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VZDĚLÁVACÍ AKCE
SKIP v roce 2010 získal na tyto akce grant MK ČR ve výši 357.000,- Kč
v programu Knihovna 21. století. Jednalo se o cyklus 20 vzdělávacích akcí.
Celková finanční hodnota byla 714,000,- Kč. Realizovány byly tyto akce:
1. Co venkovské knihovny umějí a mohou (Sekce veřejných knihoven)
2. Cesty ke knihám a čtenářství (Region 09)
3. Hry bez hranic (Region 11)
4. Hudba, která bortí hranice stylů a forem (Region 09)
5. Chceme dětem číst (Region 09)
6. Jak zlepšit PR dětských oddělení knihoven (Klub dětských knihoven)
7. Jarní a podzimní setkání KDK SKIP 10 (Region 10)
8. Kde končí svět (Klub dětských knihoven)
9. Knihovny-média-komunikace (Region 01)
10. Lektorské dovednosti (Sekce vzdělávání)
11. Literární procházky (Klub dětských knihoven)
12. Literární Šumava (Region 03)
13. Máchovské sympozium (Region 07)
14. Malé podzimní setkání 2010 (Region 03)
15. Mediální výchova (Region 09)
16. Noc s Andersenem (Klub dětských knihoven)
17. Potulná pohádková země (Klub dětských knihoven)
18. Pracovní setkání lékařských knihovníků (Klub lékařských knihoven)
19. Seminář pro knihovníky seniory (Region 06)
20. Setkání s loutkou (Region 08)
21. Světová literatura (Region 11)
22. Výchova demokratického občana (Region 09)
Cyklus vzdělávacích akcí SKIP (odborné semináře, pracovní dílny, exkurze,
diskusní setkání, přednášky apod.) byl v roce 2010 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.

MEDIÁLNÍ AKTIVITY
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky se v roce 2010
podílel na propagaci řady celostátních kampaní a k podpoře svých aktivit
získal významného partnera – stavební společnost Skanska. SKIP podepsal
s touto velkou firmou smlouvu o dlouhodobé spolupráci. V rámci uzavřené
dohody se rozhodla Skanska finančně podpořit již existující úspěšné projekty
SKIP (mj. Noc s Andersenem a další aktivity podporující rozvoj čtenářských
dovedností a vztah ke knihám a četbě), vedle toho vznikly i projekty zcela
nové. V roce 2010 byla vyhlášena a poprvé předána cena společnosti
Skanska v nové kategorii Městská knihovna roku jinak již tradičního
vyhlašování cen Knihovna roku. Tuto cenu získala Knihovna města Ostravy.
Na podporu a motivaci mladých pracovníků knihoven byla také v roce 2010
poprvé vyhlášena cena MARK, pomocí které budou oceňováni studenti
knihovnictví a mladí pracovníci knihoven do 35 let. V roce 2010 byl touto
cenou vyznamenán PhDr. Petr Škyřík z KISK MU Brno.
V roce 2010 SKIP zorganizoval nultý ročník nové celostátní akce Březen –
měsíc čtenářů. Navázali jsme na akci druhé poloviny 20. století Březen měsíc
knihy a akci posledních let s názvem Březen měsíc internetu. Do centra
našeho zájmu se dostal čtenář a čtení. Chtěli jsme zjistit situaci s reálným
čtenářstvím v ČR a připomenout opět po roce s Knihou mého srdce všem
četbu a čtenářství. SKIP chtěl propojit čtenáře, organizace a instituce
zabývající se četbou ke společné mediální kampani a najít partnery se
vztahem a ochotou podpořit tuto kampaň na podporu čtení I v následujících
letech. Spolupráce s partnerskou organizací nakladatelstvím Biblion vyústila v
druhý ročník Celonárodního čtení Bible, ke kterému se přihlásily desítky
knihoven. Na podporu Března měsíce čtenářů bylo vydáno sedm různých
plakátů ! Firma CEIBA podpořila tuto akci 4 různými plakáty, 3 propagovaly
skandinávský nábytek pro knihovny a čtenáře a CEIBA vydala také v reedici
plakát Adolfa Borna a Jiřího Žáčka s názvem Knižní vandalové, který se stal
nejžádanějším plakátem minulého roku. Firma DIGIKNIHY vydala plakát
Elektronická kniha – celá knihovna ve vaší kapse, SUPRAPHON vydal plakát
propagující “čtení pro vaše uši” Audioknihy a sdružení CZ.NIC vydalo
populárního Aleše, který propagoval Doménu CZ. SKIP zajistil distribuci všech
těchto plakátů do knihoven. Březnová akce měla tři samostatné směry.
Knihovny měly připravit ankety a průzkumy čtenářů, abychom zjistili, proč
lidé nečtou či nechodí do knihoven. Ankety měly přinést informace co
čtenářům v knihovnách chybí a o možnostech to změnit. Druhým směrem byl
Týden čtení aneb “Čtení sluší každému” – netradiční místa, nonstop čtení,
čtení čehokoliv s kýmkoliv. V roce 2010 zaměřený především na výročí
K.H.Máchy a F.Hrubína. Třetím směrem Března měsíce čtenářů měly být nové
služby knihoven – půjčování elektronickcýh čteček knih, nové služby pro
handicapované uživatele apod. Na webových stránkách BMČ se průběžně
objevovaly nové tipy na activity v Nápadníku BMČ.

SKIP zorganizoval v rámci BMČ 2010 jedenáctý ročník (počtvrté 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 Městská knihovna Litvínov, na druhém místě se
umístila Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a na třetím Krajská
knihovna Karlovy Vary. 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 Jevíčko před Místní knihovnou Strašice a
Městskou knihovnou Nové Sedlo. 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 Litvínov, která získala ocenění Blind Friedly Web. Letos
pošesté hodnotila stránky soutěžících knihoven i laická veřejnost, která měla
možnost hlasovat prostřednictvím speciálních webových stránek. Prvenství si
v této kategorii odnesla Městská knihovna Smržovka před Knihovnou U
Mokřinky Mokré a Městskou knihovnou Česká Třebová.
Více než 40 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 loňském roce za finanční podpory firmy SKANSKA připravil a
distribuoval do knihoven plakáty na podporu svých akcí Týden knihoven a
Den pro dětskou knihu. Oba plakáty podle návrhů SKIP na vysoké
profesionální úrovni realizovala firma SKANSKA a pro Týden knihoven byly
vytištěny i dva druhy záložek do knih. Firma SKANSKA finančně podpořila
realizaci dalšího úspěšného projektu SKIP – Školy naruby. V roce 2010 bylo
vydáno a distribuováno do knihoven 15 000 kusů deníčků pro rodiče a děti
s názvem Škola naruby. Tento projekt podporuje celostátní kampaň Celé
Česko čte dětem – www.celeceskodetem.cz. Touto aktivitou chce SKIP oslovit
nejen děti, ale hlavně jejich rodiče, prarodiče a další dospělé, kteří mají
smysl pro humor a jsou ochotni věnovat dětem svůj čas. Tímto projektem se
snaží SKIP navázat užší spolupráci se školami. Do deníčků Škola naruby musí
rodiče, sourozenci, prarodič či jiní dospělí zapisovat, co svému dítěti četli a
jak dlouho. Děti je za to oznámkují jako ve škole.
SKIP je propagován na sociální síti FACEBOOK i na WIKIPEDII. Aktivity SKIP
jsou medializovány prostřednictví spolkového časopisu Bulletin SKIP.

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ AKTIVITY
Už podesáté 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. SKIP finančně podpořil vznik webových
stránek Noci s Andersenem www.nocsandersenem.cz.
Ve dnech 4.-10. října proběhla již tradiční akce Týden knihoven s mottem
KNIHOVNA PRO VŠECHNY. Do centra našeho zájmu se dostali především naši
uživatelé, ovšem pro rok 2010 jsme se snažili pro každou cílovou skupinu
připravit jiný program. Týden knihoven začal 4. října celostátní akcí Velké
Říjnové Společné Čtení aneb Pocta Karlu Hynkovi Máchovi, od jehož narození
uplynulo na podzim letošního roku 200 let. Letošní KNIHOVNICKÝ HAPPENING
se uskutečnil dne 1. října v Turnově. Akce se uskutečnila u příležitosti 190.
výročá založení Městské knihovny v Turnově. Turnovská knihovna vznikla
v roce 1820 a jejím zakladatelem se stala výrazná osobnost doby Národního
obrození páter Antonín Marek, spolupracovník a přítel Josefa Jungmana. Po
Antonínu Markovi převzala turnovská knihovna svůj název – Městská
knihovna Antonína Marka. Smyslem celého setkání s mottem „Knihovna pro
všechny“, bylo ukázat veřejnosti v otevřeném a zábavném kulturním
programu, co všechno se v knihovnách odehrává, co mohou nabídnout a
zároveň upozornit na problematiku čtení.
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Již poosmé byly předány ceny Ministerstva kultury „Knihovna roku 2010“
dne 30. září v prostorách MK ČR. V kategorii „základní knihovna“ získala
hlavní cenu Obecní knihovna v Petrůvkách z kraje Vysočina. Zvláštní ocenění
a diplom v této kategorii získaly Vzorná lidová knihovna ve Velkých
Popovicích ze Středočeského kraje a Obecní knihovna Poteč z kraje
Zlínského. V kategorii „informační počin“ získal cenu ředitel Národní
technické knihovny Ing. Martin Svoboda za realizaci výjimečného projektu
Národní technické knihovny, který si vyžádal mimořádné odborné a
osobnostní kvality. Zvláštní ocenění a diplom obdržela Městská knihovna
Vamberk za uživatelsky velmi ceněnou širokou škálu kulturně-vzdělávacích
aktivit pro všechny věkové kategorie..
SKIP v roce 2010 vyhlásil čtvrtý ročník akce Den pro dětskou knihu.
Uskutečnil se 27. listopadu ve 150 knihovnách a byl věnován nejen
propagaci knih pro děti a čtení. 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.

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.
Asociace národních komitétů Modrého štítu se v roce 2010 zaměřila na
pomoc Haiti, které bylo postiženo katastrofálním zemětřesením, při kterém
zahynulo na 200 000 obyvatel. Od 12. odpoledne do 13. ledna ráno postihlo
Port-au-Prince nejhorší zemětřesení za 200 let, zničilo město a zabilo nespočet
lidí. Zemětřesení dosáhlo až 7.3 stupně Richterovy stupnice s nejméně 30
otřesy, z nichž měl každý sílu větší než 4,5. Epicentrum leželo 25km západně
od hlavního města. Mezinárodní organizace, včetně Modrého štítu, se snažily
o rychlou humanitární pomoc a oživení funkční infrastruktury. Modrý štít
nabídnul haitským kolegům pomoc, jakmile se situace na Haiti stabilizuje.
Hodlá podpořit experty z celého světa při zjišťování a posouzení škod na
kulturním dědictví a tím i na identitě země. Následně hodlá Modrý štít
podpořit obnovu, restaurování a opravy nutné k oživení knihoven, archivů,
muzeí a památkových objektů. Důležitým úkolem Asociace komitétů
(ANCBS) je koordinace informací. Asociace musí zjistit kdo a kde experti jsou
a tak Modrý štít vyzval v roce 2010 archiváře, restaurátory, kurátory,
knihovníky, architekty a další odborníky, aby se zaregistrovali jako
dobrovolníci. Modrý štít se snažil spojit experty s organizacemi, které vyslaly
své mise na Haiti a zajistil, aby experti dostávali informace o situaci v zemi.
Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s Národním muzeem uspořádal
dne 14. října seminář Falza na českém uměleckém a starožitnickém trhu. Své
poznatky a zkušenosti sdělovali odborníci ve znalecké činnosti a z oblasti
ochrany kulturního dědictví z Kriminalistického ústavu Praha (RNDr. Marek
Kotrlý a Mgr. Ivana Turková), o průzkumech v souvislosti s posouzením
pravosti uměleckého díla přednášela Ing. Ivana Kopecká z Národního
technického muzea a zásahy Václava Hanky do Rukopisu královédvorského
prezentoval PhDr. Lubomír Sršeň z Národního muzea. Listinným falzům
historiografa Antonína Bočka se věnoval PhDr. Ivan Štarha z Moravského
zemského archivu a falzům archiválií jako předmětu obchodování Bořivoj
Indra. Všechny další přednášky byly velmi zajímavé a po skončení semináře
byla pro všechny zájemce připravena exkurze po nové budově Národního
muzea.
Ve dnech 1.- 2. prosince proběhla již 11. 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/akcArch10.htm

EDIČNÍ KOMISE
Rok 2010 byl 19. ročníkem časopisu Svazu knihovníků a informačních
pracovníků ČR. Redakce vydala tradičně 4 běžná čísla a jedno zvláštní číslo.
Netradičně prvně celý ročník měl lakovanou čtyřbarevnou obálku a
netradičně ještě 4. číslo mělo – jako dar firmy Ceiba – barevnou
čtyřstránkovou přílohu uvnitř čísla.
Bulletin SKIP slouží jako svazové periodikum, což nejlépe dokumentuje
12stránková příloha v č. 2 s dokumenty ze 6. Valné hromady SKIP, konané
v červnu 2010 v Praze. Bulletin SKIP zachoval v 19. ročníku všechny rubriky,
z nichž nejvíce pozornosti přitahuje rubrika Inspirace (nové metody a
zkušenosti) a Atlas (vytvářená zprávami vedoucích knihoven o nových
knihovnách). Také blok Informační servis přináší cenné informace z dění
v českém knihovnictví a informace z Ministerstva kultury ČR. Spolkový život
přibližuje členům blok Co nového ve SKIP, zejména v rozhovorech s předsedy
jednotlivých regionů, sekcí a klubů a zprávami o tom, co se děje
v jednotlivých regionech.
Předností Bulletinu SKIP je vycházení v elektronické a papírové podobě,
kdy elektronické vydání zveřejňuje číslo do 48 hodin po odeslání do tiskárny.
Navíc v elektronickém vydání je možné zveřejnit příspěvky krácené pro jeho
délku v papírovém vydání v nezkráceném znění. Zvláštností svazového
periodika je vydávání zvláštních čísel, která jsou věnována knihovnictví
v jedné zemi. Časopis tak už zmapoval 15 zemí, v roce 2010 vyšlo
z autorských důvodů opožděně Švédské knihovnictví.
Vzhledem k přeplněnosti českého knihovnictví desítkami knihovnických
časopisů
se
redakce
rozhodla
spolupracovat
s redakcí
dalšího
nejrozšířenějšího časopisu Čtenář. Loni byl výsledkem rozhovor s ředitelem
Národní technické knihovny Ing. Martinem Svobodou, letos s ředitelem
Národní knihovny RNDr. Tomášem Böhmem. Úzce redakce spolupracuje se
svou redakční radou - ediční komisí SKIP, kde je více než deset členů,
zastupujících veřejné, vědecké, vysokoškolské a speciální knihovny a také
knihovnické školy. Redakční rada se schází 2x ročně a pravidelně hodnotí
vždy dvě minulá čísla a diskutuje o plánech redakce pro další čísla.
Vydávání časopisu na 40 až 48 stranách umožňuje grant Ministerstva
kultury ČR. Tento finanční příspěvek je doplňován občasnou inzercí firem
podnikajících v odvětvích dotýkajících se českých knihoven. Vzhledem
k tomu, že redakce pracuje bez nároků na odměnu a že také příspěvky
nejsou honorovány, vydávání časopisu zatěžuje spolkové finance minimálně.
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. V roce 2011 by měly vyjít vedle klasických 4 čísel a zvláštního čísla
věnovaného Maďarskému knihovnictví dva speciální tituly: Historie českých
knihovnických spolků a Architektura knihoven.

FRANKOFONNÍ KLUB

Členové Frankofonního klubu SKIP (FK) byli jako každoročně pravidelně
informováni o nejdůležitějších akcích Francouzského institutu (FI) v Praze a
jeho mediatéky. Na jaře 2010 to byl zejména seminář „Překlady a vydávání
děl z humanitních a společenských věd“, který se konal v dubnu v Brně a
v květnu v Praze. Ve čtvrtek dne 14. května 2010 se členové Frankofonního
klubu SKIP sešli – v roce 2010 už po sedmé – na pražském Výstavišti na
mezinárodním knižním veletrhu „Svět knihy 2010“. Setkání bylo zasvěceno
především seznámení s novinkami prezentovanými ve stánku francouzských
nakladatelství ve střední části Průmyslového paláce.
V elektronické konferenci klubu byli členové seznamováni s nejrůznějšími
„frankofonními“ novinkami; dostávali také pozvánky Francouzského institutu
v Praze, byli zváni na Dny Frankofonie a na další akce. Klub podporoval úsilí o
zapojení knihoven do akcí, pořádaných partnerskými (družebními) městy
mezi Francií a Českem (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 níž bude ještě
řeč. K aktivním regionálním klubům patří rovněž Frankofonní klub v Příbrami,
na jehož činnosti má lví podíl členka FK SKIP Naďa Čížková. Pokračovala
spolupráce FK SKIP s ředitelkou Městské knihovny v Třebíči Marií Dočkalovou
a tamějším Francouzským klubem; ta pravidelně informuje členy
Frankofonního klubu o akcích, které pořádá Francouzský klub této knihovny.
SKIP uspořádal koncem října 2010 úspěšnou studijní cestu po francouzských
knihovnách v regionech severovýchodní Francie, na její organizaci se
zúčastnily členky FK, stejně tak jako na přípravě informačního letáku o SKIP
ve francouzštině. Cesty se zúčastnilo na 40 členů SKIP, během čtyř dní bylo
navštíveno deset knihoven různých typů – veřejných i vědeckých. V rámci
studijní cesty se uskutečnilo setkání s představiteli regionální organizace ABF,
zasvěcené mimo jiné také navázání užší knihovnické spolupráce mezi
družebními městy Remeš (Richard Roy, mediatéka) a Kutná Hora (Gabriela
Jarkulišová, ředitelka Městské knihovny v Kutné Hoře).
Podzimní – v pořadí již osmé – setkání členů Frankofonního klubu SKIP se
konalo v mediatéce FI v pondělí 13. prosince 2010 – jako obvykle s bohatým
programem. Se zážitky ze zájezdu SKIP do Francie seznámila přítomné Mgr.
Zlata Houšková (hostem setkání byl kromě ní také dr. Roman Giebisch),
doplnily ji PhDr. Zuzana Hájková a Mgr. Naďa Čížková i další v bohaté diskusi,
která dokumentovala, že studijní cesta byla skutečně úspěšná. V rámci
družební spolupráce města Lorient a Českých Budějovic, která se rozvíjí už od
roku 1999, byla v roce 2010 realizována čtyřdenní návštěva pana Bernarda
Coisy, ředitele tamější městské knihovny; při příležitosti organizovaných „Dnů
Francie“ navštívil nejen České Budějovice, ale také Prahu. Členové FK se
v rámci podzimního setkání osobně seznámili s panem Frédéricem
Boudineau, nástupcem paní Iny Pouant; ten pracoval před svým příchodem
do Prahy v síti pařížských veřejných knihoven. Informoval členy
Frankofonního klubu SKIP o akcích, připravovaných na rok 2011.

KLUB DĚTSKÝCH KNIHOVEN
Členky 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. Členky KDK
vzájemně velmi úzce spolupracují, informují se o svých aktivitách, ochotně si
vyměňují nápady, vymýšlejí nové projekty. Členky KDK se velmi ochotně a
hojně účastní vzdělávacích aktivit a nabyté zkušenosti potom ihned praktikují
při svých aktivitách s dětmi. Pravidelná každoroční Valná hromada KDK SKIP
se konala 2. 11. 2010 v městě rekordů a kuriozit v Pelhřimově. V
přívětivé Městské knihovně v Pelhřimově se na VH sešlo 43 členek KDK. Na
valnou hromadu navazoval 3. a 4. listopadu odborný seminář na téma Model
multimediální knihovny pro děti a mládež.
Desáté výročí oslavila v roce 2010 Noc s Andersenem. V pátek 26. března
2010 na více než devíti stech spacích místech děti i dospělí společně oslavili
výročí narození Hanse Christiana Andersena a Mezinárodní den dětské knihy
nočním čtením pohádek. Na řadě míst si připomínali 100. výročí narození
Františka Hrubína a 200. výročí narození Karla Hynka Máchy. Anketa SUK –
Čteme všichni o nejčtenější a nejoblíbenější knihu uplynulého roku probíhá
každoročně od ledna do března. V loňském roce byl vyhlášen již 18. ročník.
Organizátorem je Sukova studijní knihovna literatury pro mládež a Klub se jí
tradičně účastní a spolupracuje při slavnostním vyhlašování výsledků ankety.
V rámci ankety se udělují následující ceny: Cena dětí; Cena knihovníků;
Cena Noci s Andersenem; Cena ministra školství mládeže a tělovýchovy za
přínos k rozvoji dětského čtenářství.
Také další projekt Národní pedagogické knihovny Komenského v Praze s
názvem Už jsem čtenář – kniha pro prvňáčka si ihned od prvního ročníku,
který se konal v roce 2009, získal srdce knihovnic i malých čtenářů. Na
projektu se velkou měrou podílí i KDK SKIP. Cílem projektu je podpořit rozvoj
zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro
pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj
čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pozdější uplatnění
v životě. Jako každý rok se na začátku prázdnin 2010 sjely knihovnice nejen z
České republiky do Městské knihovny Chrudim na tradiční knihovnickou dílnu
Setkání s loutkou.
V rámci festivalu Jičín – město pohádky se konala 15. knihovnická dílna.
Tématem dílny pořádané ve dnech 7. – 9. září 2010 byla Česká pohádková
klasika. Putovní výstava loutek spisovatelky a malířky Vítězslavy Klimtové
vytvořených na základě ilustrací z jejích dětských knížek nazvaná Potulná
pohádková země je projektem KDK SKIP. Projekt byl zahájen v roce 2009, kdy
se do něho zapojilo 43 knihoven. V roce 2010 se projektu účastnilo 62
knihoven z celé ČR. Výstavy v knihovnách si prohlédlo 15 320 dětí a 954
dospělých. Díky velkému zájmu knihoven budou loutky putovat po republice
i v roce 2011. V sobotu 27. listopadu 2010 se v našich knihovnách konal již
čtvrtý ročník celorepublikové akce Den pro dětskou knihu. Velké množství
aktivit KDK je podrobně popsáno na webu http://www.futuranp.eu/kdk/

KLUB LÉKAŘSKÝCH KNIHOVEN
Vznik Klubu lékařských knihoven při Svazu knihovníků a informačních
pracovníků byl schválen na 8. zasedání Výkonného výboru SKIP dne 11.11.
2009. Založením Klubu lékařských knihoven v rámci SKIP tak vznikla platforma
zájmové členské organizace zastupující zájmy všech typů zdravotnických
knihoven a jejich uživatelů pod hlavičkou SKIP jako zavedené profesní
organizace. Společným cílem je podporovat rozšiřování dovedností a kvality
služeb v lékařských knihovnách v návaznosti na mezinárodní spolupráci
zejména v oblasti dalšího profesního vzdělávání, dále podporovat a rozvíjet
moderní komunikační cesty pro vzájemnou odbornou informovanost,
podporovat rozšiřování dovedností zejména s ohledem na kvalitu služeb a
standardizaci procesů v lékařských knihovnách s orientací na zahraniční
spolupráci (http://www.eahil.net), sledovat a analyzovat uživatelské potřeby
a iniciovat aktivity pro zvyšování uživatelské spokojenosti, prosazovat profesní
zájmy členů a uživatelské preference, rozšiřovat povědomí profesní etiky
(http://skip.nkp.cz/CoKodex.htm.
Významnou akcí KLK, které se účastnili nejenom členové, ale i ostatní
lékařští knihovníci v celkovém počtu 40, bylo pracovní setkání lékařských
knihovníků Knihovník učitelem, konané v Týdnu knihoven dne 7.10.2010 v
Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2, hlavním tématem setkání byla
výměna zkušeností ze školicí činnosti zdravotnických knihoven. Seminář byl
financován z Programu MK ČR Knihovna 21. století. Za výbor SKIP se semináře
zúčastnil předseda SKIP PhDr. Vít Richter, který přítomné seznámil
s připravovanou Koncepcí rozvoje knihoven ČR do roku 2014. V odborném
programu, kde byly předneseny příspěvky H. Bouzkové, A. Jarolímkové, E.
Lesenkové, J. Kratochvíla, H. Slámové, J. Potomkové. Významné byly
příspěvky z regionů, reprezentantky knihoven z Liberce, Zlína, Ostravy a Ústí
nad Labem přednesly sdělení věnovaná praxi Školení uživatelů v regionech.
Seminář byl ukončen moderovanou diskusí, v níž se zúčastnění zástupci
jednotlivých knihoven vzájemně podělili o pedagogické zkušenosti
s mimoškolním vzděláváním lékařských knihovníků a uživatelů. Profese
knihovníka se mnohde prolíná s profesí učitelskou a v diskusi bylo
konstatována potřeba proškolení v pedagogickém minimu a moderních
vzdělávacích metodách. V této souvislosti byl propagován e-learningový
kurz Moderní informační služby v lékařských knihovnách, jehož pilotní verze
následně proběhla ve dnech 2.11.-16.12.2010 a rozšířená verze je plánována
na jaro 2011.
Ke dni 31.12.2010 bylo registrováno 25 členů KLK ze všech regionů ČR.
Největší zastoupení má Praha (7), poté Zlín (6), Brno 3, SM 3, po 1 zbylé kraje.
Na podzim byla vyhlášena soutěž o návrh loga Klubu. Do soutěže o nejlepší
logo KLK bylo zasláno osm návrhů. Autorkou vítězného návrhu je Vladimíra
Solová, studentka ÚISK a stážistka NLK. Poslední významnou událostí roku 2010
byly volby do výboru klubu pro období 2011-2014, které proběhly
elektronicky ve dnech 14.-23.12.2010. Předsedkyní byla zvolena PhDr. Helena
Bouzková.

KLUB VYSOKOŠKOLSKÝCH KNIHOVNÍKŮ
Členové Klubu vysokoškolských knihovníků se v tomto roce především
zúčastňovali celostátních a odborných setkání organizovaných svými
zřizovateli, odbornými sekcemi nebo Svazem knihovníků a informačních
pracovníků ČR. V květnu jsme navštívili nově otevřenou Akademickou
knihovnu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Paní ředitelka PhDr.
Helena Landová nás seznámila s dosavadní činností knihovny od jejího
otevření v lednu 2010 i s pracemi, které mu předcházely a odpovídala na
dotazy týkající se modelu financování knihovny, organizační a funkční
struktury, personálního složení a odborných činností a nových služeb. Měli
jsme možnost si prohlédnout služební i veřejné prostory knihovny, ale i
některé prostory v sousední budově, kde se nachází rektorát JU a FF JU. Viděli
jsme jednací místnost rektorátu vybavenou technikou na špičkové úrovni,
nahlédli jsme do pracoven, učeben a laboratoře i do keramické dílny.
Kolegyně Z. Dohnálková informovala o vstupu Knihovny univerzitního
kampusu Masarykovi univerzity v Brně do mezinárodního systému měřeni
výkonu a kvality Der Bibliotheksindex (BIX), Kategorie vědeckých knihoven,
oblasti statistiky knihovny: 1) nabídka 2) využívání 3) efektivnost 4) rozvoj. Za
Klub vysokoškolských knihovníků SKIP jsme nominovali na cenu MARK 2010
kol. Šárku Frantovou za významný knihovnicko-informační počin roku v oboru
vysokoškolských knihoven: za dokončení výstavby a rekonstrukce a uvedení
do provozu Centra studijních a informačních služeb (CeSIS) – centrální
Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Klub má k 31. prosinci
2010 83 individuálních členů, tj. o 5 více než v roce 2009.

SEKCE VEŘEJNÝCH KNIHOVEN
Členové sekce veřejných knihoven se v roce 2010 společně sešli na dvou
jednáních v Národní knihovně ČR. Únorové jednání bylo věnováno diskusi o
obsahu BŘEZNA – MĚSÍCE ČTENÁŘŮ a dále jsme se seznámili s programem
připravované Valné hromady SKIP. Členové podsekcí Dana Wimmerová
(vesnické knihovny) a Zuzana Ježková (komunitní knihovny) nás informovali o
výstupech ze svých jednání (soutěž Vesnice roku, připravovaný seminář „Co
venkovské knihovny umějí a mohou“ připravovaný v Pavlovicích na
Přerovsku, jednání o samostatnému webu komunitních aktivit knihoven atd.).
Podzimní jednání bylo věnováno především diskusi nad připravovanou
„Koncepcí rozvoje knihoven ČR na období 2011-2014“. Vznikající dokument
podrobně představil PHDr. Vít Richter. Vedena byla opravdu vážná diskuse
především o úloze vesnických knihoven, které mají v připravovaném
materiálu výrazně jiné postavení, než bylo dosud zvykem. Je otázkou, zda
budou především tyto knihovny schopny avizovanou koncepci schopny
naplnit a stát se plnohodnotným „vstupem“ do celé knihovní sítě, jak tato
koncepce předpokládá. Obava o osud těchto knihoven zcela jistě vyplývá i
z neutěšené situace v oblasti financování RF. Zmíněna a diskutována zde byla
velmi vážná situace ve Středočeském a Ústeckém kraji, kde dochází
k velkému snížení částky určené na výkon RF.
Týden knihoven (4.10.-10.10.2010) byl zahájen tradičním happeningem.
Pořadatelem happeningu se letos stala jedna z nejstarších veřejných
knihoven na území naší republiky - Městská knihovna Antonína Marka
v Turnově. Turnovská knihovna oslavila v roce 2010 už 190. výročí svého
založení. Knihovníci z celé republiky tedy přímo poznali bohatost a
různorodost regionu Český ráj. Program happeningu byl zaměřen nejen na
knihy, knihovníky, čtení, ale také na místní tradice a kulturní zvyky. Město
drahých kamenů, českých granátů a kamenářství nabídlo v pátek 1.10.2010
důstojné zahájení Týdne knihoven s mottem „Knihovna pro všechny“.
Pověstnou třešničkou na dortu happeningového programu bylo vyhlášení
vítěze nové ceny MARK* 2010 pro pracovníky oboru knihovnictví a studenty
oboru knihovnictví ve věku do 35 let, kterou vyhlásil SKIP a společnost
SKANSKA. (Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity
mladých pracovníků knihoven a studentů oboru a ocenit jejich konkrétní
mimořádný přínos oboru v kalendářním roce). V prvním ročníku MARK 2010
získal prvenství PhDr. Petr Škyřík z brněnského Kabinetu informačních studií a
knihovnictví Masarykovy univerzity. Týden knihoven pak v pondělí 4. 10.
2010 pokračovalo Velkým říjnovým společným čtením aneb Poctou Karlu
Hynku Máchovi, od jehož narození uplynulo na podzim 2010 již 200 let, a pak
pokračovali desítky aktivit veřejných knihoven ….
Byly zpracovány podklady pro grant a v návaznosti realizováno setkání Co
venkovské knihovny umějí a mohou VI. (Pavlovice u Přerova 16. – 18. 9. 2010).
Akce proběhla za finanční podpory MK a velmi výrazně se na jejím průběhu
podílela i samospráva obce Pavlovice u Přerova. Odborný program byl
věnován 10 letům spolupráce se Spolkem pro obnovu venkova.

SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ
Sekce vzdělávání se v roce 2010 sešla na dvou zasedáních (březen, říjen),
ale během roku byla téměř v nepřetržitém kontaktu elektronickém i
v osobních bi- i multilaterálních kontaktech. Jednalo se především o
probíhajícím projektu vzdělávání pracovníků v kultuře UZS (většina členů
sekce participuje na realizaci tohoto projektu v jednotlivých krajích), dále o
analýze počítačové gramotnosti ve veřejných knihovnách v krajích a
návazném směrování programu VISK2; členové sekce se podíleli na přípravě
Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2014, části Lidé, lidské zdroje
(příslušná část koncepce byla zpracována a odevzdána do Knihovnického
institutu NK ČR, kde vznikla finální verze návrhu). Byl rovněž připraven
program jedné ze sekcí na konferenci Knihovny současnosti 2010 v Seči
(sekce Škola – základ života?), která s úspěchem proběhla v září 2010.
Ostatní problematiky se probíraly spíše okrajově (CERTIDoc, e-learningové
kurzy), protože na víc už opravdu nestačily fyzické síly.
Pokud jde o analýzu počítačové gramotnosti ve veřejných knihovnách
v jednotlivých krajích, na základě vytvořeného elektronického dotazníku byla
sebrána a zpracována data z knihoven v krajích. Bohužel v několika krajích
nebylo zpracování správné, data proto nebyla kompatibilní a celkovou
analýzu nebylo možné provést. I tak se podařilo v krajích získat zajímavá
data. Vzhledem k velkému pracovnímu zatížení všech dotyčných (projekt
UZS) bylo rozhodnuto, že tyto nedostatky budou napraveny do 31. 3. 2011,
kdy budou shromážděny správně vyplněné tabulky ze všech krajů a
následně provedena analýza, která by měla být podkladem pro návrh
dalšího směrování programu VISK2. To vše by tedy mělo proběhnout v r. 2011.
Sekce připravila a realizovala dvě celostátní akce: Lektorské dovednosti - 9.
ročník úspěšných kurzů lektorských dovedností s doc. PhDr. Josefem
Valentou, CSc. (AMU, FF UK) – Didaktika výukové lekce – byl uspořádán ve
spolupráci s Národní knihovnou ČR v dubnu a květnu; kurz byl hojně
navštíven a zájem o něj nadále trvá. Ve spolupráci s Městskou knihovnou
Doksy bylo v květnu připraveno Máchovské sympozium, které seznámilo na
50 přítomných s některými tématy týkajícími se Máchova života a díla, která
po léta vedou ke sporům či polemikám a bylo velmi zdařilou poctou
básníkovi u příležitosti celospolečenských oslav jeho životního výročí.
Rekvalifikační kurzy, které vesměs garantují a organizují členové sekce,
mohou zájemci v současné době absolvovat v Praze (NK ČR, NTK), 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, o jehož akreditaci pro
knihovníky na MK ČR sekce usiluje. Kurz by se tak mohl stát obsahovým
standardem „knihovnického minima“. Potřeba rekvalifikací je stále poměrně
velká, jak avizují regiony, kde se kurzy pravidelně konají. V jednotlivých
krajích proběhla řada dalších zajímavých aktivit, na nichž se významnou
měrou podílejí nebo je plně garantují a realizují členové sekce.

KOMISE PRO ZAHRANIČNÍ STYKY
Významný úsek v činnosti SKIP představuje působení v rámci Mezinárodní
federace knihovnických sdružení a institucí (IFLA). V roce 2010 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;
v posledních letech v něm zastává funkci pokladnice. 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 2010 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 –
76. generální konference a shromáždění IFLA ve dnech 10. – 15. srpna 2010
v Göteborgu (ve Švédsku). V dubnu 2010 se mělo pravidelné tzv. meziroční
zasedání stálého výboru Sekce IFLA pro veřejné knihovny uskutečnit v Brně.
Program byl plně připraven, avšak v důsledku zastavení leteckého provozu
nad podstatnou částí Evropy (v reakci na šíření mraků popela z islandské
sopky) se účastníci (kromě jednoho) nemohli dostavit. Nicméně, stálý výbor
se rozhodl umístit své zasedání v dubnu 2011 opět do Brna – což bude
mimořádná příležitost pro prezentaci českého knihovnictví pro významné
činitele mezinárodní knihovnické obce.
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
(evropskounijní) scéně. SKIP využíval zvláštní podmínky členství poskytnuté
EBLIDA na první tři léta (členský příspěvek ve výši 200 EUR v letech 2010-2012,
poté v plné výši – na úrovní asi 1400 EUR). Předseda Komise SKIP pro
zahraniční styky kol. Matušík se zúčastnil 18. zasedání Rady EBLIDA a
související konference na téma „Zrušit bariéry - úloha knihoven ve vývoji
Evropy“ ve dnech 6. – 7. května 2010 v Helsinkách. I když zdroje SKIP
neumožňují aktivní zapojení do práce některé z odborných skupin v plném
rozsahu (tj. účastnit se ročně několika zasedání v různých zemích), přece jen
příležitost zúčastnit se zasedání Skupiny odborníků pro informační právo
vytvořila základ pro přístup do průběžných dálkových kontaktů a účast na
virtuální spolupráci a konzultacích.
Právě v mezinárodní spolupráci na úrovni regionů spočívá podstatná váha
jejího významu. Přehled činnosti regionů na webu Komise pro zahraniční styky
SKIP je bohužel neúplný – některé regiony podklady pro zprávu nedodaly
nebo dodaly jen v kusé podobě. Soustředí se na vlastní svazovou činnost.
Zajímavé informace o mezinárodní spolupráci knihoven (jež jsou kolektivními
členkami SKIP) jsou uvedeny ve zprávách vystavených na webu SKIP.

PRAHA
Volební regionální konference se konala 18. března 2010 a zúčastnilo se jí
66 individuálních členů a 19 zástupců členů institucionálních. Byl zvolen nový
regionální výbor v doplněném a obměněném složení. Dále byl zvolen nový
regionální předseda a nová regionální dozorčí komise. Regionální valná
hromada nominovala kandidáty do výkonného výboru SKIP, dozorčí komise
SKIP a na předsedu SKIP. Všem pražským funkcionářům, kteří do funkce již
dále nekandidovali a někteří ji opustili po dlouhé době, je třeba ještě jednou
velice poděkovat za čas, energii a práci, kterou věnovali SKIPu. Jako každý
rok byla předána cena Pražská knihovnice. Cena byla udělena kolegyni Iluši
Cejpkové.
Na veletrh Svět knihy jsme zajistili distribuci 80 vstupenek. V roce 2010 jsme
uspořádali dvě literární vycházky v režii kolegyně Ireny Vaškové. Při jarní
vycházce jsme šli po stopách třicetileté války a mohli obdivovat opravené
věžičky Malostranské radnice, zjistili jsme, proč jsou Nové zámecké schody
starší než ty Staré a poslechli si také nějaké pikantnosti spjaté s bitvou na Bílé
Hoře. Druhá vycházka se uskutečnila koncem října po stopách velkolepého
projektu Karla IV. Byla zaplněna literárními osobnostmi pražského kulturního
nebe posledních dvou století. Dozvěděli jsme se, jak Karel IV. všechno
geniálně naplánoval, proč mu z jeho projektu vypadla ulice dodnes proto
nazývaná Nekázanka, jak vzniklo rčení vysázet prachy natvrdo, kde Karel
Hynek Mácha opravdu napsal svůj slavný Máj, ve kterém domě žila Karolína
Světlá nebo proč má na Karlově náměstí pomník Eliška Krásnohorská.
Dalšími kulturními aktivitami byly návštěvy divadelních představení, které
organizuje kolegyně Věra Škochová. V květnu na divadelní hru Radky
Denemarkové Peníze od Hitlera ve Švandově divadle bylo objednáno 32
vstupenek pro 22 členů pražské organizace SKIP, počátkem listopadu jsme
pro 24 kolegů a kolegyň zajistili 35 lístků na divadelní adaptaci románu
Klause Manna Mefisto v Divadle Pod Palmovkou. Jako bonus jsme přidali
mimořádné třetí divadelní představení Pan Kaplan má třídu rád. V červnu
2010 vidělo zdařilou inscenaci tohoto románu Leo Rostena 26 členů
pražského SKIP a jejich rodinných příslušníků a přátel.
Během června jsme navštívili výstavu v Klementinu Záhada kroniky
Trajánské, kterou odborně okomentoval její autor Kamil Boldan. V červenci
jsme pak hromadně navštívili výstavu v pražském prostoru DOX, věnovanou
dílu Jana Kaplického. I tato výstava byla odborně komentována kurátorkou
výstavy. Velice kladně byl účastníky hodnocen tradiční zájezd spojený
s účastí na knihovnickém happeningu, který se tentokrát konal v Trutnově. V
průběhu roku 2010 se uskutečnilo celkem deset exkurzí, které má na starosti
Linda Jansová. Exkurze se konaly jednou měsíčně s výjimkou léta (července
a srpna) a zúčastnilo se jich celkem 156 zájemců (členů pražské organizace
SKIP, studentů Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty
Univerzity v Praze, Vyšší odborné školy informačních služeb a výjimečně i
dalších hostů).

STŘEDOČESKÝ REGION
V tomto roce se uskutečnila valná hromada SKIP SČ, která se konala 17.
března v Městské knihovně Mladá Boleslav. Na této schůzi byl zvolen nový
regionální výbor a předseda. Novou předsedkyní byla zvolena Lada
Schovánková z Městské knihovny Beroun. Součástí programu bylo vystoupení
Mgr. Zlaty Houškové, tajemnice SKIP. Hlavními tématy byla propagace
a plánovaná náborová kampaň. Návštěva Mladé Boleslavy byla ukončena
prohlídkou knihovny Vysoké školy Škoda auto a.s.
V roce 2010 se ve Středočeském kraji přihlásilo do 16. ročníku soutěže
„Vesnice roku“ 27 obcí. Členkou krajské komise a garantem ocenění pro
knihovny nominoval SKIP Jiřinu Soukupovou z Knihovny Jana Drdy v Příbrami.
Středočeskou vesnicí roku 2010 byla vyhlášena obec Ratměřice z okresu
Benešov. Diplom za vzorné vedení obecní knihovny získala knihovna v obci
Dymokury ( http://knihovna-dymokury.webnode.cz ) z okresu Nymburk. Do
republikového kola soutěže „Knihovna roku“ ( ocenění uděluje Ministerstvo
kultury) nebyla navržena knihovna, která byla oceněna v soutěži Vesnice
roku, ale po dohodě s krajskou komisařkou a Středočeskou vědeckou
knihovnou v Kladně, byla nominována knihovna v obci Velké Popovice (
http://naseknihovna.cz/velkepopovice ). Vzorná lidová knihovna Velké
Popovice velice dobře reprezentovala Středočeský kraj a získala zvláštní
ocenění a diplom. Knihovnu vede knihovnice Helena Papírníková.
Záměrem výboru je pořádat pravidelná každoroční scházení středočeských
knihovníků. Cílem těchto setkávání je navazování osobních kontaktů a
přátelská setkávání. Program SKIPování by měl přinášet nejen nejnovější
informace o SKIPu, ale i zajímavé poznatky či nové směry v oblasti
knihovnictví či informačních technologií. Významným bodem programu je
pak předání ceny Papilio bibliothecalis. Papilio bibliothecalis nebo-li motýlek
knihovnický – tak byla nazvána cena pro středočeského knihovníka, kterou
je oceněna osobnost středočeského knihovnictví za dlouhodobou
soustavnou činnost v oboru, nebo za výjimečný počin. Záměrem výboru je
udělovat toto ocenění pravidelně na základě nominací zaslaných knihovníky
či informačními pracovníky a to nejen ze středočeského kraje.
Vzdělávací zájezdy po knihovnách se setkaly se zájmem knihovníků. Proto
jsme se rozhodly pořádat tyto zájezdy každoročně. Nazvaly jsme je Jarní
putování a jejich cílem je seznámení se s knihovníky a prostory knihoven
v rámci středočeského kraje. V roce 2011 plánujeme Jarní putování po
knihovnách Rakovnicka. Oblast knihovnictví nabízí stále nové možnosti a
trendy. Ne všichni knihovníci však mohou navštěvovat zajímavé semináře,
školení či poznávací výlety. Proto jsme se rozhodli pořádat jednodenní
vzdělávací zájezdy do knihoven či institucí zaměřených na oblast knih,
knihoven či literatury v sobotu. Program by zahrnoval širokou oblast od
digitalizace starých tisků po nové moderní prostory knihoven. Jedná se o
nový projekt, kdy prozatím nejsme schopni odhadnout zájem knihovníků,
stejně tak atraktivnost sobotního termínu. Regionální výbor se snaží o
pravidelné informování prostřednictvím Bulletinu SKIP.

JIHOČESKÝ REGION
Na 14. ročníku Literární Šumavy jsme se sešli v Netolicích. Zahájili jsme v
Muzeu JUDr. O. Kudrny, kde nás přivítal starosta města pan Oldřich Petrášek.
Poté nás Mgr. Ondřej Kolář seznámil s dějinami Netolic, Netolicka a s
působením rodu Bavorů v tomto místě. Druhý den jsme vyrazili na prohlídku
archeoparku nad městem. Strážní věž s palisádou tvoří dnes už dominantu
města, která je vidět už zdaleka. V muzeu jsme shlédli projekci starých
fotografií města a filmů o stavbě archeoparku (neboť při prohlídce města
začalo pršet). Po obědě jsme se těšili z nově zrekonstruovaného zámku
Kratochvíle, který se z muzea loutek a animovaného filmu převlékl do
původní podoby renesančního loveckého zámečku Rožmberků. Krásné
interiéry a zámecký park mají neopakovatelné kouzlo, lákají k návštěvě
letních divadelních představení. Přejeli jsme na Lomec - Lomeček, kouzelné
poutní místo uprostřed lesů. Nemusíme být věřící, a přesto návštěva stojí za to.
Třetí den, v sobotu jsme po snídani vyrazili na netolický jarmark. Prohlédli
jsme si různá řemesla a tradiční výrobky. Přejeli jsme na zříceninu hradu
Helfenburk. Počasí nám pořád ještě přálo a tak jsme se mohli rozhlédnout po
kraji ze dvou zrekonstruovaných věží. V skanzenu v Hoslovicích – ve mlýně,
který se dochoval jen díky vytrvalosti původních majitelů nás provázel
mlynář. Tady jsme zakončili tento ročník Literární Šumavy. Příští rok se těšíme
na setkání v Plzeňském kraji.
Malé podzimní setkání – Dačicko a Slavonicko ve dnech 10. – 11. září 2010 účastníci se sešli v knihovně, kterou si se zájmem všichni prohlédli. Odtud
jsme odjeli na exkurzi do Studijního a informačního centra SŠTO v Dačicích a
dále pokračovali návštěvou města Slavonice. Zasvěcenou průvodkyní nám
byla ředitelka MěK Dačice paní Mgr. Zdeňka Chadimová. Oficiální zahájení
Malého podzimního setkání, které proběhlo ve večerních hodinách
v knihovně v Dačicích, se zúčastnila i zástupkyně Města Dačice. Pravidelnou
součástí těchto setkání bývá předání spolkového praporu. Kolegyně Václava
Vyhnalová (z pověření pracovnic chýnovské knihovny) předala pozdravy a
prapor do Dačic. Prapor zde zůstane po celý příští rok. Také letos byla
předávána cena Librosaura. RV SKIP rozhodl, že cenou Librosaura (udílenou
každoročně příznivcům jihočeských knihoven a knihovníků) ocení Město
Dačice a dlouholetou knihovnici, zakládající členku jihočeské regionální
organizace SKIP - paní Naději Jahelkovou. Na večerní prohlídku státního
zámku v Dačicích - Audienci u Dalbergů , kterou nám provedl divadelní
soubor Tyl v historických kostýmech jsem se těšili a předčila naše očekávání.
Dále pokračovalo podle výdrže povídání a výměna zkušeností v knihovně.
Druhý den v sobotu jsme procházkou kolem kaskády rybníků doputovali do
Kostelního Vydří, poutního místa, kde jsme si prohlédli knihovnu v klášteře
karmelitánů a navštívili Karmelitánské knihkupectví Autobusem jsme odjeli
do Jindřichova Hradce, kde jsme ještě na závěr absolvovali exkurzi v nově
postavené knihovně Fakulty managmentu VŠE. Členky našeho výboru jsou
členkami Sekce veřejných knihoven, podsekce Venkovské knihovny (D.
Wimmerová), Sekce vysokoškolských knihoven (I. Treybalová).

PLZEŇSKÝ REGION
V užším výboru byla připravována regionální valná hromada, která byla
svolána na úterý 23. 3. 2010 do Smetanovy síně SVK PK. Účastníky a hosty
přivítala předsedkyně RV Hana Hendrychová a přítomné seznámila
s programem valné hromady. Stalo se pěknou tradicí u příležitosti konání
valné hromady ocenit za dlouholetou práci a přínos pro rozvoj oboru
pracovníky veřejných knihoven kraje na návrh jejich kolegů. Ocenění
v podobě čestného uznání a kytičky převzali: paní Marie Polenová (knihovna
Třebomyslice), pan Ladislav Novák, paní Marie Gillová (knihovna Staňkov),
PhDr. Dagmar Svatková (Knihovna města Plzně), Mgr. Jana Čechová (MěKBN
Domažlice) a paní Vlasta Hauserová (MěKBN Domažlice).
Pod záštitou naší organizace, s finanční podporou MK ČR a Knihovny města
Plzně se 19. května 2010 uskutečnilo v KMP regionální kolo VII. ročníku
celostátní akce Kde končí svět pod názvem Jakou barvu má svět.
Regionálního kola se zúčastnilo 84 dětí a 18 dospělých, pro které byl
připraven zajímavý program v podobě představení Divadla dětí Alfa
s prohlídkou zákulisí a divadelních dílen, exkurze do televizního studia TV ZAK
a společné setkání „barevných“ delegací v Polanově síni KMP.
Zájezdu do Národní technické knihovny v Praze se dne 22. června 2010
zúčastnilo 50 členek i nečlenek plzeňské organizace SKIP. Účastnicím, které
byly rozděleny do dvou skupin se věnovala paní PhDr. Zdenka Kloučková,
vedoucí Vzdělávacího centra NTK a paní Lada Loudová. Po skončení
prohlídky NTK jsme navštívili také dejvickou pobočku Městské knihovny v
Praze, kde se nám věnovala paní Olga Tichá. Pobočka je umístěna v části
budovy NTK. Odborný zájezd ZČU za podpory RV SKIP se uskutečnil 3. 9. 2010.
Cílem cesty byla návštěva nové Studijní a vědecké knihovny v Hradci
Králové. Knihovnického happeningu v Turnově ve dnech 2. a 3. 10. 2010 se
zúčastnila a RV SKIP prezentovala skupina 7 kolegyň z Knihovny města Plzně.
Na čtvrtek 21. října 2010 byla připravena pro naše členy i další pracovníky
knihoven přednáška Mgr. Jana Kastnera ze Západočeské univerzity na téma
Literatura a film. Přednáška, kterou si vyslechlo 42 účastníků, se uskutečnila
v prostorách Smetanovy síně SVK PK v Plzni a pravděpodobně to byla jedna
z posledních akcí zde před plánovanou rekostrukcí.
Všechny kolegyně plzeňského Klubka jsou přihlášené do konference
Andersen, odkud čerpají základní informace. K. Smílková z KMP - OK Bory
všem průběžně přeposílá dětské čtenářské soutěže, vzniklé na půdě
Knihovny města Plzně. Naše knihovny se individuálně zapojily do celostátních
akcí (Noc s Andersenem, anketa SUK 2009, Den pro dětskou knihu, Týden
knihoven, Škola naruby, pasování dětí na čtenáře, Kamarádka knihovna aj.).
2 společné schůzky se konaly v zasedací síni Knihovny města Plzně (20. ledna
a 28. dubna). Na programu bývají informace z jednání Mozkového trustu KDK,
informace a zážitky z celostátních akcí KDK, výměna zkušeností, materiálů
apod. a příprava společných akcí.

CHOMUTOVSKO
Dne 9. března 2010 se konala valná hromada regionální organizace, na
které byl zvolen nový výbor regionální organizace. Zástupci institucionálních
členů a individuální členové se zúčastnili 7. valné hromady SKIP, případně
doprovodných akcí. K zajištění činnosti se výbor sešel v uplynulém roce
dvakrát. Členské knihovny SKIPu regionu se zapojily do celorepublikových
akcí. Knihovny připravily bohatý program pro „Březen - měsíc čtenářů“.
Některé knihovny se zapojily do akce „Noc s Andersenem“ – např. Litvínov –
již po osmé. V knihovnách se konaly akce v rámci „Týdne knihoven“ –
Chomutov, Litvínov, Most, Postoloprty, Staňkovice, Žatec. Knihovny Litvínov,
Most a Chomutov se podílejí na činnosti severočeského Klubka dětských
knihoven a účastní se celostátních akcí jako „Kamarádka knihovna“ nebo
„Celé Česko čte dětem“ aj. Výbor zajistil a částečně hradil autobusový
zájezd pracovníků knihoven regionu na knižní veletrh „Svět knihy“. Byl
uspořádán workshop na téma „Clavius, a co nám na něm vadí“, kterého se
zúčastnilo 14 pracovníků sedmi knihoven regionu. Členskou základnu
regionální organizace tvoří 9 kolektivních členů a 12 individuálních členů.

ÚSTECKÝ REGION
3. března 2010 se konala v přednáškovém sále Severočeské vědecké
knihovny v Ústí nad Labem regionální valná hromada, na které byl zvolen
nový regionální výbor. Knihovny regionu v průběhu března podle svých
možností pořádaly akce v rámci Března – měsíce čtenářů, v mnoha
knihovnách proběhla Noc s Andersenem. Dne 27. dubna jsme uspořádali
v přednáškovém sále Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem
seminář na téma Problematika sluchově handicapovaných. Dne 5. května se
v knihovně ve Štětí sešly členky regionálního Klubka. Ve dnech 13. – 16.
května se konal knižní veletrh v Praze, jako každoročně jsme zajistili pro
zájemce vstupenky na knižní veletrh – celkem bylo zakoupeno 33 vstupenek.
Dne 28. května se zájemci účastnili Máchovského symposia v Doksech. 10.
června jsme uspořádali zájezd do Prahy – prohlídka Národní technické
knihovny a knihovny Strahovského kláštera – autobus byl zcela naplněn,
zúčastnilo se 57 osob. Ve dnech 15. – 16. června proběhla valná hromada
v Praze za hojné účasti našich členů. V termínu od 24. – 26. srpna jsme
organizovali ve spolupráci se Severočeskou vědeckou knihovnou celostátní
setkání knihovníků – seniorů. Knihovny se zapojily do akcí v rámci Týdne
knihoven. Někteří individuální členové se účastnili i knihovnického
happeningu v Turnově.

LIBERECKÝ REGION
Regionální organizace SKIP Lbk zahájila aktivity roku 2010 regionální valnou
hromadou, která se konala 2. března 2010 v KVK Liberec a jejímž hlavním
posláním byla volba nového vedení regionální organizace a volba zástupců
v ústředních orgánech. Kromě nového regionálního výboru byl zvolen návrh
na kandidáta do VV SKIP (E.Kordová) a kandidát do dozorčí komise VV SKIP
(Z.Stromková). První aktivitou regionální organizace byla tradiční návštěva
květnového Knižního veletrhu v Praze. Regionální výbor zajistil dopravu
autobusem včetně zvýhodněného vstupného. Kapacita dopravy byla zcela
zaplněna a zájezd byl velmi příznivě hodnocen.
Jak už bylo výše uvedeno, region Liberecka se stal v roce 2010 opět místem
pro konání dalšího ročníku Knihovnického happeningu, k jehož pořadatelství
se přihlásila Městská knihovna A. Marka v Turnově. Součástí happeningu byly
i oslavy 190. výročí založení turnovské knihovny, což významně podpořilo i
samotné město Turnov. Záštitu převzal PhDr. Jaromír Jermář, senátor
Parlamentu České republiky, Ing. Lidie Vajnerová, statutární náměstkyně
hejtmana Libereckého kraje a PhDr. Hana Maierová, starostka Města Turnov.
Městská knihovna A. Marka v Turnově zajistila opravdu bohatý program a
všem zúčastněným připravila příjemné setkání kolegů z různých knihoven i
koutů naší země. Zaslouží si proto uznání a vyjádření upřímného poděkování
od nás všech! Součástí programu Happeningu byla i prezentace jednotlivých
regionů – této neformální povinnosti se zhostili kolegové z Krajské vědecké
knihovny v Liberci, kteří vytvořili volné pěvecké uskupení KOLibřík a před
knihovnické publikum i hosty předstoupili s velmi originálním programem,
který sklidil zasloužený obdiv, nadšení i úspěch.
V závěru roku se zástupci regionální organizace sešli v Krajské vědecké
knihovně na konferenci – Setkání knihovníků Libereckého kraje, které ve
spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou uspořádala Regionální
organizace SKIP LbK. 30.11.02010 se ve velkém sále KVK Liberec sešli
knihovníci zastupující různé typy knihoven našeho kraje. Pozvánky byly
rozeslány do všech knihoven Libereckého kraje, oslovit a pozvat jsme chtěli i
nečleny SKIPu. Pro tento účel byl vytvořena vlastní podoba motivačního
letáku, včetně sumáře aktivit SKIP 07 za rok 2010.
Náš region se nevyhnul velmi tíživé a bolestné situaci, která postihla
liberecký kraj během bleskových povodní na konci srpna. Regionální výbor
řešil bezprostřední pomoc, výzva ke sbírce materiální i finanční směřovala k
celé naší liberecké organizaci. Humanitární sbírka nejnutnějšího materiálu,
která byla operativně zorganizována, dorazila na postižená místa již po
několika dnech. Do Raspenavy, Dětřichova, Frýdlantu a Heřmanic vyrazila 3
napěchovaná auta s hygienickými i pracovními potřebami, samozřejmostí
bylo základní šatstvo, obuv a přikrývky. Do sbírky se zapojily knihovny
z celého kraje. Zvláštní poděkování v této souvislosti náleží pracovnicím
Krajské vědecké knihovny v Liberci, které nakupovaly, třídily, rozvážely…a
samozřejmě paní ředitelce Blance Konvalinkové za pochopení a vytvoření
zázemí pro celou akci.

VÝCHODOČESKÝ REGION
Regionální výbor se sešel 4x – 21.1., 24.3., 26.7. a 29.11.2010. Dne 16.2.
proběhla regionální valná hromada a byl zvolen nový výbor. Novou
předsedkyní se stala Kateřina Hubertová z Knihovny města Hradce Králové.
Na RVH navazoval 16. – 17.2. seminář …Povídám, povídám pohádku… aneb
Storytelling v knihovnické praxi, na kterém se SKIP spolupodílel s Knihovnou
města Hradce Králové. Jak VH tak seminář byly hojně navštíveny. Dne 20.2.
byl uskutečněn přechod Jestřebích hor – 10 účastníků sledovalo bílou stopu
již ve 3. ročníku opět vydařené zimní akce. 10.3. proběhlo setkání Klubka
v Nové Pace – o 30 účastnících z Královéhradeckého a Pardubického kraje
psal i Jičínský deník. Na programu bylo především vyhodnocení soutěže Kde
končí svět a projekt My všichni jsme Východočeši. Dne 11.3. proběhlo setkání
seniorů v Jičíně – i o toto setkání byl velký zájem, proto SKIP 08 hodlá
v seniorské oblasti provádět další aktivity. Plánovanou exkurzi do Národní
technické knihovny jsme vzhledem k přesunu valné hromady SKIP ČR do
Prahy zrušili.
Dne 11.5. proběhlo v Pardubicích setkání 60 dětí a 20 knihovnic na
vyhodnocení regionálního kola projektu „Kde končí svět“. V termínu 1.6. se
vítězové regionálních přehlídek projektu Klubu dětských knihoven SKIP "Kde
končí svět" zúčastnili slavnostního setkání na Ministerstvu kultury ČR, které
bylo spojeno s pasováním rytířů Řádu krásného slova (krajští vítězové) z řad
dětí a také z řad spisovatelů. Z našeho regionu byly pasovány tři Rytířky
krásného slova: Anna Vaňková ze Dvora Králového, Pavlína Wünschová z
Hořic a Marika Podhájecká z Chrudimi. Za knihovníky byla pasována Ivana
Hutařová a za spisovatele Alena Ježková. Ve dnech 25. -26.6. byl
zorganizován pokračovací II. seminář Storytelling se uskutečnil v KMHK a na
pobočce v Kuklenách opět za spoluúčasti a s podporou SKIP 08. V termínu od
1. – 3.7. bylo Setkání s loutkou v Chrudimi – 4. ročník knihovnické dílny. Dílna
se konala v rámci 59. ročníku Loutkářská Chrudim - festival amatérského
loutkářství. Dílnu vedla Mgr. Václava Křesadlová a vyráběly se masky. Další
dílnou bylo Vyprávění vedené Mgr. Martinem Hakem z JAMU. Akce se konala
i za přítomnosti hostů: kolegyně Emílie Antolíkové ze Slovenska, spisovatelky
Petry Braunové a herečky Jitky Smutné.
Ve dnech 3. – 4.9. pořádal SKIP 08 a Krajská knihovna Vysočiny v
Havlíčkově Brodě víkendové setkání v Havlíčkově Brodě. (Exkurze
v knihovně, prohlídka města, hrad a rodný domek Jaroslava Haška v Lipnici
nad Sázavou…) 7. – 12.9. byl Jičín – město pohádky – v rámci festivalu
proběhla 15. knihovnická dílna ve dnech 7. – 9.10 a SKIP 08 se na dílně
spolupodílel. V termínu 13.10. proběhlo další setkání KDK SKIP 08 tentokrát
v Měk Litomyšl – hlavním bodem programu je projekt My všichni jsme
Východočeši, protože druhý ročník Východočechů právě startuje. Na
programu dále budou aktivity na příští rok (chystaná knihovnická přehlídka
OKNA O KNihovnických Aktivitách Jičín 2011) a zhodnocení letošních
projektů.

REGION VELKÁ MORAVA
Rok 2010 proběhl v regionu Velká Morava ve znamení četných
projektových aktivit a účasti na celosvazovém dění. Rok 2010 byl také rokem
valné hromady SKIP, regionální valné hromady a voleb do orgánů SKIP.
Pozitivním a hmatatelným přínosem pro celosvazové i regionální aktivity je
sponzorská podpora firmy SKANSKA i projekt UZS pro vzdělávání knihovníků.
Aktivity typické pro náš region se konaly v intenzitě srovnatelné s předchozími
roky. Region Velká Morava a Městská knihovna v Jihlavě byli hostiteli
výjezdního zasedání výkonného výboru. Na regionální valné hromadě
konané 4. 3. 2010 byly opět uděleny významným členům SKIP ceny
Velkomoravský knihovník a to Svatavě Pilařové ( Krajská knihovna Františka
Bartoše Zlín) a Mgr. Daniele Ptáčkové ( Masarykova veřejná knihovna Vsetín)
a Miloši Kvapilovi ( Městská knihovna Prostějov). Cenu Český knihovník
obdržela z našeho regionu Alena Zubková ( Vsetín), jedna ze zakládajících
členek SKIP.
Klub dětských knihoven Zlínského kraje (KDK ZK) v roce 2010 upořádal pro
své členy i další zájemce dva semináře. V dubnu proběhl v Knihovně
Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti odborný seminář, jehož se
kromě knihovníků účastnili i studenti místní střední uměleckoprůmyslové
školy. Na téma komiks pro děti přednášely Mgr. Šárka Holaňová a Petra
Kozlová z Knihovny města Ostravy. Podzimní seminář s výměnou zkušeností
připravila Knihovna Kroměřížska z příspěvků knihoven kraje. Ukázky své
práce zde prezentovaly městské i místní knihovny. Nové stránky pro děti na
webu Krajské knihovny Františka Bartoše představila Iveta Štanclová, která
připravila ukázku práce s knihami R.Dahla. Některé knihovny Zlínského kraje
se zapojují do všech národně vyhlašovaných aktivit, např. Kamarádka
knihovna, v mnoha knihovnách proběhl Den pro dětskou knihu. Také projekt
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka oslovil řadu knihoven a škol našeho
kraje, kde v průběhu školního roku knihovníci i učitelé hledali společnou
cestičku k rozvoji čtenářských návyků u malých prvňáčků. Pokud tito čtenáři
splnili všechny dané podmínky, získali zdarma knihu Jiřího Kahouna s obrázky
Jiřího Fixla Legrační dům. Ve Zlínském kraji se projektu účastnily knihovny a
školy v Babicích, v Boršicích, Huštěnovicích, Prakšicích, Rožnově pod
Radhoštěm, Slavičíně, Štítné nad Vláří, Tečovicích, Uherském Hradišti,
Valašské Bystřici, Valašských Kloboukách, Vidči a Vsetíně.
Členové Klubu dětských knihoven jižní Moravy aktivně a v rámci svých
možností (malé knihovny – personální možnosti, nejsou samostatná oddělení
pro děti) zajišťovali nejrůznější aktivity pro dětské čtenáře. Zapojili se do akcí
celorepublikových Noc s Andersenem, Týden knihoven a Velké čtení (velký
počet knihoven), v menším počtu do projektu Kde končí svět. Knihovna J.
Mahena, Městská knihovna v Rájci-Jestřebí a Městská knihovna v Lysicích se
s dětmi zúčastnily vyhodnocení projektu Kde končí svět. Pracovní porada KDK
JM se konala 24. června 2010 v MZK. Odborná část porady byla věnována
Informační výchově. Ukázky informačních lekcí prezentovaly knihovnice
Iveta Štanclová z KKFB ve Zlíně a Helena Selucká z KJM Brno.

REGION MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO KRAJE
Do grantového programu SKIP10 se v r. 2010 přihlásilo 7 knihoven: Brušperk,
Hnojník, Štěpánkovice, Třanovice, Vřesina, Všechovice. Regionální výbor SKIP
rozhodl o přidělení dotace Obecní knihovně Třanovice - 3 500 Kč, Místní
knihovně Štěpánkovice - 2 000 Kč, Obecní knihovně Vřesina - 2 000 Kč,
Místní knihovně Všechovice - 1 000 Kč. Ve dnech 3.- 4. února 2010 se konal
7. ročník knihovnické konference KNIHA VE 21. STOLETÍ na téma Knihovna
jako instituce a vztahová síť budoucnosti. Témata: Budoucnost knihoven
záleží především na tom, jak se budou umět vyrovnat s internetem a
elektronickými knihami (konfrontace s projektem Google Books). Knihovna
může pomáhat lidem s orientací v informacích na internetu - knihovna jako
podmnožina "sítě sítí" (aktivní a efektivní spolupráce s internetovými
encyklopediemi jako je např. Wikipedie). Lidé tráví hodně času u počítače,
jako hlavní nevýhodu současného života uvádějí samotu. Knihovna se
přibližuje uživatelům na internetu v nové roli – jako tvůrce sociálních sítí
(prezentace knihoven na Facebooku). Knihovna s profilem na internetu může
v budoucnosti fungovat jako "seznamovací kancelář". Lidé nemají čas ani
chuť číst knihy – role "kamenné" knihovny jako místa renesance osobního
setkávání a čtenářského sdílení je aktuální i pro (digitální) budoucnost. Účast
na konferenci – 77 osob.
Seniorskou sekci, jež má 28 členů, vede Jaroslava Biolková. Sekce
organizuje jednou v roce společné setkání všech svých členů. Členové
sekce se aktivně zapojují do skipových aktivit, o čemž svědčí jejich účast na
společných akcích: regionální konference SKIP10 v Přerově se zúčastnilo 11
členů, valné hromady SKIP v Praze 3 členové, celostátního setkání
knihovnických seniorů v Ústí n. Labem 6 členů, regionálního setkání
knihovnických seniorů v Lipníku n. Bečvou 16,členů, Dne knihovníků
v Českém Těšíně 14 členů. Dvě seniorky aktivně pracují v dozorčí komisi SKIP
10. O dobré práci našich seniorek svědčí i fakt, že na valné hromadě SKIP
v Praze převzaly Cenu čestných knihovníků tři členky: Mgr. Ilona
Nemeškalová, Jaroslava Biolková, Alena Zubková.
Zájezd se uskutečnil ve dnech 29. 4. – 1. 5. 2010. Účastníci navštívili
Městskou knihovnu ve Svitavách Městskou knihovnu v Jihlavě, dále turistické
zajímavosti – Toulovcovy maštale, zámek Nové Hrady, klášter Želiv, město
Pelhřimov, Telč a Muchovu epopej v Moravském Krumlově. Velmi kladný
ohlas zúčastněných, avšak celkově malý zájem knihovníků o poznávací
zájezdy. (38 účastníků zájezdu).
Den knihovníků 2010 se konal v Českém Těšíně. Zúčastnilo se jej 81
knihovníků z obou krajů, hostem za VV SKIP byla Mgr. Zlata Houšková. Na
programu byla beseda s účastníky zájezdu SKIP do francouzských knihoven.
Dalším bodem programu byla „Živá kniha“– do pomyslné kroniky SKIP svým
vyprávěním přispěla Ilona Nemeškalová a Jaroslava Biolková. Součástí
programu byla prohlídka nového pracoviště MěK Český Těšín – Čítárny &
literární kavárny Noiva a procházka polským Cieszynem. Nový regionální
výbor se sešel v r. 2010 celkem 5x.

KARLOVARSKÝ REGION
V březnu připravili členové SKIP z knihovny v Chebu už 9. Ples pro knihu –
zdařilou akci, na které se scházejí nejen čtenáři, ale i další příznivci knihovny.
V sobotu 15.5. jsme uspořádali celodenní zájezd na Knižní veletrh Praha „Svět
knihy 2010“ a pro zájemce zajistili vstupenky na divadelní představení
Záhada aneb Zapřená láska do Divadla Na Fidlovačce. Členky SKIP se
účastní Literární Šumavy ve dnech 20. – 22.5.– tentokrát v Netolicích ( p.
Lesáková, Kojanová, Nemčičová L. Pimperová). Před celostátní valnou
hromadou jsme vyplňovali anketu – o tom proč jsme ve SKIP a co by se
mohlo vylepšit – zapojilo se několik desítek členů. Dne 16.6. se v Národní
technické knihovně v Praze konala celostátní valná hromada. Účast byla
velká – (jen z chebské knihovny 10 členů) a několik z dalších knihoven.
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 v květnu vydali na Karlštejnsko a Křivoklátsko. Městská
knihovna v Chebu pořádala opět studijní zájezd do knihoven a po
památkách – tentokrát do knihoven ve Velkém Meziříčí, Vsetíně a Rožnově
pod Radhoštěm. V programu se vždy připomínají významní spisovatelé i další
osobnosti kulturního života a vítěz testu ze znalostí má zájezd v dalším roce
zdarma. Při chebské akci Chebské dvorky, kdy se ve městě po několik dnů
setkávají fotografové a umělci výtvarných směrů, měla Městská knihovna
v Chebu možnost uspořádat vlastní dvorek. Byl na téma V paměti synagogy (
stála naproti knihovně a byla vypálena při Křišťálové noci) a byl velmi
úspěšný – přiblížil židovskou kulturu a host Jaroslav Achab Haidler opravdu
zaujal. 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 patnácté.
Za SKIP pracuje v krajské komisi soutěže Vesnice roku p. Mudrová z Městské
knihovny v Chebu. Členové SKIP se účastní konference „Knihovny
současnosti“ 2010 v Seči. Účastnili se i setkání knihovníků v Pavlovicích u
Přerova, vítězné knihovně ze soutěže Knihovna roku ve dnech 16. – 18.9.2010
v akci Co venkovské knihovny umějí a mohou“. V roce 2010 bylo možné se
díky spolupráci s firmou SKANSKA zapojit do nových soutěží. Do klání o cenu
SKIP a SKANSKA o nejlepší městskou knihovnu se přihlásila Městská knihovna
Kraslice (byla jednou z 38 nominovaných) a mezi kandidáty na cenu MARK
2010 pro knihovníka/ci do 35 let byla metodička ze Sokolova, členka našeho
výboru, Jitka Pařilová. Byla jednou z 25 nominovaných. 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). Dvě přednášky jsme se rozhodli pořádat v Krajské knihovně
v Karlových Varech - Mgr. Michaely Čaňkové Současná americká próza a
literatura Afriky psaná v anglickém jazyce a 10.11. Přemysla Martínka
Literatura ve filmu.

ZÁVĚR A PODĚKOVÁNÍ
Na závěr chceme poděkovat všem subjektům, které činnost SKIP v roce
2010 podpořily:

Ministerstvo kultury ČR
SKANSKA
Goethe-Institut Prag
Francouzský institut v Praze
3M Česko
Firma Ceiba

Děkujeme všem kolektivním a především individuálním členům SKIP, kteří i
v roce 2010 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

