. Ve 
stálém výboru sekce IFLA pro veřejné knihovny je členkou od roku 2005 
kol. L. Nivnická, opětovně zvolená v roce 2009 na období do roku 2013. Ve 
stálém výboru sekce IFLA dodávání dokumentů a sdílení zdrojů pracuje již od 
roku 2003 kol. J. Pospíšilová (nyní již ve druhém období, do roku 2011). 

K zachování možnosti aktivního zapojení SKIP do práce v IFLA v roce 2009 
významně přispělo svým grantem v rámci programu Knihovna 21. století 
Ministerstvo kultury ČR. Ve značné míře se na umožnění této oblasti 
mezinárodní knihovnické spolupráce podílejí i domovské instituce 
jednotlivých kolegyní, Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Národní knihovna ČR. 
Obě kolegyně se v srpnu zúčastnily Světového knihovnického a informačního 
kongresu – 75. generální konference a shromáždění IFLA ve dnech 23. – 27. 
srpna 2009 v Miláně (v Itálii). Prvně jmenovaná kolegyně se také zúčastnila 
tzv. předkonference v Turíně a dalšího pracovního zasedání stálého výboru 
sekce v St. Petěrburgu v Rusku. Poznatky z jednání a svých knihovnických 
cest vůbec uplatňuje rovněž ve své přednáškové činnosti. 
   Evropská kancelář knihovnických, informačních a dokumentačních 
sdružení (EBLIDA) představuje platformu, jejímž prostřednictvím knihovnická a 
informační obec uplatňuje zájmy své profese i svých klientů na evropské 
(evropsko-unijní) scéně. SKIP si byl vědom, že zapojení do její činnosti je 
žádoucí. Problém však i nadále představují možnosti hradit náklady na aktivní 
členství v této organizaci.  

Tradiční spolupráce s Goethe-Institutem (GI) Praha má trvale profesní náplň 
na vysoké úrovni. Jejím těžištěm v roce 2009 byla příprava a vydání brožury 
s materiály celodenního odborného semináře na téma „Společné cesty. 
veřejné knihovny ve střední Evropě a skupiny obyvatelstva ohrožené 
sociálním vyloučením, konaného ve vzájemné spolupráci v roce 2008, a to 
s jejich zněním v obou jazycích. Vydání zajišťovaly kolegyně z Knihovny 
města Ostravy. Jde o činnost související s projektem „Romaňi kereka – 
Romský kruh“, před lety iniciovaným právě Goethe-Institutem, který o 
následující působení takto vzniklé knihovny projevuje trvalý zájem. 

Na základě pozitivní zkušenosti ze studijního knihovnického zájezdu do 
nizozemských knihoven (a německé) v roce 2008 PVV SKIP rozhodl o 
uspořádání zájezdu do severských, konkrétně dánských a švédských 
knihoven, který se také ve spolupráci se Sdružením knihoven Dánska 
(Danmarks Biblioteksforening) a paní Zuzanou Helinsky, působící ve Švédsku, 
realizoval ve dnech 26. – 29. října 2009 (Královská knihovna v Kodani – Černý 
diamant a knihovna Fakulty humanitních a sociálních věd - a Univerzitní 
knihovna v Lundu, veřejné knihovny v Kodani, Kodani-Vanloese, Malmö, 
Lommě, Middelfartu a Koldingu). Zájezdu se zúčastnili 3 knihovníci a 38 
knihovnic z celé ČR a 1 knihovnice ze SR, kteří jej – zejména po obsahové 
stránce – hodnotili velmi pozitivně. 
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PRAHA 
 
 
   V listopadu se ve dvou termínech uskutečnil seminář „Cvičení paměti pro 
každý věk“, jehož lektorkou byla paní Jana Vejsadová. Seminář byl zaměřen 
na techniky a strategie zvyšování paměťových schopností a na využití těchto 
technik pro osobní život i zaměstnání. Na seminář se přihlásilo 15 kolegyň. 
   Regionální konference se konala 26. března 2009 a zúčastnilo se jí 65 
individuálních členů a 12 zástupců členů institucionálních. Součástí programu 
byl blok krátkých aktuálních zpráv o činnosti SKIP a jako každý rok byla 
předána cena Pražská knihovnice. Cena byla udělena kolegyni Jarmile 
Burgetové. Na duben byla připravena přednáška Být hercem – o memoárové 
literatuře zblízka, o výklad jsme poprosili paní Marii Valtrovou, pracovnici 
Městské knihovny v Praze a zároveň známou autorku biografických knih. 
Bohužel, na přenášce se sešly pouze 2 kolegyně a přednáška se tedy 
nekonala. 
 V dubnu byla dále kolegyní Vaškovou zorganizována literárně historická 
procházka s odborným výkladem na téma Praha astronomická. Na veletrh 
Svět knihy jsme zajistili distribuci 80 vstupenek. Mezi květnové aktivity patřila 
také návštěva divadelního představení Višňový sad ve Vinohradském 
divadle, vstupenky (celkem 32) zajistila kolegyně Škochová. V červnu jsme 
se setkali s členkami pražského SKIPu, které jsou na mateřské dovolené; na 
tomto setkání samozřejmě nechyběly ani jejich děti. Garantem akce 
Knihovníci s dětmi byl kolega Záviška.  
   Velice kladně byl účastníky hodnocen tradiční zájezd spojený s účastí na 
knihovnickém happeningu, který se tentokrát konal ve Vsetíně. 
Organizátorem zájezdu byl kolega Hemola. Říjen nám zpříjemnilo pozvání 
kolegyně Vaškové na literárně historickou procházku za Pražskými strašidly. 
O listopadové divadelní představení Mikve ve Stavovském divadle byl 
nebývalý zájem, celkem kolegyně Škochová zajistila 48 vstupenek. Během 
roku byly i nadále připravovány exkurze do pražských knihoven. O tom, že 
jsou exkurze neustále v oblibě, svědčí jejich téměř okamžité obsazení. 
Kolegyně Jansová (dříve Skolková) jich připravila 11 a celkem se zúčastnilo 
151 členů SKIPu. Největší zájem byl o exkurzi do nové (v době konání exkurze 
ještě neotevřené) Národní technické knihovny. Podrobnosti o exkurzích 
najdete na adrese http://www.ikaros.cz/node/4328.). 
   Katalogizační komise se sešla celkem 3x. V Národní knihovně ČR bylo 
jednání zaměřeno na nejnovější poznatky z jmenné katalogizace a přípravu 
nových pravidel; přednášející byla Mgr. E. Lichtenbergová z NK ČR. V Národní 
technické knihovně proběhla 2 setkání členů komise. První bylo věnováno 
exkurzi v nově otevřené knihovně a druhé se zabývalo katalogizační politikou 
NTK a otázkami katalogizace v souvislosti s reorganizací fondů včetně 
rekatalogizace. Předvánoční setkání tradičně zakončilo SKIPový rok 2009.  
   I v loňském roce se někteří členové zúčastnili akcí, které pořádá jiný region 
SKIP. Bylo to Setkání knihovnických seniorů ve Svitavách (východočeský 
region), Literární Šumava v Horažďovicích (plzeňský region) a Malé podzimní 
setkání v Chýnově (jihočeský region).  
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STŘEDOČESKÝ REGION 
 
 
   Výbor se scházel nepravidelně v různých knihovnách regionu. V roce 2009 
se uskutečnily dvě schůzky, první 27. 2. 2009 v SVK Kladno. Hosty jednání v 
SVK Kladno byla ředitelka knihovny PhDr. Jiřina Kádnerová a Mgr. Gabriela 
Jarkulišová, ředitelka MěK Kutná Hora. Na programu bylo mimo jiné i 
provedení analýzy výkonu regionálních funkcí ve Středočeském kraji. Po 
diskuzi mezi členy výboru bylo vzhledem ke změnám na krajském úřadu 
provedení této analýzy odloženo. Na programu druhé schůzky  8. 6. 2009 v 
Národní knihovně byla zejména příprava zájezdu na happening do Vsetína. 
   Základním úkolem profesní organizace je podpora celoživotního vzdělávání 
pracovníků knihoven. Jednou z osvědčených forem jsou poznávací zájezdy 
do knihoven regionu. 21. května 2009 se uskutečnil zájezd po knihovnách 
okresu Příbram. Ve dnech 1. – 3. října navštívily pracovnice středočeských 
knihoven (členové i nečlenové SKIPu) společně happening ve Vsetíně. Viděly 
nejen vsetínskou knihovnu, ale i knihovnu v Rožnově pod Radhoštěm a 
vydaly se také do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm a na Pustevny.  
Zájezdu se zúčastnilo 27 knihovníků, 7 dalších dorazilo do Vsetína po vlastní 
ose. Na happeningu soutěžila družstva z Městské knihovny Kolín, Knihovny 
města Mladá Boleslav, Knihovny Jana Drdy v Příbrami a další. 
   Starší středočeské klubko má 18 členů, od roku 2010 ho povede M. 
Baštecká z Městské knihovny v Lysé nad Labem. Během roku se konala 2 
setkání. První ve dnech 15. - 16. května v Městské knihovně v Dobříši, kde byl 
ve spolupráci s Památníkem Karla Čapka ve Strži připraven seminář o Karlu 
Čapkovi. První část semináře již tradičně patřila výměně zkušeností a 
poznatků, které s sebou přináší práce s dětmi. Druhá část byla poznávací – 
noční prohlídka dobříšského zámku a pěší výlet do Staré Huti, návštěva 
Památníku Karla Čapka. Další setkání se uskutečnilo v Knihovně Eduarda 
Petišky v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi.  Kromě odborné diskuze a 
plánování činnosti na rok 2010 byla na programu návštěva brandýského 
zámku. Nové klubko se v roce 2008 ustavilo na příbramském okrese. Jeho 
členy jsou všechny profesionální knihovny příbramského okresu, vede je 
Katka Pechová z Městské knihovny Dobříš. V roce 2009 se členové setkali 
v březnu a v rámci kampaně Kde končí svět vyhlásili znalostní soutěž na téma 
Regionální osobnosti Příbramska. Další setkání se konalo na podzim v Městské 
knihovně Sedlčany. 
   Zástupcem regionální organizace v hodnotitelské komisi soutěže Vesnice 
roku se stala kolegyně Jiřina Soukupová z knihovny Jana Drdy Příbram. Na 
cenu Knihovna roku byla nominována Obecní lidová knihovna v Petrovicích 
vedená paní Evou Talaváňovou. Nominaci získala za vynikající služby dětem 
a seniorům v obci a bohatou výstavní činnost. V kategorii informační počin 
v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb zvláštní 
ocenění a diplom získala Městská knihovna Sedlčany za centrum Lukáš. Toto 
centrum Městská knihovna Sedlčany otevřela v r. 2007 díky soukromému 
dárci, Městu Sedlčany a programu Nadace OSF  Senioři  vítáni. Za první rok 
existence se uskutečnilo 191 akcí, které navštívilo 1 773 lidí. 
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JIHOČESKÝ REGION 
 
 
   V regionálním výboru jsou zastoupeny všechny jihočeské okresy, 1 členka 
zastupuje okres Pelhřimov, který spadá do Kraje Vysočina a 1 členka 
zastupuje vysokoškolské knihovny. V průběhu roku 2009 se regionální výbor 
sešel 4x, byla projednávána činnost a hospodaření jihočeské regionální 
organizace SKIP. Jihočeský projekt získal finanční příspěvek MK ČR – tradiční 
Malé podzimní setkání (září 2009 v Chýnově a okolí). Další nezapomenutelné 
setkání se zajímavými lidmi, další poznání a rozšíření obzorů, další udělování 
jihočeské ceny Librosaurus. 
  Noc s Andersenem  - hlavním garantem akce byl Klub dětských knihoven 
SKIP, letos při NsA připomínáno zejména výročí Ondřeje Sekory – zapojeno 
opět cca 40 jihočeských účastníků (nejen knihoven). V dubnu proběhl Zájezd 
- Sedlčansko  – velmi dobře hodnocená akce, přátelská setkání, poznávání 
oblasti v blízkém sousedství našeho kraje. Ve dnech 21.-23.5.2009 se 
uskutečnila tradiční Literární Šumava – další ročník mezikrajového setkání 
jihočeských a západočeských knihovníků, tentokrát v režii Západočechů – 
Horažďovicko. 
   Kde končí svět – motto: Jakou barvu má svět? - běžel 1.ročník dvouletého 
projektu, do kterého je zapojena řada jihočeských knihoven. V červenci 
proběhlo Indiánské korálkování a jiné techniky – další letní dílna, tentokrát 
v MěK Milevsko s nevšedním doprovodným programem. Ve dnech 17.- 
19.9.2009 se uskutečnila akce Co venkovské knihovny umějí a mohou V. - 
celostátní setkání knihovníků malých knihoven, které pořádala Sekce 
veřejných knihoven, konalo se zejména v Borech (Knihovna roku 2007), ale 
také v okolí -  garantem byla D.Wimmerová a zúčastnili se jí i knihovníci 
z jižních Čech, aby se věnovali vzdělání, zábavě a poznávání krás 
hostitelského kraje. 
   Podzimní setkání Klubka v září prezentovalo zajímavé činností dětských 
oddělení jihočeských knihoven a inspirativní dílna – drátkování. V jihočeské 
 krajské hodnotící komisi Knihovny roku  byla komisařkou členka regionálního 
výboru Jiřina Kostková. V hodnotitelské komisi  kraje Vysočina již několik let 
působí Anděla Tomanová. A. Tomanová je autorkou vyšívaných stuh, které 
jsou udělovány vítězným knihovnám v krajském (jihočeském) a celostátním 
kole. Jihočeskou knihovnou roku se stala Obecní knihovna Staré Město pod 
Landštejnem. Knihovna byla oceněna v rámci vyhlášení krajské soutěže 
Vesnice roku, které proběhlo ve vítězné obci – Jankov (okres České 
Budějovice). 
   Jihočeská regionální organizace SKIP pokračovala ve spolupráci se 
zástupci veřejné správy i samosprávy i s knihovnami Jihočeského kraje  - 
podílela se na propagaci činnosti knihoven regionu. Klub dětských knihoven 
– zapojení do celostátních i regionálních akcí, aktivní účast na „Noci 
s Andersenem“, „Rosteme s knihou“, „Kde končí svět“, „Kamarádka 
knihovna“,“Dni pro dětskou knihu“ atd. 
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PLZEŇSKÝ REGION 
 
 

   V rámci cyklu seminářů Přes vzdělaného knihovníka ke vzdělanému čtenáři 
se uskutečnila přednáška PhDr. Marie Hálové „Dějiny knižní kultury“, 
zaměřená na staré tisky, jejich obsah, výzdobu a historický kontext. Po 
skončení přednášky následovala exkurze do speciálního depozitáře starých 
tisků a ilustrační prohlídka vybraných dokumentů z fondu Studijní a vědecké 
knihovny Plzeňského kraje. Přednáška se konala 10. 3. 2009 a zúčastnilo se jí 
37 knihovníků. 
   Velmi pečlivě jsme připravovali program tradičního setkání západočeských 
a jihočeských knihovníků Literární Šumava 2009 v Horažďovicích. 
Neocenitelnou pomoc výboru poskytla vedoucí Městské knihovny 
v Horažďovicích paní Lenka Šimonová. Celého programu ve dnech 21. – 23. 
května se zúčastnilo 29 západočeských a 19 jihočeských knihovníků a přátel 
knihoven. Další knihovníci se podle možností zúčastnili jen vybraných akcí a 
do počtu účastníků nejsou započítáni. V průběhu semináře, který jsme 
nazvali „O přírodě a Šumavě tentokrát v Horažďovicích“ jsme postupně 
poznávali město, jeho historii a současnost, blízké okolí a hlavně zajímavé 
osobnosti s krajem spojené. Přivítala nás starostka města Mgr. Jindřiška 
Antropiusová, muzeem nás provázela jeho ředitelka paní Mgr. Hana 
Smetanová, historické zajímavosti a město samotné nám přiblížil pan Václav 
Trčka. V Městské knihovně přivítala účastníky vedoucí paní Lenka Šimonová 
a spolu s ní prezentovala úspěchy v digitalizačních projektech pracovnice 
Národní knihovny PhDr. Františka Vrbenská. Prácheňský kraj v pověstech nám 
představil básník, spisovatel a antikvář pan Ondřej Fibich. O šumavské 
přírodě a dění v národním parku Šumava zasvěceně hovořil Mgr. Pavel 
Hubený a vyprávění náladovými fotografiemi šumavské přírody doprovodil 
pan Vladislav Hošek.  
   Odborný zájezd ZČU za podpory RV SKIP se uskutečnil 11. -12. 9. 2009. Cílem 
cesty byla nová Univerzitní knihovna ve Zlíně, knihovna JAMU v Brně a také 
nová Knihovna Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně. 
Zpestřením odborného programu byla návštěva Baťovy vily a muzea ve Zlíně 
a Muzea knihy ve Žďáru nad Sázavou. 
   Na čtvrtek 12. listopadu 2009 byla připravena druhá přednáška cyklu Přes 
vzdělaného knihovníka ke vzdělanému čtenáři. Naše pozvání přijala MgA 
Renáta Ochmanová z Ústavu umění a designu Západočeské univerzity a 
v přednášce „Knižní vazba – materiály, technologie a výzdobné techniky“ 
velmi detailně dokumentovala pracovní postupy, používané materiály a 
nástroje pomocí prezentační techniky. Pro zájemce byla připravena výstava 
starých tisků z fondu SVK PK v badatelské studovně. Přednášky se zúčastnilo 
32 knihovníků. 
   Stále významnější místo v činnosti regionální organizace SKIP zaujímají 
aktivity regionálního klubka Plzeňska Klubu dětských knihoven SKIP. 
Regionální klubko Plzeňska pracuje v komornější podobě, než je tomu 
v ostatních krajích. Chybí tradice, ale spolupráce dětských oddělení 
knihoven se rozvíjí i v našem kraji. 
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CHOMUTOVSKO 
 

   V roce 2009 se výbor regionální organizace sešel k zajištění činnosti 
sedmkrát. Členové SKIPu v roce 2009 společně pracovali na organizaci akce 
„Týden knihoven“. Knihovny regionu se zúčastnily soutěže Biblioweb. 
V prvním pololetí 2009 SKIP organizoval kulturní a vzdělávací akce - „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. Členská základna SKIPu 
05 v roce 2009 – 13 individuálních a 9 institucí. 
 

ÚSTECKÝ REGION 
 

   Jako každoročně jsme zajistili pro zájemce vstupenky na knižní veletrh, 
celkem bylo zakoupeno a rozděleno 59 vstupenek. 3. června se uskutečnil 
zájezd do Prahy. Na programu byla návštěva knihovny v paláci Kinských, 
prohlídka knihovny a Uměleckoprůmyslového muzea. Zájezdu se účastnilo 40 
knihovnic a knihovníků, převážně ze SVK v Ústí nad Labem a RK Teplice. 14. 
října proběhlo v knihovně K.H.Máchy v Litoměřicích každoroční setkání 
členek Klubka. 12. listopadu se konala v SVK v Ústí nad Labem akce 
s názvem Malý inspiromat – výměna zkušeností a kontaktů s pořádáním 
besed a ostatních akcí, pořádaných pro návštěvníky knihoven. Knihovny 
regionu se individuálně zapojily do celorepublikových skipových akcí. 
Účastnily se Noci s Andersenem, zapojily se do všech tří kol akce Kniha mého 
srdce. V knihovnách se konaly také akce v rámci Týdne knihoven a některé 
knihovny připravily i program v rámci Dne pro dětskou knihu. Regionální 
výbor SKIPu se sešel 2x, 15. ledna a 20. října.  
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LIBERECKÝ REGION 
 

   Činnost regionální organizace 07 vycházela ze schváleného plánu pro daný 
rok včetně zapojení do akcí jednotlivých knihoven Libereckého kraje. 
Příznivé podmínky práce byly již tradičně zajištěny i podporou ředitelů 
jednotlivých knihoven. Ve složení členské základny opět došlo k posunu ve 
prospěch institucionálních členů, celkově se ale počet členů zvýšil. V roce 
2010 se budeme snažit využít všech námětů a nápadů pro aktivizování 
dalších knihovníků. 
   Jednotliví členové regionálního výboru pokračovali v průběžné spolupráci  
s řediteli městských knihoven a knihoven dalších vzdělávacích institucí. RV 
převzal mimo jiné i iniciativu ve spolupráci s libereckými Domy seniorů ve 
smyslu předávání informací o možnostech kulturních programů přímo pro 
obyvatele těchto domů. 2 členky RV také prověřily, doplnily a uspořádaly 
knihovní fond malých knihoven ve dvou zařízeních (knihovny tvořené 
osobními dary obyvatel seniorských domů) včetně technických popisek a 
orientačních tabulí. Regionální elektronická konference informovala 
průběžně jednotlivé členy SKIPu 07 o programech a jednáních regionálních 
setkání, o akcích jednotlivých výborů, připomínala zajímavá školení a 
programy. Nově začala uveřejňovat i zápisy z jednání výkonného výboru 
SKIPu a stěžejní informace ze zasedání předsednictva. RV také projednal a 
podpořil podání grantu Klubu dětských knihoven  Libereckého kraje. 
Kontakty se zástupci v odborných sekcích jsou zajišťovány elektronickou 
konferencí. 
   Předsedkyně regionálního KDK je i členkou RV 07 a pro zajištění realizace 
plánů KDK v tomto roce aktivněji spolupracovala s oddělením regionálního 
knihovnictví v KVK v Liberci. Podařilo se tak např. zajistit větší účast na akcích 
z grantů SKIP, zpopularizovat stěžejní programy roku (akce k nedožitým 80. 
narozeninám Františka Nepila apod.). Velmi úspěšnou akcí na základě 
spolupráce s odbornými pracovníky KVK v Liberci byl celodenní seminář 
Židovská otázka včera a dnes – teoretická příprava na výuku uvedeného 
tématu na základních i středních školách, doplněná návštěvou liberecké 
synagogy a židovského hřbitova. 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.  
   Podíl regionální organizace v sekci veřejných knihoven byl v roce 2009  
prezentován především v oblasti spolupráce knihoven Euroregionu Nisa. V 
součinnosti s regionální organizací SKIPu  byly uskutečněny 3 přednášky  a 5 
exkurzíV 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, s knihovnou Goethe-Institutu 
v Praze U posledně jmenované aktivity se jedná o konkrétní zaměření na 
skupinu středoškoláků – studentů německé části Gymnázia F.X.Šaldy v Liberci 
(pravidelné praxe, spoluúčast na kulturních a vzdělávacích akcích). Své 
návštěvníky si našlo i pravidelné promítání filmů v němčině, zapůjčené 
z Filmového archivu GI.  
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VÝCHODOČESKÝ REGION 
 
 
   První akcí letošního roku byla Valná hromada regionu 25.února s mottem 
„Knihovnické cestování“. Na ní Ing. Libuše Nivnická přiblížila atmosféru 
kongresů a knihoven v různých částech světa. Na to navázala předsedkyně 
RV s prezentací „Kde jsme všude byli“. S velkým zájmem si účastníci prohlédli 
novou budovu SVK v Hradci Králové. Tato knihovna nám pro jednání poskytla 
konferenční sál. Nechyběla ani pozvánka na další aktivity v roce 2009. První 
z nich již 28.2. byl přejezd Jestřebích hor na běžkách. Z Petříkovic do Rtyně do 
knihovny dorazilo 8 odvážlivců.  
   Následovala již tradiční schůzka členů regionálního Klubka v Sukově 
knihovně. Mgr. Ivana Hutařová připravila nové dětské knihy a setkání se 
spisovatelkou Renatou Fučíkovou. Další kolo projektu Kde končí svět bylo 
vyhlášeno na setkání Klubka v Knihovně města Hradce Králové v pobočce 
v Kuklenách (17.3.). Tam také byla dohodnuta pravidla nového projektu „My 
všichni jsme Východočeši“, který by se měl stát tradiční akcí našeho Klubka. 
Východočeské knihovny se zapojily do celostátní ankety Kniha mého srdce a 
již tradičně do Noci s Andersenem. (V knihovnách nocovalo 428 dětí a 103 
dospělých.)  
   V květnu vyvrcholila akce „My všichni jsme Východočeši“ setkáním 
soutěžících dětí ve Svitavách. Tříčlenná družstva z deseti knihoven se utkala 
ve znalostech o svém regionu. Soutěžní otázky připravilo 18 knihoven 
z celých východních Čech. Azyl v nevlídném počasí posledních květnových 
dnů poskytla účastníkům svitavská knihovna a Fabrika (29.a 30.5.). V červnu 
se hodnotily knihovny obcí, zapojených do soutěže Vesnice roku. Za 
východočeský region se práce komise účastnila Věra Škraňková v kraji 
Královéhradeckém a Jana Kalousková v kraji Pardubickém. 
V Královéhradeckém kraji byla oceněna Místní knihovna v Mokrém, zvaná 
Knihovna u Mokřinky. V Pardubickém kraji získala prvenství knihovna 
Budislav, okres Svitavy. 
   V termínu 19. – 27. června vyjeli (nejen) východočeští knihovníci do Francie 
na pokračování loňské bretaňské cesty. Navštívili jsme jižní část Bretaně, 
nejzápadnější výběžek Pointe du Raz, i velice zajímavé farní dvory. Bretaňské 
legendy jsme si připomněli nejen v bájném lese u Merlinova hrobu a 
Vivianiny studánky, ale i cestou v autobuse. V programu byla zahrnuta i 
návštěvy knihovny v Rennes. 2. – 3. července připravila chrudimská knihovna 
opět knihovnickou dílnu „Setkání s loutkou“, která se konala již počtvrté 
v rámci festivalu Loutkářská Chrudim. Tentokrát byl celý seminář věnovaný 
biblioterapii. Lektorkami byly PhD. Timotea Vráblová a Mgr. Gabriela Futová 
ze Slovenska. Na programu byly i návštěvy divadelních představení. 
   V srpnu (25.- 28.) zorganizovala Městská knihovna ve Svitavách spolu 
s regionálním výborem celostátní setkání knihovníků – seniorů. Přítomní 
vyslechli aktuální informace z knihovnického světa, prohlédli si knihovny ve 
Svitavách a Moravské Třebové i pamětihodnosti obou měst.  Regionální výbor 
měl podíl i na organizaci knihovnické dílny „Krajina v pohádce – pohádka v 
krajině“ v Jičíně – Městě pohádky 9.-11.9.  
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  REGION VELKÁ MORAVA 
 
 
 
   Rok 2009 proběhl v regionu Velká Morava ve znamení četných 
projektových aktivit a také byl náš region místem konání knihovnického 
happeningu ve Vsetíně na úvod Týdne knihoven. V našem regionu se také 
konala celostátní valná hromada Klubu dětských knihoven spojená 
s vyhlášením soutěže Kamarádka knihovna. ( 3. – 5. 11.).  Atmosféra  valné 
hromady a především slavnostního večera  v Knihovně Jiřího Mahena  byla 
účastníky vysoce ceněna, stejně tak jako další odborný program v MZK a 
KJM.  Ve spolupráci KJM s jednotlivými regiony byla připravena také velmi 
přitažlivá průřezová výstava o aktivitách KDK v jednotlivých regionech. 
V Městské knihovně Jihlava, která svou nadstandardní péčí o účastníky 
přispěla nejen k hladkému organizačnímu zajištění, ale především k příjemné 
atmosféře, se konal celostátní seminář pro ředitele knihoven -  personální 
management, připravený zaměstnavatelskou sekcí. 
   Další tradiční aktivity SKIP Velká Morava se konaly v intenzitě srovnatelné 
s předchozími roky. Členové se rovněž zapojovali do akcí v rámci celého 
svazu.  Již potřetí byla udělena čestná regionální vyznamenání. Čestný titul 
Velkomoravský knihovník – knihovnice tentokrát na kolegiu v květnu převzala 
Jaroslava Škoulová,  dlouholetá ředitelka Městské knihovny Kyjov a členka 
SKIP, doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc. dlouholetý ředitel  Moravské zemské 
knihovny v Brně a zakládající člen SKIP a  PhDr. Miloš Kvapil,  od roku 1997 do 
března 2009 ředitel Městské knihovny v Prostějově, člen výboru RV SKIP 09 a 
v předchozích obdobích člen předsednictva SKIP.  Hledáme-li motivaci pro 
členství ve SKIP, pak si dovolím použít slova laureátky ceny Velkomoravský 
knihovník kolegyně Jaroslavy Škoulové: „ Díky za všechno, bylo to super a 
mělo to úroveň. Bylo mně v Brně mezi vámi dobře“.  
   V rámci projektu Možnosti spolupráce veřejných knihoven a škol v 21. 
století, se konal (v květnu a v červnu 2009 v Knihovně Karla Dvořáčka ve 
Vyškově a v KJM Brno) za finanční podpory SKIP ČR 6denní kurz „Pomoc 
veřejných knihoven s realizací průřezových témat a klíčových kompetencí“, 
který organizoval SKIP JM, Moravská zemská knihovna a  Knihovna Karla 
Dvořáčka ve Vyškově. Kurz vedla lektorka Kritického myšlení,o.s. paní Nina 
Rutová. Účastníky kurzu byly knihovnice z veřejných knihoven. Podařilo se, že 
z některých knihoven se kurzu účastnily dvě knihovnice – z oddělení pro 
dospělé a pro děti.  
   Čtyři knihovny Zlínského kraje spojily své síly a ve společném projektu k 
podpoře dětského čtenářství připravily projekt Čtením lákáme děti do 
knihoven Zlínského kraje. V prvním pololetí do knihoven zavítal soubor 
Listování a dětem představil literární dramatizaci knih A.Lobela Kvak a Žbluňk 
jsou kamarádi a A.Herzog Lililinda superhvězda. Pořady vhodně doplnily 
aktivity knihoven, např. v Knihovně Kroměřížska 11. června 2009 obohatily 
vyhlášení výsledků krajské literární soutěže dětí Zlínského kraje. Ve Vsetíně a 
Uherském Hradišti soubor Listování představil skvělou literární předlohu 
A.Lobela atd. 
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REGION MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO KRAJE 
 
 
   V roce 2009 byly podány dva projekty za SKIP10, které jsou financovány 
prostřednictvím VV SKIP z programu Ministerstva kultury ČR Knihovna 21. 
století. Projekty podala Knihovna Petra Bezruče Opava a Klub dětských 
knihoven SKIP 10.   
Knihovna Petra Berzuče v Opavě ve spolupráci s regionálním výborem 
uspořádala ve dnech 8. -9. 9. 2009  seminář „VÍME O SOBĚ?“, který byl 
zaměřen na práci se zrakově postiženými uživateli knihoven a konal se 
v Minoritském klášteře v Opavě. Cílem byla prezentace organizací, které 
pomáhají slabozrakým a nevidomým spoluobčanům, výměna zkušeností a 
zejména praktické ukázky při komunikaci s nevidomými. Seminář byl 
prioritně určen pro pracovníky zvukových knihoven, ale byl otevřen pro 
odbornou veřejnost i studenty Slezské univerzity v Opavě.  V úterý večer 
proběhlo společenské setkání s kulturním programem. V rámci 
doprovodného programu byla připravena výstava prací nevidomých 
z Charitního domu sv.Cyrila a Metoděje  ve Vlaštovičkách. Účast na semináři 
využili i klienti zvukové knihovny KPBO, kteří se zapojili do diskuze a 
prezentovali své zkušenosti s vodícími psy.  Akce připomněla 10. výročí 
existence zvukové knihovny v KPBO a  200 let od narození Louise Brailla 
(1809-1852), jehož hmatové písmo se stalo symbolem gramotnosti 
nevidomých lidí na celém světě.  Tomuto tématu se věnoval ve svém 
rozsáhlém příspěvku i prezident SONS Mgr. Stiborský. Podrobný program  celé 
akce  včetně fotografického materiálu a prezentací, shromáždila Knihovna 
Petra Bezruče v Opavě na DVD, který obdrželi všichni účastníci setkání.  
   Jarní  a podzimní setkání Klubu dětských knihoven – jsou každoročně 
určena pracovníkům dětských oddělení členských knihoven SKIP10.  Jarní 
setkání se uskutečnilo 29.4.2009 ve MK Vřesina u Ostravy, podzimní pak 21.10. 
2009 v MěK Uničiv. Více v kapitole „Činnost klubka v r. 2009“. Projekt byl 
podpořen částkou 4.000,- Kč z programu Knihovna 21. století.  
   Ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě bylo uspořádán ve dnech 4.-
5. února  6. ročník Konference „Kniha v 21. století“ na téma „Společná četba“. 
Konference  byla mimořádně zdařilá díky řadě zajímavých lektorů ze Slezské 
univerzity v Opavě,  Ostravské univerzity, spřátelených univerzit na Slovensku, 
Národní knihovny v Praze, veřejných knihoven z různých míst v regionu a 
studentů nejen z hostitelské univerzity, ale i z Ústavu informačních studiích 
Masarykovy univerzity v Brně. Vyhrazené auditorium nestačilo pojmout 
nečekaně početné publikum. 
   Studijní zájezd do východních Čech se uskutečnil 30.4.-2.5.2009 za účasti 48 
knihovníků a přátel knihovny.  Hlavní náplní zájezdu byla návštěva nové 
Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, Městské knihovny v Náchodě a 
Městské knihovny V.Priessnitze v Jeseníku.  Odborný program byl doplněn 
návštěvou Hrádku u Nechanic, Muzea krajky ve Vamberku, vyhlídkou na 
Jiráskově chatě nad Náchodem, Sanatoria Edel ve Zlatých Horách. Díky 
iniciativní organizátorce Dany Nalepové měli účastníci možnost poznat 
několik zajímavých knihoven a řadu neznámých míst. 
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KARLOVARSKÝ REGION 
 
 
   Knihovny se zapojovaly do celostátně pořádaných akcí (Noc 
s Andersenem, někde pohádkové odpoledne s Andersenem, Světový den 
knihy a autorských práv, pasování prvňáčků, Týden knihoven, Den pro 
dětskou knihu, Celé Česko čte dětem).  Při chebské akci Chebské dvorky, 
kdy se ve městě po několik dnů setkávají fotografové a umělci výtvarných 
směrů, spolupracovala Městská knihovna v Chebu na dílně, která se 
zabývala tvorbou koláží – ty budou vystaveny na  Dvorcích 2010. Zdařilou 
akci připravuje už léta knihovna v Nové Roli ve spolupráci s knihovnou v 
Chodově a Městskou knihovnou v Karlových Varech pod názvem „Loučení 
s prázdninami“ -  poslední sobotu v srpnu. Letošní setkání bylo již čtrnácté. 
   Za SKIP pracuje v krajské komisi soutěže Vesnice roku kol. Mudrová 
z Městské knihovny v Chebu. Členové SKIP se účastní konference „Knihovny 
současnosti“ 2009 v Seči. Účastnili se i setkání knihovníků v Býšti, vítězné 
knihovně ze soutěže Knihovna rokuje dnech 17. -19. 9.2009 „Co venkovské 
knihovny umějí a mohou“. Několik knihovnic se zúčastnilo zájezdu 
pořádaného SKIP do dánských a švédských knihoven  26. – 30.10. a vrátily se 
velmi spokojené a inspirované. 
   Granty: požádali jsme o tři, příspěvky jsme dostali na dva. Jeden využilo ke 
své akci Klubko –  „Hry bez hranic aneb Knihovnice dětem“ 3. ročník. Druhý 
jsme využili k přednáškám o literatuře. Na zájezd po knihovnách a stopách 
spisovatelů jsme grant nedostali. V březnu připravili členové SKIP z knihovny 
v Chebu už 8. Ples pro knihu – zdařilou akci, na které se scházejí nejen 
čtenáři,  ale i další příznivci knihovny. V sobotu 16. 5. jsme uspořádali 
celodenní zájezd na Knižní veletrh Praha „Svět knihy 2009“ a pro zájemce 
zajistili vstupenky na divadelní představení. 
   Knihovna v Nové Roli pořádá již tradičně, více než deset let,  
k Mezinárodnímu dni dětí zájezd pro děti a jejich rodiče a zve k účasti i členy  
SKIP – tentokrát se ve dnech 29. – 31. 5. 2009 pohybovali na 
Jindřichohradecku, čili v České Kanadě. Městská knihovna v Chebu 
pořádala opět studijní zájezd do knihoven a po památkách – tentokrát kolem 
Hradce Králové. Vždy doplněný „stopováním“ spisovatelů a dalších 
významných osobností naší vědy i kultury a vyplňováním testu o ceny. 
   Hry bez hranic – Již 3. ročník se konal v Královském Poříčí na statku řemesel 
Bernard. Hry se týkaly starých řemesel našeho kraje. Děti soutěžily v 11-ti 
disciplínách (poznávaly byliny, stará řemesla a předměty, které dřívější 
řemeslníci používali, zdobily perníčky, pletly vánočku, drátovaly, doplňovaly 
lidová přísloví,…) Her se zúčastnilo celkem 12 šestičlenných knihovnických 
družstev. Kromě tří pěkných prvních cen si každé dítě odneslo nějakou 
maličkost a nejen to, odměnou pro všechny byl pěkně strávený den. Cílem 
her je přiblížit dětem kraj, ve kterém žijí, měly by se dozvědět informace a 
zajímavosti o jeho historii, přírodě, současnosti. Knihovna snů – Úkolem 
jednotlivých knihoven bylo vytvořit s dětmi jejich „knihovnu  snů“, tak jak by si 
děti představovaly, že by knihovna měla vypadat, fungovat. 
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ZÁVĚR A PODĚKOVÁNÍ 
 

    
   Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) 
http://skip.nkp.cz/ je největší profesní organizací sdružující knihovníky a 
informační specialisty v České republice. V roce 2009 bylo členem SKIP 913 
jednotlivců a 507 institucí. Počet členů SKIP tedy od konce 90. let 
nepřetržitě, byť velmi mírně roste. SKIP je organizován na regionálním 
principu (přehled regionů na http://skip.nkp.cz/kdoPreRV.htm), početně 
nejsilnější složkou jsou knihovny měst, obcí, krajů a jejich pracovníci.  

 

Region                                                            Jednotlivci     Instituce     Celkem                        
 
01 Praha                                                                    218                55              273 
02 Středočeský region                                               42                50               92 
03 Jihočeský region                                                 101                 62             163 
04 Plzeňský region                                                    101                 24             125  
05 Region Chomutovsko...                                        12                  9                 21 
06 Ústecký region                                                       34                20                54 
07 Liberecký region                                                    57                24                81 
08 Východočeský region                                           95                59             154        
09 Jihomoravský region                                             123               93             216    
10 Region Moravskoslezského a Olom. kraje          72                89             161 
11 Karlovarský region                                                  58               22               80     
Celkem                                                                         913             507          1420   
 
 
   Napříč regiony působí ve SKIP 9 sekcí, klubů a komisí (přehled na 
http://skip.nkp.cz/kdoPskk.htm), které sdružují zájemce o společné aktivity 
ve specifických oblastech oboru (Sekce vzdělávání, Zaměstnavatelská 
sekce, Frankofonní klub…) nebo typech a skupinách knihoven (Sekce 
veřejných knihoven, Klub školních knihoven, Klub vysokoškolských 
knihovníků…).  
 
   Nejvyšším orgánem SKIP je valná hromada, která se schází jedenkrát za tři 
roky. V mezidobí řídí činnost SKIP třicetičlenný výkonný výbor 
(http://skip.nkp.cz/kdoVV.htm) a jeho devítičlenné předsednictvo. V čele 
SKIP stojí předseda – je jím PhDr. Vít Richter (vit.richter@nkp.cz). Výkonný 
výbor se v roce 2009 sešel třikrát, z toho jednou ve Svitavách na výjezdním 
zasedání spojeném se seminářem, osmkrát se k pravidelné práci sešlo také 
předsednictvo (http://skip.nkp.cz/kdoPre.htm). Pravidelně pracovala 
dozorčí komise SKIP, jejímž předsedou je PhDr. Ivo Brožek. 
(http://skip.nkp.cz/kdoDoz.htm). 
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Zpráva o hospodaření SKIP za rok 2009 

Příjmy  
pořádání akcí SKIP 602 300,00 Kč 
prodej publikací 39 289,00 Kč 
pronájem a inzerce 116 200,00 Kč 
členské příspěvky 1 060 250,00 Kč 
úrok ČSS 4 997,02 Kč 
dotace MK  488 000,00 Kč 
dotace Středočeský kraj 6 272,00 Kč 
vratka nedaněná 9,00 Kč 
Příjmy celkem 2 317 317,02 Kč 
Výdaje   
ceny  13 349,00 Kč 
cestovné  92 292,00 Kč 
cestovné zahraniční 29 615,00 Kč 
členské příspěvky IFLA 18 553,30 Kč 
členské příspěvky jiným organizacím IBBY, 
UZS, Asociace muzeí a galerií 

55 000,00 Kč 

dary 3 706,00 Kč 
dohody o provedení práce 327 100,00 Kč 
happening 20 110,00 Kč 
materiál  90 725,00 Kč 
nákup SW 8 366,00 Kč 
občerstvení 46 408,00 Kč 
poplatky bance 23 101,88 Kč 
poštovné 35 275,00 Kč 
služby nájem, lektorská činnost, apod. 1 078 721,42 Kč 
tisk 191 521,70 Kč 
vratka dotace 2008 7 010,00 Kč 
vratka účastnického poplatku 11 230,00 Kč 
Celkové výdaje 2 253 084,30 Kč 
Hospodářský výsledek 64 232,72 Kč 
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   Na závěr chceme poděkovat všem subjektům, které činnost SKIP v roce 
2009 finančně podpořily: 
 
 
Ministerstvo kultury ČR 
Goethe-Institut Prag 
Francouzský institut v Praze  
3M Česko 
Firma Ceiba 
 

 
 

                                                               
 
 
 

                                                                                   
   
 
 
   Děkujeme všem kolektivním a především individuálním členům SKIP, kteří i 
v roce 2009 dobrovolně vykonávali spolkovou činnost pro další rozvoj naší 
profesní organizace, všem dobrovolným funkcionářům, kteří svou prací 
přispívají nezištně k dobrým výsledkům práce SKIP: 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                      
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