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ÚVOD
 
 
   SKIP je největší oborovou profesní organizací v České republice. V roce 
2011 sdružoval 970 individuálních a 536 institucionálních členů. Období 
mírného nárůstu členské základny tedy dále pokračuje. Rozhodující silou ve
SKIP jsou i nadále veřejné knihovny a jejich pracovníci. Početně nejsilnějšími
regionálními organizacemi zůstávají: Praha (173 individuálních a 56 
institucionálních členů), Jižní Morava (123 individuálních a 94 institucionálních 
členů) a Jižní Čechy (103 individuálních a 62 institucionálních členů). Růst 
institucionálních členů v některých regionech je sice možné chápat jako
pozitivní fakt, nemělo by k němu ovšem docházet na úkor počtu členů
individuálních. SKIP je organizován především na bázi individuálního členství.
Jedním z nejdůležitějších úkolů v regionech i do dalšího období je proto
získávání nových členů, přesvědčování o smyslu a významu SKIP pro
každého profesního kolegu i instituci. To je možné především zvýšením
atraktivity pořádaných akcí, propagací SKIP, aktivním vstupováním SKIP do 
významných odborných problematik, a  zejména hájením zájmu oboru i 
jednotlivých členů SKIP. V organizační struktuře SKIP přibyly a aktivní činnost 
zahájily v roce 2011 také tři nové odborné sekce: Klub tvořivých knihovníků, 
Sekce knihovníků trenérů paměti a Sekce služeb osobám se specifickými 
potřebami. Činnost SKIP se rozšířila na 14 odborných sekcí a o další specifické 
oblasti oboru. V roce 2012 se odborné sekce patrně ještě rozšíří o Sekci
experimentálních knihovníků – SEX. 
   Za rozhodující princip své existence považuje SKIP spolupráci se všemi
partnerskými organizacemi, sdruženími i zájemci, s nimiž má blízké či shodné 
zájmy. Za nejbližší partnery považuje SDRUK, AKVŠ, ČIS, Komisi pracovníků 
knihoven a galerií Asociace muzeí a galerií (AMG), ale i další partnery, s nimiž 
uskutečnil v uplynulém roce řadu jednání i společných aktivit. Výkonný výbor 
se sešel celkem třikrát, schválil celou řadu stanovisek a materiálů, jednal o
desítkách úkolů. Předsednictvo jednalo desetkrát. Zabývalo se přípravou 
jednotlivých aktivit, materiálů, zasedáním výkonného výboru, plněním i 
kontrolou uložených úkolů. Také regionální výbory se scházely pravidelně, i
když četnost schůzek se region od regionu dosti výrazně liší. Pravidelnost 
v práci regionálních výborů se projevila jak ve větším počtu aktivit, tak ve
stabilizaci, v některých regionech dokonce v mírném nárůstu členské 
základny. 
   Posiluje se orientace i na problémy menších a zcela malých knihoven, a 
zejména snaha o postupné budování kooperujícího národního knihovního
systému v souvislosti se schválenou Koncepcí rozvoje knihoven v létech 2011 
– 2015. Na druhé straně se ovšem také posiluje spolkový charakter SKIP, jak
potvrdí nejen některé níže uvedené aktivity regionální a (jako výrazný a
integrující prvek) meziregionální, ale i akce celorepublikového rozsahu.
Postupně se vytvářejí neformální vazby mezi jednotlivými členy, i
specializované skupiny se specifickými odbornými zájmy ad hoc, ale i
trvalého charakteru. Bez nadsázky lze říci, že SKIP je dnes opravdu
reprezentativním profesním spolkem.  
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VZDĚLÁVACÍ AKCE 

 
 
   SKIP v roce 2011 získal na tyto akce grant MK ČR ve výši 350.000,- Kč 
v programu Knihovna 21. století. Jednalo se o cyklus 26 vzdělávacích akcí. 
Celková finanční  hodnota byla  713.000,- Kč. Realizovány byly tyto akce: 

 
 

1. Besedy se spisovatelkou Renátou Fučíkovou (Klub dětských knihoven) 
2. Co venkovské knihovny umějí a mohou VII. (Sekce veřejných knihoven) 
3. Hry bez hranice aneb Knihovnice dětem (Klub dětských knihoven) 
4. Hudba zemí bývalého Východního bloku (Region 09) 
5. Chceme dětem číst (Region 09) 
6. Jarní a podzimní setkání KDK SKIP 10 (Klub dětských knihoven) 
7. Jarní putování aneb Jak se kde knihovničí (Region 02) 
8. Knihovnická dílna 2011 (Sekce veřejných knihoven) 
9. Knihy plné dobrodružství (Klub dětských knihoven) 
10. Lektorské dovednosti (Sekce vzdělávání) 
11. Literární Šumava 2011 (Region 04) 
12. Malé podzimní setkání 2011 (Soběslavsko) (Region 03) 
13. My všichni jsme Východočeši (Region 08) 
14. Noc s Andersenem (Klub dětských knihoven) 
15. Od scénického čtení ke čtenářství (Klub dětských knihoven) 
16. OKNA – O Knihovnických Aktivitách (Klub dětských knihoven) 
17. Organizace sběru dat do RIV (Region 01) 
18. Rozvíjíme čtenářskou gramotnost (Klub dětských knihoven) 
19. Seminář lékařských knihovníků (Klub lékařských knihoven) 
20. Seminář pro knihovníky – seniory ČR (Region 09) 
21. Senioři, dobrovolníci, spolupracovníci a partneři v knihovnách (Region 09) 
22. Setkání s loutkou (Klub dětských knihoven) 
23. Vypravěčství při práci s dětskými čtenáři v knihovnách (Klub dětských   
      knihoven) 
24. Vzdělaný knihovník – radost uživatele (Region 11) 
25. Zájmové vzdělávání dospělých v knihovnách (Region 10) 
26. Závazky uživatelů ke knihovnám a jejich vymáhání (Region 01) 
 
   Cyklus vzdělávacích akcí SKIP (odborné semináře, pracovní dílny, exkurze, 
diskusní setkání, přednášky apod.) byl v roce 2011 realizován v plném 
rozsahu z důvodu přidělení celé požadované dotace ze strany MK ČR. 
Tematicky byly akce orientovány na celoživotní vzdělávání pracovníků 
knihoven i pracovníků jednotlivých specializací z knihoven všech typů.  
 
   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 2011 
podílel na propagaci řady celostátních kampaní a v podpoře svých aktivit 
pokračoval ve spolupráci s významným partnerem – stavební společností 
Skanska. SKIP prodloužil 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). V 
roce 2011 byla vyhlášena a podruhé předána cena společnosti Skanska v 
kategorii Městská knihovna roku v rámci tradičního vyhlašování cen 
Knihovna roku.  Tuto cenu získala Městská knihovna Louny. Na podporu a 
motivaci mladých pracovníků knihoven byla také v roce 2011 vyhlášena 
cena MARK, pomocí které budou oceňováni studenti knihovnictví a mladí 
pracovníci knihoven do 35 let. V roce 2011 byla touto cenou vyznamenána 
Bc. Helena Selucká z Knihovny Jiřího Mahena v Brně.  
   V roce 2011 SKIP zorganizoval další ročník celostátní akce Březen – měsíc 
čtenářů. Do centra našeho zájmu se dostal opět čtenář a čtení. Chtěli jsme 
zjistit situaci s reálným čtenářstvím v ČR a připomenout 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. Na podporu 
Března měsíce čtenářů byl vydán propagační plakát a záložky do knih ! 
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 2011 zaměřený především na výročí Karla Jaromíra Erbena, Jaroslava 
Seiferta a Václava Čtvrtka. Třetím směrem Března měsíce čtenářů měly být 
nové služby knihoven – půjčování elektronických čteček knih, nové služby 
pro handicapované uživatele apod.  
   Novou aktivitou v rámci březnové kampaně byl Maraton čtení a soutěž 
Čtenář roku. Cílem akce Maratón čtení bylo dosáhnout toho, aby v průběhu 
BMČ knihovny nabídly svým  čtenářům a dalším návštěvníků co největší 
kontakt s autory a překladateli literárních  děl i odborné literatury. Jednalo se 
o různé formy setkání, diskusí a besed s autory  a zejména autorská čtení 
případně besedy o literatuře. SKIP a Skanska podpořili Maraton čtení 
finančně. Celková výše  finanční podpory, která byla rozdělena mezi 
knihovny, činila 150 000,- Kč. V roce 2011 jsme v knihovnách založili novou 
tradici – oceňování  nejlepších čtenářů. Knihovny v březnu budou pravidelně 
každý rok oceňovat své nejlepší čtenáře a hledat svého  „Čtenáře roku“. 
Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby  a ocenit 
ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají a podporují. Základním kritériem 
 pro výběr Čtenáře roku 2011 byl počet výpůjček konkrétního čtenáře za 
uplynulý rok, jak  byl vykázán ve výpůjčním systému. Celostátní vítězkou se 
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stala slečna Dagmar Černá, studentka třetího ročníku hustopečského 
gymnázia. Během roku 2010 si v místní knihovně vypůjčila a přečetla 849 
knih!  
   SKIP zorganizoval v rámci BMČ 2011 dvanáctý ročník (popáté pod záštitou 
Asociace krajů České republiky) BIBLIOWEBU, soutěže o nejlepší webovou 
prezentaci knihovny. V kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích 
nad 20 tisíc obyvatel zvítězila Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, na 
druhém místě se umístila Městská knihovna Litvínov a na třetím Krajská 
knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě. V kategorii knihoven v obcích od 3 
tisíc obyvatel do 20 tisíc obyvatel si vítězství odnesla Městská knihovna v Ústí 
nad Orlicí před Městskou knihovnou v České Třebové a Místní knihovnou 
Radotín. V kategorii knihoven v obcích do 3 tisíc obyvatel byla nejúspěšnější 
Městská knihovna Jevíčko před Městskou knihovnou a infocentrem Dolní 
Bousov a Obecní knihovnou Ořechov. 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 
web Městské knihovny Litvínov, která získala ocenění Blind Friedly Web. Letos 
posedmé hodnotila stránky soutěžících knihoven i laická veřejnost, která 
měla možnost hlasovat prostřednictvím speciálních webových stránek. 
Prvenství si v této kategorii odnesla Městská knihovna Česká Třebová před 
Místní knihovnou Bolatice a Městskou knihovnou Znojmo. 
   Desítky knihoven v celé České republice připravily 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. 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 a záložky na podporu svých akcí Březen – 
měsíc čtenářů, Týden knihoven a Den pro dětskou knihu. Všechny plakáty a 
záložky na vysoké profesionální úrovni realizovala firma SKANSKA. Firma 
SKANSKA finančně podpořila také realizaci dalších úspěšných projektů SKIP – 
Školy naruby a Čtenářské pasy. V roce 2011 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. V roce 2011 bylo také vydáno a 
distribuováno do knihoven 10 000 kusů čtenářských pasů pro děti v rámci 
projektu Cesty za knihou. 
   SKIP je propagován na sociální síti FACEBOOK i na WIKIPEDII. Aktivity SKIP 
jsou medializovány prostřednictví spolkového časopisu Bulletin SKIP. 
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INFORMAČNÍ A KULTURNÍ AKTIVITY 
 
 
   Už pojedenácté 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 3.-9. října proběhla již tradiční akce Týden knihoven s mottem 15. 
KRAJ ČR – KRAJ KNIHOVEN. Do centra našeho zájmu se dostali především naši 
uživatelé, i pro rok 2011 jsme se snažili pro každé cílové skupině připravit jiný 
program. Týden knihoven začal 3. října celostátní akcí Velké Říjnové 
Společné Čtení aneb Pocta Karlu Jaromíru Erbenovi, od jehož narození 
uplynulo letošního roku 200 let. KNIHOVNICKÝ HAPPENING se uskutečnil dne 
30. září v Ostravě. Akce se uskutečnila u příležitosti 90. výročí založení 
Knihovny města Ostravy. Dne 19. února 2011 uplynulo 90 let od zahájení 
půjčování městské ostravské knihovny, jehož základem se staly bezmála dva 
tisíce svazků z původní „Veřejné knihovny a čítárny pro Moravskou Ostravu a 
okolí", a k nimž později přibyly knihy darované knihovnou spolku Občanská 
beseda. Knihovna města Ostravy, nositelka titulu Městská knihovna roku 2010, 
dnes registruje 44 845 čtenářů a 1 898 000 výpůjček ročně a nabízí kromě 
výpůjčních služeb i řadu vzdělávacích a kulturních akcí. Knihovna města 
Ostravy pozvala na Masarykovo náměstí v Ostravě na dvěstě knihovníků 
z celé republiky, aby společně přispěli k propagaci čtení. 
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   Již podeváté byly předány ceny Ministerstva kultury „Knihovna roku 2011“ 
dne 4. října v prostorách Zrcadlové kaple Klementina. V kategorii „základní 
knihovna“ získala hlavní cenu Místní veřejná knihovna Vavřinec - Veselice 
z Jihomoravského kraje. Zvláštní ocenění a diplom v této kategorii získaly 
Místní knihovna v Miletíně z Královéhradeckého kraje a Obecní knihovna 
Jaroměřice z Pardubického kraje. V kategorii „informační počin“ získala cenu 
Moravská zemská knihovna v Brně za on-line zpřístupnění Mollovy sbírky 
starých map. Zvláštní ocenění a diplom obdržela Regionální knihovna Karviná 
za přestavbu ústřední budovy knihovny na společensko-kulturní centrum, 
jehož služby přesahují klasické pojetí veřejné knihovny. 
   SKIP v roce 2011 vyhlásil pátý ročník akce Den pro dětskou knihu. Uskutečnil 
se 26. listopadu ve 130 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.  
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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. 
   Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s Národním archivem uspořádal 
dne 11. října seminář Veřejnost a archeologické nálezy. Jedním ze 
spolupořadatelů tohoto semináře byla také Asociace muzeí a galerií ČR jako 
jeden ze signatářů ČKMŠ. Své poznatky a zkušenosti sdělovali odborníci 
z oblasti ochrany archeologických nálezů – PhDr. Karel Sklenář, DrSc. 
v příspěvku Vývoj ochrany archeologických památek, profesionálové a 
amatéři, Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D. z Ministerstva kultury ČR se zabýval Zákonem 
o státní památkové péči. Péči o kulturní dědictví v orgánech samosprávy se 
věnoval Ing. Tomáš Škaryd, předseda Komise Rady Asociace krajů pro 
kulturu a památkovou péči. Současná ochrana a stav archeologického 
kulturního dědictví v ČR byla tématem příspěvku pracovníka Národního 
památkového ústavu Mgr. Martina Tomáška, Ph.D. a PhDr. Jan Mařík, Ph.D. 
z Archeologického ústavu Akademie věd ČR prezentoval Negativní dopady 
nelegálních archeologických výzkumů na kulturní dědictví. 
   Druhá část odborného programu přinesla tři příspěvky o detektorech kovů 
PhDr. Zuzany Bláhové, Ph.D. z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, PhDr. 
Davida Vícha z Regionálního muzea Vysoké Mýto a PhDr. Jiřího Militkého, 
Ph.D. z Národního muzea. Archeologické výzkumy na velkých stavbách 
popsal Mgr. Milan Kuchařík z firmy Labrys a Mgr. Milan Jančo z Národního 
památkového ústavu přednesl příspěvek – Ochrana, údržba a prezentace 
nemovitých archeologických nálezů in situ. 
   Ve dnech 30.11.- 1. 12. proběhla již 12. 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. 
Současný stav projektu Národní digitální knihovny prezentoval RNDr. Tomáš 
Svoboda z Národní knihovny a situační zprávu o národním projektu SNK 
Digitální knihovna a digitální archiv přednesl PhDr. Dušan Katuščák, CSc. ze 
Slovenské národní knihovny. Současný stav a projekt mezinárodní spolupráce 
Digitální parlamentní knihovna prezentoval Mgr. Petr Houdek z Parlamentní 
knihovny. Mgr. Jiří Dufka z Moravské zemské knihovny vystoupil s příspěvkem 
Zpřístupňování starých map v MZK a Ing. Petr Žabička z MZK jej doplnil 
s prezentací Nové nástroje pro staré mapy. 
Všechny prezentace jsou přístupné na: http://goo.gl/u1NUm 
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EDIČNÍ KOMISE 
 
 
   Rok 2011 byl 20. ročníkem časopisu Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků ČR.  Redakce vydala tradičně 4 běžná čísla a jedno zvláštní číslo. 
V roce 2011 se ediční komise Bulletinu SKIP tradičně sešla 2x v nových 
knihovnách: v březnu v pobočce Městské knihovny Praha - Stodůlky, v říjnu 
v Městské knihovně Litvínov. 
   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 16 zemí, v roce 2011 vyšlo 
z autorských důvodů opožděně Maďarské knihovnictví. Pro rok 2012 
připravujeme Španělské knihovnictví. A pro rok 2013 se připravuje zvláštní 
číslo Čínské knihovnictví. Dosavadní pokusy najít v Číně autora nebyly 
úspěšné, teprve v posledních týdnech se daly věci do pohybu správným 
směrem. Protože příprava zvláštního čísla trvá rok i déle, je už aktuální hledat 
další země. Ale: protože sousednímu německému a rakouskému knihovnictví 
byla věnována prvá dvě čísla před téměř 20 lety a nezůstal zde téměř kámen 
na kameni, bude možná výhodné se nyní obrátit tímto směrem. 
   Podařilo se vyřešit problém barevné střední čtyřstránky, která vychází od č. 
3 na křídovém papíře a podle ohlasu výrazně zlepšuje vzhled časopisu. 
Přispívá k tomu ale i zlepšená grafická úprava černobílých stránek. Bulletin 
SKIP zachoval v 20. 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. 
    Průběžně se časopis věnoval ve všech číslech letos nesmírně aktuální 
problematice e-čteček a jejich vlivu na činnost knihoven. Občas se objevují 
výtky, že v Bulletinu SKIP chybí více informací ze zahraničí, především 
z činnosti zahraničních spolků a IFLA. Trochu se přitom zapomíná na zvláštní 
čísla, která už zmapovala knihovnictví ve většině evropských zemí. A 
redakce zde musí připomenout fakt, že informace o účasti knihovníků – členů 
SKIP - na zahraničních akcích nevznikají spontánně, ale třeba až po několika 
urgencích redakce Bulletinu SKIP. Je třeba připomenout fakt, že časopis 
vychází nejen papírově, ale v předstihu i v elektronické verzi. 
   Odbornou knihovnickou literaturu obohatil SKIP v poslední době o titul 
Architektura knihoven. Na ediční komisi se uvažovalo o hledání dalších 
vhodných titulů, a to na vysokých školách. Přesto, že v ediční komisi jsou 
zastoupeny všechny české školy, kde se knihovnictví a informační služby 
přednášejí, zatím se žádný příhodný titul neobjevil. 
 

 10



FRANKOFONNÍ KLUB 
 
   
   Členové Frankofonního klubu SKIP byli jako každoročně pravidelně 
informováni o nejdůležitějších akcích Francouzského institutu (FI) v Praze a 
jeho mediatéky.  Ve čtvrtek dne 12. května 2011 se členové Frankofonního 
klubu SKIP sešli jako obvykle na pražském Výstavišti na mezinárodním knižním 
veletrhu „Svět knihy 2011“. Toto již tradiční - v roce 2011 osmé - setkání bylo 
zasvěceno seznámení s novinkami prezentovanými ve stánku francouzských 
nakladatelství ve střední části Průmyslového paláce. O fotodokumentaci se 
opět postarala členka klubu - osvědčená dokumentaristka Olga 
Domorázková.   
   Pokračovala spolupráce Frankofonního klubu SKIP s ředitelkou Městské 
knihovny v Třebíči Marií Dočkalovou; pravidelně informuje členy 
Frankofonního klubu o akcích, které pořádá již čtvrtý rok Francouzský klub 
této knihovny. Frankofonní klub SKIP spolupracoval také v roce 2011 na 
přípravě letošní studijní cesty SKIP po švýcarských knihovnách; ocenit je třeba 
zejména práci kol. Zuzany Hájkové, která se podílela nejen na přípravě 
programu, ale v průběhu cesty rovněž tlumočila. 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 knihovníků, zasvěcené mimo jiné také 
navázání užší knihovnické spolupráce. 
   Podzimní – v pořadí již deváté – setkání členů Frankofonního klubu SKIP se 
konalo jako obvykle v mediatéce  FI  v pondělí 5. prosince 2011. Se zážitky ze 
zájezdu SKIP do Švýcar seznámila přítomné Zuzana Hájková, která měla 
připravenou zajímavou prezentaci. Setkání se tentokrát po celou dobu 
aktivně zúčastnil nový ředitel mediatéky pan Fréderic Boudineau. Informoval 
členy Frankofonního klubu SKIP o novinkách v mediatéce a také o stážích ve 
Francii v roce 2012. Nabídka byla e-mailem rozeslána i nepřítomným členům 
FK.  Příjemné prostředí v předvánoční atmosféře s pohoštěním připravil 
kolektiv mediatéky v čele s členkou klubu Jarmilou Kondratickou. Volného 
přátelského pohovoru se zúčastnila většina přítomných a byl tentokrát veden 
převážnou dobu ve francouzštině. Po skončení programu seznámil pan 
Boudineau přítomné ve foyer budovy Francouzského institutu s funkcí nového 
„zařízení“, jehož prostřednictvím bude možno vypůjčit knihu z volného výběru 
bez pomoci personálu.  Toto moderní elektronické zařízení má za úkol 
umožnit zapůjčení knih účastníkům kurzů, popř. dalším čtenářům, také 
v době, kdy je mediatéka zavřená.  
    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. Frankofonní klub SKIP má 39 členů.  
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KLUB DĚTSKÝCH KNIHOVEN 
 
 
   Klub dětských knihoven SKIP ČR (dále jen KDK) je největší a nejaktivnější 
odbornou sekcí Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Rok 2011 
byl už 17. rokem jeho činnosti. V současné době má klub na 350 členů, tvoří 
ho 12 regionálních klubek, jeho vrcholným orgánem je valná hromada, 
řídícím orgánem je tzv. „mozkový trust“, složený z předsedkyní regionálních 
klubek a garantů celostátních klubových projektů. KDK má zásadní význam 
pro činnost a rozvoj dětských oddělení knihoven v České republice. Vytváří 
prostor pro vzájemnou komunikaci, úzkou spolupráci knihovnic, výměnu 
nápadů, zkušeností i metodických textů a materiálů.  
   Valná hromada KDK SKIP ČR se koná pravidelně jedenkrát za rok. Je 
příležitostí nejen pro zhodnocení práce za uplynulý rok a plánování aktivit na 
příští období, ale především místem pro osobní setkání knihovníků. Letošní 
valná hromada KDK SKIP ČR se uskutečnila 2. 11. 2011 v Městské knihovně 
Louny, která je čerstvou držitelkou titulu Městská knihovna roku 2011. III. 
ročníkem pokračoval úspěšný projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. 
Cílem projektu je rozvoj četby hned od prvních měsíců školní docházky dětí, 
vytvoření základů návyku pravidelného čtení a potřeby využívat pro získávání 
vědomostí veřejné nebo školní knihovny i ostatní kulturní instituce v místě 
bydliště. Ve školním roce 2010/2011 to byla knížka spisovatelky Daniely 
Krolupperové Zmizelá škola s ilustracemi Evy Sýkorové-Pekárkové. 
   13. dubna 2011 v Památníku národního písemnictví v Praze za přítomnosti 
dětí, spisovatelů, ilustrátorů a nakladatelů slavnostně vyvrcholil už XIX. ročník 
ankety o nejhezčí a nejoblíbenější knihu pro děti, vydanou v předchozím 
roce, SUK – Čteme všichni. Letos se zapojilo více než 4.500 dětí – žáků ZŠ. Na 
vyhodnocení do Památníku přijeli dětští čtenáři z jedenácti měst celé 
republiky, nejvzdálenější až z moravsko-slovenského pomezí. 
   Letošní, už XI. ročník Noci s Andersenem se uskutečnil 1. dubna 2011. Kromě 
České republiky se spalo také na Slovensku, v Polsku a Slovinsku, připojily se 
České školy bez hranic v Londýně, Drážďanech, Ženevě, Paříži a v 
americkém Baltimore, Česká a slovenská škola v australském Sydney a 
Český kroužek v Kodani, Mediatéka Francouzského institutu v Praze aj. 
Celkem bylo evidováno 1.065 míst, celkový počet účastníků dosáhl 
rekordního počtu 40.957 dětí a 12.200 dospělých organizátorů – knihovníků, 
učitelů, ředitelů, ale i hasičů, záchranářů, autorů dětských knih, starostů, 
herců, hvězdářů, myslivců, chovatelů drobné zvěře a dalších profesí. 
   V roce 2011 byl zahájen už VIII. ročník projektu Kde končí svět?, tentokrát 
s podtitulem Český rok. Děti dostaly netypický úkol – prožít jeden docela 
běžný rok v České republice, napsat a namalovat o tom knihu, která pak 
bude vydána a prostřednictvím českého občanského sdružení BlueLand 
doručena vrstevníkům v Malém Himaláji. Zcela novu aktivitou KDK byla 
v roce 2011 celostátní soutěžní přehlídka zajímavých a originálních 
knihovnických besed a pořadů s názvem OKNA (O KNihovnických 
Aktivitách). 
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KLUB LÉKAŘSKÝCH KNIHOVEN 
 
 
    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. Klub lékařských knihoven SKIP chce prosazovat tréninky, 
celoživotní vzdělávání a prohlubování profesní mobility lékařských knihovníků 
a nacházet praktické cesty pro rozšiřování spolupráce s jinými knihovnami. 
Sledovat, analyzovat a definovat ve spolupráci s ostatními národními i 
zahraničními subjekty uživatelské potřeby a iniciovat aktivity pro zvyšování 
uživatelské spokojenosti. Prosazovat profesní zájmy členů a uživatelské 
preference. 
   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), rozšiřovat povědomí profesní etiky 
(http://skip.nkp.cz/CoKodex.htm). Předsedkyní Klubu lékařských knihoven 
byla i v minulém období ředitelka Národní lékařské knihovny Helena 
Bouzková. 
  V termínu 8.3.-19.4. proběhl ve spolupráci s Národní lékařskou knihovnou 
(VISK2) a Klubem lékařských knihovníků SKIP e-learningový kurs „Moderní 
knihovnicko-informační práce v lékařských knihovnách II“ v prostředí Moodle 
na Univerzitě Karlově. Kurs absolvovalo 42 lékařských knihovníků a knihovnic. 
Významnou akcí KLK, které se účastnili nejenom členové, ale i ostatní lékařští 
knihovníci v celkovém počtu 41, bylo pracovní setkání lékařských knihovníků  
dne 13.10.2010 v Hotelu ILF, Praha 4, hlavním tématem setkání byla výměna 
zkušeností ze  zdravotnických knihoven. Seminář byl financován z Programu 
Ministerstva kultury ČR Knihovna 21. století.  
   V odborném programu, kde byly předneseny příspěvky H. Bouzkové, A. 
Jarolímkové, E. Lesenkové, J .Potomkové, MUDr. Lesného P. Významné byly 
příspěvky z regionů, reprezentantky knihoven z Liberce, Nemocnice Homolka 
- Praha, Kosmonos přednesly sdělení věnovaná praxi lékařských knihoven. 
Seminář byl ukončen moderovanou diskusí, v níž se zúčastnění zástupci 
jednotlivých knihoven vzájemně podělili o své zajímavé zkušenosti z praxe 
svých vysílajících organizací. Tento seminář se připojil k aktivitám celostátní 
propagační akce Týden knihoven Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků ČR. Ke dni 23.11.2011 bylo registrováno 26 členů KLK ze všech 
regionů ČR. Největší zastoupení má Praha, poté Zlínský kraj, Jihomoravský 
kraj, Moravskoslezský kraj a zbylé kraje 
   Informace pro členy klubu jsou zveřejňovány v elektronickém časopisu 
Lékařská knihovna a na webové stránce Klubu lékařských knihovníků: 
http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/spoluprace/klub-lekarskych-knihoven. 
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KLUB TVOŘIVÝCH KNIHOVNÍKŮ 

 
 

   Rok 2011 byl prvním rokem činnosti Klubu tvořivých knihovníků po jeho 
založení v závěru roku 2010. V dalším textu je pro Klub tvořivých knihovníků 
požita zkratka KTK. Na začátku roku 2011 se dávala dohromady členská 
základna. V klubu se sdružují knihovníci s tvořivými koníčky, převážně s 
výtvarným zaměřením. Klub je však otevřen i hudebníkům, hercům, a klub se 
nezdráhá do svých řad přijmout kolegy s jakýmkoliv zajímavým koníčkem.  
Zakladatelka klubu Alena Volková Balvínová vytvořila (po proškolení práce 
s webem SKIPu) základní strukturu webových stránek KTK a naplnila je 
základními informacemi o členech KTK a jejich činnostech, vložila fotografie 
prací nebo odkazy na vlastní webové stránky členek KTK. Blíže viz 
http://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku. 
   14. dubna byl uspořádán 1. seminář KTK. Po prvních úvodních informacích - 
po představení členů klubu, uskupení do skupin dle regionů a dle tvořivých 
aktivit - se ujala slova pozvaná psycholožka Doc. Hermochová. Věnovala se 
tématu psychologie volnočasových aktivit. Jednak nenásilnou zajímavou 
formou docílila vzájemného představování členek KTK, jednak povídala o 
důležitosti mít svého koníčka jako prostředek k seznamování se s lidmi i jako 
prostředek k plnohodnotné náplni života v pokročilejším (důchodovém) věku. 
Seminář pokračoval představením prací členek klubu ve formě fotografií. 
Následovala diskuse o náplni činnosti klubu, padly nápady na aktivity v 
knihovnách i na zkrášlování prostor knihoven i nápady, jak by mohly 
knihovny na tyto aktivity nalákat (nejen dětské) čtenáře. 
   Důležité je neformální setkávání lidí jedné profese z důvodů neprofesních. 
Výměna zkušeností, náměty, inspirace, technické návody, sledování trendů. 
Různé techniky tvoření, získání nových kontaktů na dodavatele. Výstavy, 
přehlídky, tvůrčí dílny. Po drobném občerstvení se konala přehlídka 
donesených prací členek. Akce měla nečekaný úspěch a ohlas. Hlásily se 
další nové členky. 
   V letních měsících proběhla soutěž o návrh nejlepšího loga KTK. Vítězné 
logo bylo stvrzeno nejvyšším počtem došlých hlasů. Bylo umístěno na web 
KTK. V době od 1. 6. 2011 - 30. 6. 2011 probíhala v Severočeské vědecké 
knihovně v Ústí nad Labem výstava fotografií Česká krajina autora Lubomíra 
Stiburka. Od 4.10 do 31.10.2011 probíhala v Severočeské vědecké knihovně,  
W. Churchilla 3,  Ústí nad Labem výstava pod názvem "Stromy a plody". 
Jednalo se o výstavu fotografií PhDr. Hany Skálové, členky Klubu tvořivých 
knihovníků,  Více o výstavě na http://www.svkul.cz/akce/01302.html. 
 1. prosince 2011  se konal v prostorách Révového nádvoří Národní knihovny 
Vánoční jarmark 2011. Své věci vystavovalo a prodávalo celkem 16 členek 
KTK. Část výtěžku šla na charitativní účely.  
   V závěru roku 2011 měl KTK celkem 55 členek. Předsedkyně klubu podala 
na rok 2012 žádost o projekt na Přehlídku tvorby členů Klubu tvořivých 
knihovníků. Doufejme, že ve výběrovém řízení uspějeme. 
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KLUB VYSOKOŠKOLSKÝCH KNIHOVNÍKŮ 
 
 

   Členové Klubu vysokoškolských knihovníků se také v tomto roce 
především zúčastňovali ceslostátních a odborných setkání organizovaných 
svými zřizovateli, odbornými sekcemi nebo SKIP. Před letním setkáním 
avizovala Mgr. Jitka Bílková ukončení své činnosti ve funkci předsedkyně 
Klubu. V následujícím období probíhala jednání se členy, kteří by měli zájem 
funkci vykonávat. Z diskuse na letním setkání vyplynulo, že jedinou 
kandidátkou nakonec zůstává Mgr. Petra Hornochová. Na podzimním 
jednání 22.11. na VŠE  bylo toto strvzeno a do funkce byla jednoznačně 
potvrzena Mgr. Petra Hornochová, vedoucí Odborné knihovny Jiřího Hájka 
Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. Kolegyni známe i ze seminářů 
zaměřených na informační vzdělávání, e-learningové kurzy apod. 
Očekáváme, že do práce Klubu vnese nový rozměr a aktivitu. 

   V diskusi o dalším působení vyplynulo, že chceme i nadále zůstat Klubem 
a rozvíjet činnosti a akce zaměřené na aktuální problémy ve 
vysokoškolských knihovnách. Do VISK3 podáme projekt na uskutečnění 
seminářů s cílem vzdělávání knihovníků v problematice vysokoškolských 
knihoven s důrazem na prohloubení praktického rozměru a sdílení zkušeností. 
   Forma seminářů bude kombinací odborných přednášek s prostorem pro 
diskusi a sdílení dobré praxe. Přednášejícími budou odborníci konkrétní 
oblasti, cílová skupina jsou vysokoškolští knihovníci. V současné době jsou 
navržena témata vzdělávacích aktivit:  e-knihy  - od vizí k praxi provozování 
e-služeb v odborných knihovnách, právní souvislosti e-služeb a e-zdrojů 
poskytovaných VŠ  knihovnou, automatizace vysokoškolských knihoven v 21. 
století, jak hodnotit kvalitu vysokoškolské knihovny, timemanagement a 
management pro VŠ knihovny, marketing ve vysokoškolské knihovně. 
  Odbornou přednášku na téma „Elektronické knihy: rizika a hrozby“ přednesl 
kolega Bc. Antonín Pokorný, DiS. z Knihovny UP v Olomouci. Prezentace je 
přístupná na webových stránkách klubu. Klub má k 31. prosinci 2011 84 
individuální členy. 
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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 2011 (resp. v první 
části) 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 pracovala po dvě funkční 
období, od roku 2003 do 2011, kol. J. Pospíšilová. K zachování možnosti 
aktivního zapojení SKIP do práce v IFLA v roce 2011 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 – 77. generální konference a 
shromáždění IFLA ve dnech 13. – 18. srpna 2011 v San Juanu (Portoriko).  

   Ve dnech 13. – 16. dubna 2011 se v Brně konalo pravidelné tzv. meziroční 
zasedání stálého výboru Sekce IFLA pro veřejné knihovny (náhradou za 
předchozí rok, kdy se účastníci v důsledku zastavení leteckého provozu nad 
podstatnou částí Evropy nemohli dostavit). Členky SKIP v uvedených 
orgánech IFLA uplatňují poznatky z jednání a svých knihovnických cest 
vůbec rovněž ve své přednáškové činnosti. Působení v IFLA umožňuje stálý a 
živý kontakt s profesním vývojem v globálním měřítku, a to nejen z hlediska 
jednotlivých oblastí úzce odborné činnosti, ale neméně i z hlediska jeho 
širších společenských souvislostí. 
   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 19. zasedání Rady EBLIDA a 
související konference na téma „Jedna profese – jedna budoucnost?“ ve 
dnech 26. – 27. května 2011 v Málaze. 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. V roce 2011 se význam těchto kontaktů ukázal zvláště při 
přípravě evropského právního rámce pro užití tzv. osiřelých děl a děl, jež jsou 
komerčně nedostupná, ve službách knihoven a archivů, ale i v dalších 
případech. Kol. Matušík na zasedání rovněž navázal kontakty ve skupině pro 
kulturu a informační společnost. 
   Komise v roce 2011 pracovala především v pracovní skupině v Praze, spíš 
v omezené míře pak v plénu, jež se sešlo 12. prosince 2011. 
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SEKCE KNIHOVNÍKŮ TRENÉRŮ PAMĚTI 
 

 
   Knihovníci – trenéři paměti ustanovili novou sekci SKIP v červnu 2011. Jejich 
neformální spolupráce však trvá již několik let. V současné době je v České 
společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging registrováno 37 
knihovníků/knihovnic –  trenérů paměti, z toho 28 z nich se k 31. 12. 2011 stalo 
členy sekce.  
   V posledních letech již knihovna přestává být pouhým výpůjčním či 
informačním místem, ale stává se kulturním a vzdělávacím centrem všech 
komunit v dané oblasti. Aktivizační programy – trénink paměti a mozkový 
jogging patří mezi tzv. komunitní aktivity. Navíc práce s pamětí, mozkem má 
základ ve zpracovávání informací ze všech oblastí lidského života. Z 
uvedeného je naprosto zřejmé, že knihovny poskytují ideální prostor pro tuto 
činnost.   
   Dosud (celkem, nejen na půl roku trvání sekce) jsme uspořádali více než 
1200 lekcí/besed/seminářů/hrátek (1 kurz má 4, 8 nebo 10 lekcí) pro cca 
6800 účastníků. Vzhledem k tomu, že práce s pamětí vyžaduje také práci 
s textem, je při  lekcích využíván fond knihovny a někteří účastníci se na 
základě absolvování kurzu TP stávají registrovanými čtenáři příslušné 
knihovny.  
   Pro vzájemnou komunikaci, popularizaci trénování paměti v knihovnách a 
informovanosti o činnosti jednotlivých knihovníků – trenérů paměti jsme 
založili internetové stránky http://skip-treneri-pameti.webnode.cz/ . Zde 
zájemci naleznou profil knihovníka - trenéra paměti nejblíže svému bydlišti, 
základní nabídku kurzů v daném místě, kontakty na jednotlivé knihovníky a 
knihovny, fotografie z kurzů a další informace z oblasti mozkového joggingu. 
Za půl roku navštívilo tyto stránky 3315 zájemců. 
   Cílem sekce je také popularizace trénování paměti v knihovnách. Proto 
jsou na uvedených stránkách také uveřejněny informace pro knihovny, kde 
dosud trenér paměti nepůsobí. Ve druhé polovině roku 2011 jsme začali 
připravovat každoroční jarní trenérskou dílnu, kde si trenéři paměti vyměňují 
praktické zkušenosti z kurzů a seminářů.  
   Pozvaní lektoři také seznamují přítomné s novinkami v oblasti trénování 
paměti a mozkového joggingu. Trenérská dílna 2012 se bude konat v KKD 
Vyškov v dubnu 2012 a o své zkušenosti se s trenéry paměti mimo jiné podělí 
předseda Mensy ČR Ing. Tomáš Blumenstein, profesionální trenérka paměti 
Jana Vejsadová, ředitelka ÚS Slovenského červeného kříže v Dolním Kubíně 
Lubica Dubnicayová ap.  
   Sekce knihovníků – trenérů paměti je na samém počátku své činnosti. 
Bohatá činnost jednotlivých členů v několika knihovnách ještě před jejím 
vznikem, zaštítěna Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, může 
pomoci k rozšíření této nejen vzdělávací ale také zábavné činnosti do více 
knihoven a tím tak zvýšit počet jejich spokojených uživatelů. 
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SEKCE SLUŽEB OSOBÁM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI 
 

 
Sekce služeb osobám se specifickými potřebami byla ustanovena na 

zasedání SKIPu 25. 11. 2011. Její prozatimní předsedkyní se stala Bc. Helena 
Selucká z Knihovny Jiřího Mahena v Brně, která sekci vedla až do řádné volby 
předsedy skce, která proběhla 18. ledna. Zde byla Helena Selucká zvolena 
předsedkyní této nové odborné sekce SKIP. 

V rámci práce Sekce se Bc. Helena Selucká účastnila připomínkování 
nově vznikajícího metodického pokynu pro výstavbu, rekonstrukci a 
zařizování knihoven. Za sekci podala Bc. Selucká projekt na SKIP 
"Bezbariérové knihovny". Cílem projektu je uspořádat tři vzdělávací semináře, 
jejichž obsahem bude přiblížení potřeb osob se specifickými potřebami.  

Dva semináře se budou věnovat samotným handicapům, třetí bude 
zaměřený na specifika komunikace s klienty se specifickými potřebami. 
V rámci aktivit chceme také nabídnout členům sekce možnost dále se 
vzdělávat v této problematice účastí na odborných konferencích a 
seminářích. 
   Cílem činnosti sekce je vést živou diskuzi mezi pracovníky knihoven, 
návštěvníky knihoven z řad osob se specifickými potřebami i další odbornou 
veřejností. Docílit toho, aby se knihovny staly pro klienty se specifickými 
potřebami důležitým partnerem, na kterého se mohou obrátit s jistotou, že 
dostanou kvalitní služby. V rámci projektu vzniká také standard Handicap 
Friendly, který bude připravovat knihovny na to, aby se staly opravdu 
bezbariérovými ve všech ohledech. 
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SEKCE VEŘEJNÝCH KNIHOVEN 

 
 
   Členové sekce veřejných knihoven SKIP se sešli v roce 2011 dvakrát na 
pracovních setkáních. Únorové setkání (17.2.2011) bylo věnováno především 
přípravě dalšího ročníku „Knihovnické dílny“, projektu UZS (zvýšení 
adaptability pracovníků v kulturních zařízeních), aktuálnímu stavu koncepce 
rozvoje knihoven do roku 2014, představení nového webu SKIP, kdy správou 
webové stránky sekce byla pověřena Martina Wolna (Měk Třinec), 
informacím o jednání s DILIA ve věci elektronického dodávání dokumentů, 
dotačním titulům VISK a K21, problematice PIK a jeho financování, aktuálním 
akcím roku 2011. 
   V listopadu 10.11.2011 jsme nejprve shlédli na jednání sekce ukázku možné 
propagační kampaně ČTI! ŽIJ!, která vznikla v grafickém studiu Mančaft. Toto 
grafické studio se umístilo na prvním místě v soutěži o logotyp Severočeské 
vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Jejich atraktivní návrh prošel diskusí a 
následná nabídka pro SKIP bude zvažována v souvislosti s výsledky podpory 
SKANSKA v roce 2012. Poté nás Mgr. Roman Giebisch zevrubně informoval o  
proběhlých nejvýznamnějších aktivitách SKIP  (BMČ, Maraton čtení, Čtenář 
roku, Týden čtení, Noc s Andersenem, OKNA, Světový den knihy atd. –viz. 
dále ve zprávě). Mgr. Zlata Houšková podrobně referovala o práci na 
typových pozicích Národní soustavy povolání, kdy do této soustavy 
zapracovává desetičlenný tým složený ze zástupců všech typů knihoven 
vymezení základních knihovnických profesí.) Jde o projekt, který je omezen 
rokem 2012, více o něm na webové stránce SKIP). Také jsme přivítali 
novelizovaný Standard VKIS, na jehož přípravě se mnozí ze členů sekce 
veřejných knihoven podíleli. 
   Dále jsme se podrobně také věnovali nové soutěžní komisi pro hodnocení 
nominovaných knihoven do soutěže Knihovna roku…, a to v obou 
kategoriích. Diskuse o parametrech soutěže, jednotlivými kriterii a také o 
jejich aktuálnosti po více než 10 letech této soutěže byla věcná. Dohodli 
jsme, že návrhy osob nominovaných do této komise bude až do dalšího 
jednání v únoru 2012 zasílán Mgr. Jarkulišové nebo Mgr. Giebischovi. V únoru 
na dalším jednání sekce také dojde k výběru z nominovaných osob. Také 
jsme poměrně široce diskutovali o soutěžích typu Městská knihovna roku… 
Členové sekce se během této diskuse shodli, že jde především o motivační 
charakter soutěže (stejně jako v případě MARK 2011 atd), kdy kritéria 
nemohou být nikdy zcela objektivní. Již tradičně jsme se také věnovali RF. 
Členové sekce veřejných knihoven jsou ve velké míře spjati s výkonem RF.  
Finanční krize i rozhodnutí jednotlivých krajů právě tyto funkce negativně 
ovlivňují. Ve Středočeském kraji došlo ke snížení dotace o téměř 50%, což 
v podstatě znemožňuje vykonávání těchto služeb určených pro obecní 
knihovny. Deklarovali jsme připravenost SKIP hledat ve spolupráci s krajskými, 
pověřenými knihovnami i KI NKČR řešení, intervenovat a pomoci. 
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SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ 

 
 

   Sekce vzdělávání se v roce 2011 sešla na pouze jediném oficiálním 
zasedání (únor), její členové však byli v častějším kontaktu než v jiných 
letech, neboť velmi intenzivně pracovali na několika společných projektech.  
Především probíhal projekt vzdělávání pracovníků v kultuře UZS, jehož 
partnerem je také SKIP a na jehož realizaci participuje téměř celá sekce 
(jednotliví členové jako garanti, organizační pracovníci či koordinátoři 
průběhu jak Knihovnického inovačního kurzu, tak ostatních vzdělávacích 
aktivit v krajích, jako lektoři ad.). Tento projekt, jehož výstupem jsou tisíce 
absolventů jednotlivých vzdělávacích aktivit, byl také předmětem četných 
vzájemných (skupinových i bilaterálních) jednání a rozsáhlé elektronické 
korespondence. Je třeba podotknout, že projekt je po obsahové stránce 
hodnocen všeobecně velmi pozitivně, i když právě organizátoři a 
koordinátoři s ním mají opravdu velké množství práce. Knihovnický inovační 
kurz byl plně realizován pro 9 krajů, ve třech bude ještě probíhat v prvním 
pololetí 2012, stejně jako některé další kurzy. Právě Knihovnický inovační kurz 
byl pro některé krajské knihovny inspirací k obsahovému zaměření dalšího 
vzdělávání knihovníků v krajích, uvažuje se také o opakování témat pro 
knihovny, jež nebyly do projektu zařazeny (knihovny bez právní subjektivity); 
navázány byly kontakty s novými zajímavými lektory apod. Přes některé 
obtíže projektu jej sekce hodnotí velmi pozitivně. Je nepochybné, že byl 
velkým přínosem k rozšíření, resp. zkvalitnění kompetencí pracovníků 
zúčastněných knihoven. 
   Dalšími projekty, nad nimiž se pravidelně setkávala zhruba třetina členů 
sekce a o jejichž vývoji byli postupně informování ostatní členové, jsou 
projekty Národní soustavy povolání 2 a Národní soustavy kvalifikací 2. 
V rámci tohoto projektu vznikly popisy 6 nových typových pozic 
knihovnických profesí a začaly se připravovat popisy pozic dalších. Popisy 6 
pozic byly „dotaženy“ až k definitivnímu předložení ke schválení vedením 
sektorových rad. Projekty garantují Hospodářská komora, Svaz průmyslu a 
dopravy, MPSV ČR, firma Trexima, Národní ústav vzdělávání. V závěru roku 
2011 vstoupilo do projektu také MK ČR a byla ustavena Sektorová rada pro 
kulturu, kam přešel též obor knihovnictví, který byl do té doby součástí 
Sektorové rady pro polygrafii. Výsledky práce pracovní skupiny byly 
prezentovány na několika oborových a profesních setkáních a jednáních 
(např.: Knihovny současnosti 2011, Seminář k regionálním funkcím, Komise 
pro služby NK ČR, zasedání VV SKIP, jednání Sekce veřejných knihoven SKIP 
ad.) 
  K finální podobě byla také dovedena kapitola Lidské zdroje v Koncepci 
rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2014 (vypořádání připomínek, definitivní 
znění kapitoly; koncepce byla předložena vládě ČR počátkem ledna 2012). 
V návrhu Koncepce je obsažena řada nových úkolů pro členy sekce. Jedním 
z prvních v případě jejího schválení bude prosazení a zahájení akreditace 
inovačních a specializačních kurzů Ministerstvem kultury ČR. 
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PRAHA 
 
 
   Regionální konference se konala 10. března 2011. Jako každý rok byla 
předána cena Pražská knihovnice. Cena byla udělena kolegyni Ladislavě 
Zemánkové. Odborný program byl zastoupen krátkým vystoupením ředitele 
Národní knihovny ČR Tomáše Böhma a zejména přednáškou o Národní 
digitální knihovně, kterou pronesla Bohdana Stoklasová. 
   1. března 2011 pražská organizace SKIP ve spolupráci s Knihovnou AV ČR, v. 
v. i., uspořádala celodenní seminář nazvaný Organizace sběru dat do RIV. 
Seminář si kladl za cíl výměnu zkušeností a diskusi o celém procesu sběru dat 
do RIV, tj. Rejstříku informací o výsledcích. Akce se uskutečnila v budově 
Akademie věd České republiky a zúčastnilo se jí celkem přes sto zájemců. 
Podrobnosti o semináři a jeho výsledcích najdete na adrese 
http://www.skipcr.cz/regiony/01-praha/akce/seminare/organizace-sberu-
dat-do-riv. Část nákladů na seminář byla uhrazena z prostředků Ministerstva 
kultury ČR, konkrétně z grantového programu Knihovna 21. století. Závěry 
semináře byly zaslány jménem celého SKIP předsedovi Rady vlády pro 
výzkum, vývoj a inovace, premiérovi Petru Nečasovi; SKIP s časovým 
odstupem obdržel odpověď. V návaznosti na závěry semináře byla vytvořena 
elektronická konference sberna@googlegroups.com, která má poskytnout 
komunikační platformu pro pracovníky zabývající se sběrem výsledků do RIV. 
Na základě závěrů semináře byla rovněž vytvořena online platforma pro 
tvorbu a aktualizaci seznamu zpracovatelů dat do RIV. Pro informace týkající 
se aktivit SKIP ve vztahu k RIV byla vytvořena vlastní podsekce na webu 
(http://www.skipcr.cz/regiony/01-praha/sber-dat-do-riv). 
   6. dubna 2011 se v Malém sále Městské knihovny v Praze konal seminář 
Závazky čtenářů vůči knihovnám. Seminář byl spolufinancován z programu 
Knihovna 21. století a organizován pražskou organizací SKIP a Městskou 
knihovnou v Praze. Tematicky se zabýval všemi aspekty vzniku a vypořádání 
různých, zejména finančních aspektů závazků čtenářů vůči jejich knihovnám 
a zazněly jak obecné teoretické příspěvky, tak zejména názorné praktické 
ukázky z praxe. Semináře se zúčastnilo více než sto účastníků z celé České 
republiky. Podrobnosti o semináři najdete na adrese 
http://www.skipcr.cz/regiony/01-praha/akce/seminare/zavazky-ctenaru-
vuci-knihovnam. 
   V roce 2011 se uskutečnily celkem čtyři knihovnické literární vycházky, 
které zorganizovala Irena Vašková. První vycházka byla zaměřena na historii 
Židů v Čechách a na Moravě, účastníci se seznámili s pražským Židovským 
Městem, navštívili nejznámější židovské synagogy a Starý židovský hřbitov. 
Pro velký zájem jsme tuto vycházku pořádali ve dvou jarních termínech. 
Podzimní vycházka navazovala svým tématem na úspěšnou jarní prohlídku 
Židovského Města, účastníci se seznámili se zvyky a tradicemi Židů. I druhou 
vycházku bylo   pro velký počet zájemců nutné rozdělit do dvou termínů, 
tentokráte zářijových. Celkem se literárních vycházek v roce 2011 zúčastnilo 
93 zájemců. V knihovnických vycházkách na další zajímavá literárně 
historická témata budeme pokračovat i v roce 2012. 
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STŘEDOČESKÝ REGION 

 
 
   Při setkání na valné hromadě v Mladé Boleslavi jsme si uvědomili, jak moc 
nám chybí pravidelný osobní kontakt s našimi kolegy a kolegyněmi – jak 
z profesních důvodů, tak i těch lidských. Zároveň nám došlo, že máme-li 
rozšiřovat nejen pole naší činnosti a aktivit, ale i členskou základnu, musíme 
udržovat častý kontakt s našimi členy a hlavně mít jejich podporu. Proto jsme 
se rozhodli k uskutečňování pravidelné akce, která by byla jak o SKIPu a jeho 
činnostech, tak o naší profesi. 
   První ročník se uskutečnil 16. února 2011 v prostorách zasedací síně Národní 
knihovny v Praze. Akce se zúčastnilo 54 diváků. Naše pozvání přijali vedle 
předsedy pražského SKIPu Michala Závišky a spisovatelky Radky 
Denemarkové také PhDr. Ladislav Kurka, šéfredaktor Bulletinu SKIP, a Mgr. 
Zlata Houšková, předsedkyně sekce vzdělávání SKIP. 
   Program se skládal z několika bodů, jež lze rozdělit do tří sekcí: SKIP, 
vzdělávání, předání ocenění. Na začátku programu byla přednesena výroční 
zpráva SKIP SČ za rok 2010, poté na Křeslo pro hosta usedl Michal Záviška, 
aby poreferoval o činnosti pražského SKIPu, a jako zástupce současné české 
literatury nás navštívila významná spisovatelka a překladatelka Radka 
Denemarková. Na závěr programu a celého dne bylo předáno knihovnické 
ocenění Papilio Bibliothecalis paní Naděždě Štěrbové, knihovnici z Čelákovic       
a paní Naděždě Čížkové, knihovnici z Příbrami – oběma za jejich dlouholetou 
přínosnou činnost v oboru.  
   Již několikaletou tradicí se těší zájezdy po knihovnách. Letos se zájezdu po 
knihovnách Kladna a Rakovnicka zúčastnilo 31 pracovníků knihoven. 
Postupně jsme navštívili Ústřední půjčovnu beletrie Zámek v Kladně, 
Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně, Městskou knihovnu v Novém 
Strašecí a Městskou knihovnu Rakovník. Ve všech knihovnách nás velmi mile 
přijali a sdělili veškeré své radosti, které jim pomáhají v další práci, ale i 
strasti, které ji mnohdy znepříjemňují. Na tom všem je však nejlepší společné 
sdílení – pak se všechny nesnáze nesou lépe a i se lépe zdolávají. Největším 
přínosem těchto zájezdů je načerpání inspirace ke změnám i novým 
aktivitám a hlavně předání nadšení do další činnosti. 
   S koncem prázdnin přicházejí myšlenky na program Týdne knihoven a s ním 
spojeným knihovnickým happeningem. Letos se konal v Ostravě. Vyrazili 
jsme o den dříve, abychom toho hodně stihli. Ve čtvrtek jsme navštívili 
Knihovnu Karla Dvořáčka ve Vyškově a Městskou knihovnu v Novém Jičíně. 
Večer jsme přijeli do Ostravy docela zmožení. Z toho nás však probraly 
problémy s ubytováním a šokující prostory pokojů (jak ty fotografie na webu 
vypadaly jinak!!!). Podařilo se nám usmlouvat, co šlo, a šli jsme si společně 
spravit náladu dobrou večeří v nejbližší hospůdce. Druhý den však byl snad 
bezchybný. Individuálně jsme se zúčastnili jednotlivých exkurzí přichystaných 
knihovnou v Ostravě a odpoledne se zúčastnili průvodu a programu 
happeningu. Postavili jsme taktéž soutěžní družstvo, které však v překladu 
ostravského nářečí a nošení uhlí příliš nezabodovalo.  
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JIHOČESKÝ REGION 
 

 
   Na tradiční již osmnácté Malé podzimní setkání knihovníků, převážně 
z jižních Čech, které se konalo ve dnech 9. a 10. září 2011 jsme se letos 
vypravili do města Soběslav. Zde byla v loňském roce otevřena nově 
vybudovaná knihovna z bývalého hradu. Všichni jsme se sešli v Městské 
knihovně v Soběslavi. Účastníci setkání (celkem nás bylo 48) si prohlédli 
novou knihovnu, která je vestavěna formou skleněného kontejneru do 
původních zdí hradu a tyto lze přes sklo i pozorovat. Knihovna je 2 patrová 
s regály po obou stranách objektu. Prohlédli jsme si nové interiéry knihovny. 
Ke knihovně patří také věž, kterou lze kdykoliv navštívit.  
   Program byl zahájen v 16 hodin exkurzí v charitativním centru diakonie 
Rolnička (http://www.rolnicka.cz). Zde nás informoval o činnosti Mgr. Karel 
Novák, ředitel střediska a zástupkyně dobrovolníků. Jihočeská regionální 
organizace SKIP každoročně na svém setkání uděluje ceny Librosaurus za 
vstřícnost, pomoc a spolupráci s knihovnami některým organizacím a 
jednotlivcům. Letos tuto cenu dostala právě Rolnička, za svou záslužnou 
činnost s handicapovanými. Odtud jsme přešli do Blatského muzea, kde jsme 
shlédli výstavu Soběslav - město pětilisté růže. Oficiálně bylo Malé podzimní 
setkání zahájeno s představiteli města a panem ing. arch. Jaromírem 
Kročákem, architektem přestavby soběslavské knihovny.Ten získal za projekt 
knihovny cenu v architektonické soutěži Dnů evropského dědictví, na téma 
„Duše památek“a cenu Presta – prestižní stavba jižních Čech. Při slavnostním 
vyhlášení výsledků v Třeboni získal tento odvážný projekt kromě vítězství ve 
své kategorii i cenu jihočeského hejtmana za přínos rozvoji Jihočeského kraje 
Inspira. Další ocenění získal projekt v soutěži Grand Prix architektů 2011 cenu 
v kategorii rekonstrukce. Pan architekt Jaromír Kročák a zástupci města 
Soběslav také obdrželi cenu Librosaurus jihočeské organizace SKIP. Byl zde 
předán do opatrování na další rok spolkový prapor  regionálního SKIPu 
z rukou  ředitelky Městské knihovny Dačice knihovnicím v Soběslavi. Večer 
jsme měli přednášku o historii soběslavského hradu s Mgr. Petrem Lintnerem, 
autorem knih „Pohledy soběslavské“ včetně prohlídky hradu. Po ní nastal 
prostor na povídání a výměnu zkušeností, činnosti knihoven, práci 
knihovnic….. 
   15. setkání pracovníků knihoven Plzeňského a Jihočeského kraje  se konalo 
ve dnech 19. - 21. května 2011 v Klatovech na téma „Šumava – zdroj 
inspirace ve výtvarném umění“ (se zaměřením na sklářství). Zúčastnilo se ho 
26 knihovnic. Setkání bylo zahájeno ve společenském sále Městské knihovny 
Klatovy Účastníci si poté prohlédli prostory knihovny a vyslechli si přednášku 
prof. Viktora Viktory na téma „Klostermann o Šumavě jinak“. Večerní 
program, doplněný hudebním vystoupením, byl věnován soutěži Literární 
Šumava, kterou již 20 let pořádá Městská knihovna Klatovy. 
   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. 
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PLZEŇSKÝ REGION 
 
    
   Pro velký zájem bylo rozhodnuto zopakovat exkurzi do Národní technické 
knihovny a do pobočky Městské knihovny v Praze 6, ta se uskutečnila 14. 4. 
2011.  7. června se konala ve Smetanově síni SVK PK přednáška PhDr. Dagmar 
Svatkové „Četba a čtenářství“. Zúčastnilo se jí 36 knihovníků. Dvoudenní 
exkurzi po českobudějovických knihovnách připravila s podporou SKIP 
Univerzitní knihovna ZČU ve dnech 2. – 3. 9. 2011. Odborný program zahrnoval 
návštěvu Jihočeské vědecké knihovny a jejího depozitáře v klášteře Zlatá 
Koruna a nové Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích. S odd. rukopisů a starých tisků nás seznámil Mgr. Jindřich Špinar. 
Prostorami „městské“ i „vědecké“ části krajské knihovny nás provedla PhDr. 
Zuzana Hájková. Akademická knihovna byla bez čtenářů nezvykle klidná. 
O projektu, realizaci i aktuální nabídce služeb nám během prohlídky knihovny 
pověděla ředitelka knihovny PhDr. Helena Landová. 
   Dvě členky organizace se zúčastnily knihovnického zájezdu pražské 
organizace SKIP do Polska s návštěvou Wroclavi, Czenstochowé a Krakova a 
knihovnického happeningu v Ostravě ve dnech 28. 9. – 1. 10. 2011. 
V programu zájezdu byla rovněž exkurze v Regionální knihovně v Karviné 
(před jejím otevřením pro veřejnost), návštěva zámku ve Fryštátu, 
přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně a zámku Jánský vrch v Javorníku. Ve 
spolupráci s SVK PK byla nasmlouvána přednáška na téma „Uplatnění práva 
v knihovnách. Vybrané kapitoly“, kterou si pro pracovníky knihoven připravily 
vyučující SOŠ prof. Švejcara v Plzni JUDr. Lenka Lindová a Ing. Kristina 
Jiroušková. Přednášky se zúčastnilo 61 zájemců z řad knihovníků. Všechny 
plánované akce se podařilo zrealizovat. Poděkování patří všem členům 
regionálního výboru za aktivní spolupráci při jednotlivých akcích, zvláštní 
uznání si zasluhují kolegyně Hájková za uvážlivé hospodaření, jednatelka kol. 
Maixnerová a kol. Sobotová za fotodokumentaci z akcí. 
   Na organizační přípravě Literární Šumavy 2011 se velkou měrou podíleli 
pracovnícíci Městské knihovny v Klatovech, poděkování patří zejména 
kolegyním Zdeňce Buršíkové a Marii Frančíkové. Už 15. setkání pracovníků 
knihoven Plzeňského a Jihočeského kraje se konalo ve dnech 19. – 21. května 
2011 v Klatovech na téma „Šumava – zdroj inspirace ve výtvarném umění“. 
Zúčastnilo se ho 26 knihovnic. Klatovská knihovna poskytla literárněvědnému 
semináři zázemí svého společenského sálu a příjemné uvítání paní ředitelkou 
Zdeňkou Buršíkovou a místostarostou města Ing. Václavem Chroustem. 
Účastníci se seznámili s knihovnou a jejími službami a vyslechli si přednášku 
Prof. Viktora Viktory na téma „Klostermann o Šumavě jinak“. Večerní program, 
doplněný hudebním vystoupením, byl věnován soutěži „Literární Šumava“, 
kterou již 20 let pořádá Městská knihovna Klatovy. V příjemné atmosféře za 
účasti dlouholeté předsedkyně poroty Mgr. Heleny Šlesingerové, která celý 
večer moderovala, a dalších porotců byl představen vývoj jednotlivých 
ročníků soutěže včetně ukázek z vítězných prací s hudebním doprovodem. 
Setkání bylo zakončeno návštěvou Galerie hradu Klenová. Akce byla 
pořádána za grantové podpory Ministerstva kultury ČR. 
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CHOMUTOVSKO 
 

   K zajištění činnosti organizace se sešel výbor v uplynulém roce dvakrát. 
Členská schůze se konala 10. března 2011, na jednání byl po diskusi 
projednán plán činnosti a rozpočet regionální organizace. Na počátku roku 
se 5 knihoven zapojilo do akce „Čtenář roku“ – ve spolupráci s regionální 
organizací Ústecka byl vybrán čtenář roku za Ústecký kraj. 
   13. května proběhlo setkání členů SKIP organizované Městskou knihovnou 
v Klášterci nad Ohří. Po jednání v MK a její prohlídce se účastníci akce vydali 
do známého kláštereckého parku a na návštěvu neogotického zámku 
s expozicí porcelánu. Akce byla zakončena posezením po společné večeři.  
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“. V knihovnách se konaly 
akce v rámci „Týdne knihoven“ – zapojilo se 6 knihoven. 
   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. Členskou základnu regionální 
organizace tvoří 9 kolektivních členů a 12 individuálních členů. 
 
 

ÚSTECKÝ REGION 
 

   24. února 2011 se konala v přednáškovém sále Severočeské vědecké 
knihovny v Ústí nad Labem členská schůze regionu 06, na které byl 
odsouhlasen plán činnosti na rok 2011. Součástí schůze byl také workshop na 
téma Čtečky e-knih – knihovnická budoucnost nebo zkáza? Knihovny 
regionu  v průběhu března podle svých možností pořádaly akce v rámci BMČ, 
v mnoha knihovnách proběhla Noc s Andersenem. Na akci Čtenář roku jsme 
spolupracovali s regionem 05,  z našeho regionu se akce účastnily Knihovna 
Horní Řepčice, Městská knihovna v Chabařovicích, Městská knihovna 
v Jiříkově,  Místní lidová knihovna Kostomlaty pod Milešovkou, Knihovna K.H. 
Máchy v Litoměřicích, Městská knihovna Štětí a Severočeská knihovna v Ústí 
nad Labem. Všem vítězům v jednotlivých knihovnách byl předán diplom a 
malý dárek. Vítězka Ing. Jermanová za kraj byla ze Severočeské vědecké 
knihovny v Ústí nad Labem, cena za krajské vítězství jí byla předána při 
besedě s Markétou Baňkovou. Obdržela také drobnou pozornost od 
zástupkyně krajského úřadu.  
   12. – 15. května se konal knižní veletrh v Praze, jako každoročně jsme zajistili 
pro zájemce vstupenky na knižní veletrh – celkem bylo zakoupeno 63 
vstupenek. 9. června  jsme uspořádali tématický zájezd  - prohlídka Městské 
knihovny v Lounech, návštěva zámku Nový Hrad u Jimlína a archeologického 
skanzenu Březno.  Zájezdu se účastnilo 44 osob.  
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LIBERECKÝ REGION 
 

   RV SKIP 07 se sešel v průběhu roku 2011 3x, vždy v KVK Liberec. Na jednání 
výboru je zvána i ředitelka KVK Liberec, Mgr. Blanka Konvalinková, která se 
jako host zúčastnila všech jednání výboru. Díky tomu regionální organizace 
SKIP LbK snadněji informuje vedení krajské knihovny o svých aktivitách, na 
některých projektech může s krajskou knihovou přímo participovat a naopak, 
vedení krajské knihovny může prostřednictvím SKIP oslovit knihovny regionu 
prostřednictvím další linie.   
   Jednání regionálního výboru je věnováno novinkám či závěrům z jednání 
výkonného výboru i z jednání sekcí, regionální organizace je průběžně a 
vcelku pravidelně seznamována s aktivitami regionálního výboru. Vlastní 
regionální skipová konference slouží ke zveřejňování zápisů z našich jednání, 
výzvám, sdělením, ale také ke zveřejňování aktivit jednotlivých 
institucionálních členů či různým tematickým diskusím. V roce 2011 se 
regionální výbor zabýval organizací a přípravou hlavních akcí roku : Čtenář 
roku, Zájezd na Knižní veletrh, zájezd do knihoven v příhraničí Německa, 
Česka a uspořádáním konference - Setkání knihovníků Libereckého kraje. 
Regionální výbor se rovněž pravidelně zabýval aktualizací naší regionální 
webové prezentace a usiloval o zmapování a statistické výkaznictví v oblasti 
aktivit knihoven na podporu celostátních projektů SKIP.  
   Regionální výbor pozornost věnoval rovněž využití knižního daru Městské 
knihovny Praha na pomoc povodněmi postižených knihoven. Po 
dramatických bleskových povodních byl RV SKIP osloven MKP Praha 
s nabídkou postupného zpracování knihovního fondu pro postižené knihovny 
– po roce byl celý knižní soubor čítající cca 30 tis. svazků dovezen do KVK 
Liberec a odtud pověřenými knihovnami distribuován na potřebná místa. 
Celé organizace, technického zajištění i samotného přesunu se ujala KVK 
Liberec, za což jí náleží upřímné poděkování. Pověření členové regionálního 
výboru usilovně pracovali na naplnění nového webu SKIP v jeho regionální 
sekci Liberecký region. Tato sekce na webu SKIP je pravidelně doplňována i 
aktualizována, zásluhy v této oblasti a velké poděkování patří zejména 
Jaroslavě Starcové (KVK Liberec) a Jitce Noskové (MK Jablonec n.N.). 
   Jednou z prvních významných aktivit regionální organizace SKIP LbK roku 
2011  bylo uspořádání krajského kola Čtenáře roku a vyhlášení  krajského 
vítěze. Do projektu se v libereckém kraji přihlásilo 7 knihoven (Rychnov u 
Jablonce, Rokytnice nad Jizerou, Břevniště, Semily, Turnov, Doksy a Česká 
Lípa) a na slavnostní vyhlášení byli pozváni všichni nominovaní, které 
doprovázeli zástupci jednotlivých knihoven. Význam akce potvrdili svou 
účastí i zástupci Libereckého kraje, v čele s náměstkyní hejtmana Ing. Lydií 
Vajnerovou a vedoucími pracovníky Odboru kultury, památkové péče a 
cestovního ruchu Krajského úřadu LK. Všichni nominovaní obdrželi z rukou 
ředitelky KVK Mgr. Blanky Konvalinkové a předsedkyně Regionální 
organizace SKIP LK PhDr. Dany Kroulíkové diplomy Pilný čtenář, knihy a 
dárkové předměty věnované jednak Libereckým krajem, jednak Regionální 
organizací SKIP.  
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VÝCHODOČESKÝ REGION 
 
 
   Regionální výbor se sešel 2x: 9.2. a 23.11.2011. Velkou akcí tohoto roku bylo 
úspěšné dokončení nových webových stránek na adrese 
http://skip.knihovnahk.cz/ . Regionální valná hromada 1. března v Novém 
Městě nad Metují byla doplněná tématem Šumné knihovny (O 
zrekonstruovaných knihovnách regionu za posledních 5 let) a exkurze po 
Měk Nové Město n.M. 14. března byl v  Městské knihovně Litomyšl slavnostně 
vyhlášen Čtenář roku Východních Čech. Stal se jím pan Milan Bukovský, 
čtenář Krajské knihovny v Pardubicích. Setkání Klubka proběhlo 16. března 
v knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem. Na programu byly aktivity 
klubka na celý rok, hlavně My všichni jsme Východočeši, Kde končí svět a 
OKNA. 29. března se uskutečnilo Setkání hudebních knihoven – pracovní 
seminář. Tématem bylo zpracovávání hudebnin v AKS, autorský zákon a e-
knihy. 
   7. – 8. dubna proběhl v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně jako prolog 
říjnové konference k V. Čtvrtkovi nultý ročník soutěžní celostátní přehlídky 
knihovnických pořadů OKNA (O KNihovnických  Aktivitách).  Tuto přehlídku 
nových forem práce s dětmi pořádal KDK ve spolupráci se SKIP 08 a Klubkem 
08. 6. – 8. května bylo Literární putování Českým rájem - klasická víkendovka 
s přespáním v Hrdoňovicích a pak kolmo Kost, Trosky, Skála a Fráňa Šrámek. 
27. – 28. května proběhla akce My všichni jsme Východočeši – finálové 
soustředění v Rokytnici v OH se účastnilo 24 knihoven (34 dětí + 19 knihovnic, 
10 družstev). Projekt probíhal od ledna 2010 pro Pardubický a Východočeský 
kraj. Proběhlo červnové hodnocení krajských komisí Knihovna roku – 
z našeho regionu jezdí Mgr. Jana Kalousková z Měk Ústí n.Orlicí a Mgr. Věra 
Škraňková z Měk Náchod. 10. – 15. června byla oblíbená expedice - 
autobusový zájezd Francie Burgundsko využili i členové ze středních, 
severních,  jižních Čech, Moravy i Prahy. 
   30. června – 2. července proběhl 5. ročník knihovnické dílny Setkání 
s loutkou s názvem Lidové písně a loutky proběhl v Chrudimi v rámci 
tradičního festivalu amatérského loutkářství Loutkářská Chrudim. Účastníci se 
učili jak vytvořit loutková divadelní představení od textu po samotné loutky. 
16. – 17. září Klubko zasedalo v Městské knihovně v Chrudimi. Hlavním 
programem byla volba nové předsedkyně a tou se jednohlasně stala Bc. 
Markéta Poživilová z Knihovny města Hradce Králové. Dokončovaly se 
přípravy na vyhodnocení projektu Kde končí svět. Po Klubku následoval 
víkendový seminář Rozvíjíme čtenářskou gramotnost. Účast na happeningu 
Týdne knihoven v Ostravě 30. září. 26. října bylo Slavnostní setkání knihovníků 
a přátel krásného slova. Při této příležitosti proběhlo udělování titulu 
Knihovník/knihovnice Královéhradeckého kraje. 20. – 22. října se konala se 
konference Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka při příležitosti 100. výročí 
narození a 35. výročí úmrtí oblíbeného spisovatele, kde se mimo jiné 
prezentovaly i výsledky dubnové soutěžní přehlídky OKNA. 10. listopadu se 
uskutečnilo se již tradiční setkání seniorů v knihovně v Jičíně. 
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  REGION VELKÁ MORAVA 
 
 
   Rok 2011 proběhl v regionu Velká Morava ve znamení četných 
projektových aktivit a účasti na celosvazovém dění. Aktivity typické pro náš 
region se konaly v intenzitě srovnatelné s předchozími roky. Členové regionu 
Velká Morava se také účastnily knihovnického happeningu v Ostravě a 
vyhlašování soutěže MARK. Vítězkou ročníku 2011 se stala členka našeho 
regionu, pracovnice Knihovny Jiřího Mahena v Brně, Bc. Helena Selucká.  
V dubnu se také kol. Selucká stala novou předsedkyní Klubu dětských 
knihoven SKIP Velká Morava. 
   V průběhu roku se uskutečnila dvě kolegia - tradiční platforma regionu pro 
setkávání všech členů. Prvé kolegium 17. 2. se konalo na půdě KUK MU. 
Členové si se zájmem prohlédli moderní knihovnu i kampus. Shlédli také 
prezentaci kol. Hany Šimonové z její stáže v rakouských knihovnách. 
V předvánočním čase 8.12.  se uskutečnilo druhé setkání v Knihovně Jiřho 
Mahena v Brně.  Hostem byl zástupce vydavatelství Tympanum  - jednatel p. 
Černošek , s programem -  „Čtěte ušima“ , ve kterém představil svou 
produkci audioknih. Zajímavým hostem byla režisérka paní Kofránková, 
podílející se na tvorbě těchto audioknih.  Pozornost vzbudila i informace kol. 
Heleny Selucké o KDK, projektu Bezbariérová knihovna a nové sekci SKIP, 
stejně tak jako informace kol. Jany Nejezchlebové o aktivitách sekce 
školních knihoven.   
   Seminář pro knihovníky – seniory letos připravila a organizovala regionální 
pobočka SKIP Velká Morava ve spolupráci s Knihovnou Karla Dvořáčka ve 
Vyškově (dále KKD). Setkání se uskutečnilo ve dnech 23. 8. – 26. 8. 2011 ve 
Vyškově. Zúčastnilo se jej z původně přihlášených 34 nakonec 29 seniorů 
z celé České republiky. Program zahrnoval odbornou část (přednášky 
pracovníků KKD, KJM a NK ČR), tak i kulturní (návštěva nejlepší MLK regionu, 
besedy s regionálními spisovateli a dalšími osobnostmi, návštěva 
napoleonského bojiště. 
   Do Masarykovy veřejné knihovny Vsetín se ve dnech 12. - 13. října 2011 sjeli 
zástupci knihoven České republiky a Slovenska, aby zde diskutovali a získali 
nové zkušenosti a vědomosti z oblasti práce se seniory. Odborného semináře, 
který se především zaměřil na knihovnická témata: služby pro seniory, 
vzdělávání seniorů v knihovnách, senioři jako spolupracovníci a partneři 
knihoven nebo motivace a aktivizace seniorů, se zúčastnilo téměř 40 
knihovnic a knihovníků. Během dvou dnů zazněly zajímavé příspěvky jak 
z praxe knihoven, tak od odborníků z oblasti zdravého stárnutí či vzdělávání 
dospělých. Přednášky střídaly interaktivní workshopy. 
   1.1.2011 vstoupilo Centrum dětského čtenářství do třetího roku své činnosti 
v rámci Knihovny Jiřího Mahena v Brně, příspěvkové organizace. I nadále je 
naší hlavní činností podpora vztahu dětí k literatuře a dětského čtenářství. 
CDČ pracuje nejen s dětmi, ale svoji činnost zaměřuje i na knihovníky. Pro ně 
jsme i v letošním roce připravili řadu odborných seminářů ve spolupráci se 
SKIP, region Velká Morava a za podpory Ministerstva kultury ČR z dotačního 
programu Knihovna 21. století.  
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REGION MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO KRAJE 
 
 
   V r. 2011 byla z organizačních důvodů přerušena tradice konání  
knihovnické konference Kniha v 21. století.  Konání 8. ročníku se přesouvá do 
r. 2012. Seniorskou sekci, jež má 33 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:   celostátního setkání knihovnických seniorů ve Vyškově 
9 členů, regionálního setkání knihovnických seniorů v Ostravě 17,členů,  Dne 
knihovníků v Opavě 12 členů. Zájezdu do středních Čech se zúčastnily 3 
seniorky. Dvě seniorky aktivně pracují v dozorčí komisi SKIP 10.  
   Zájezd se uskutečnil ve dnech 5. – 7. 5. 2011. Účastníci navštívili Městskou 
knihovnu v Rakovníku a Městskou knihovnu v Kutné Hoře. Dále turistické 
zajímavosti – státní hrad Bouzov, městečko Loštice, zámek Křivoklát a 
Křivoklátsko. Kvůli rekonstrukci centra města se nepodařilo navštívit městskou 
věž ani zúčastnit se otevírání městských bran turistům, neboť došlo ke změně 
programu. Třetím nezdarem byl uzavřený park v Lánech. To ovšem nezastřelo 
velmi přátelské přijetí v rakovnické knihovně, včetně osobní průvodcovské 
péče paní ředitelky. Stejné přijetí nás čekalo i v knihovně kutnohorské. Zájezd 
měl kladný ohlas zúčastněných, ovšem zájem knihovníků o poznávací zájezd 
byl mizivý (35 účastníků zájezdu).  
   Ve středu 30. listopadu 2011 proběhlo slavnostní setkání knihovníků 
Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Setkání každoročně pořádá SKIP 
10. Letošní setkání organizovala Knihovna Petra Bezruče v Opavě pod 
patronací Statutárního města Opavy. Do Opavy se sjelo 90 pracovníků 
knihoven z obou krajů. Podzimní setkání se stalo již tradicí, neboť umožní 
vzájemné setkání v zajímavých knihovnách našich krajů. Letos byl poprvé 
zasloužilým knihovníkům předán titul Knihovník Moravskoslezského a 
Olomouckého kraje. Cena se uděluje nejlepším kolegům a kolegyním,  
působícím na nejrůznějších pozicích v knihovnách (ve službách, akvizici, IT či 
managementu), kteří v období let 2010-2011  dosáhli nepřehlédnutelných 
výsledků ve  své práci, např. realizovali nebo iniciovali mimořádný 
knihovnicko-informační nebo ediční počin, či se výrazně zasloužili o rozvoj 
oboru. Kromě předání ocenění si ve varhanním sále Knihovny Petra Bezruče 
v Opavě zúčastnění vyslechli zajímavou přednášku kolegy PhDr. Petra Škyříka 
a postřehy RNDr. Lenky Pruckové a Mgr. Marie Šedé z letošního odborného  
zájezdu SKIP  do švýcarských knihoven.  
   Již v loňském roce jsme se dohodli, že jarní setkání klubka proběhne 20. 
dubna 2011 v MěK Moravský Beroun a bude věnováno informační výchově 
žáků 2. stupně ZŠ. Knihovnu v Moravském Berouně jsme vybrali záměrně, 
protože se v r. 2010 stěhovala do nově zrekonstruované budovy. Musím říct, 
že přijetí bylo velmi vřelé, starala se o nás nejen paní knihovnice Táňa 
Haniková, ale také veškerý personál kulturního centra. V listopadu proběhla 
poslední akce tohoto roku – podzimní setkání klubka. Konalo se 25. listopadu 
2011 v MěK Bohumín na téma Mediální výchova  v praxi.  
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KARLOVARSKÝ REGION 
 
 
   Granty: požádali jsme o dva a dostali jsme je. Jeden využilo ke své akci 
Klubko –  „Hry bez hranic aneb Knihovnice dětem“ již 5. ročník,  tentokrát v 
Chebu, viz. zpráva o činnosti Klubka níže. Druhý jsme z projektu „Vzdělaný 
knihovník“ využili k přednáškám o literatuře a marketingu. Obě přednášky 
jsme opět pořádali v sále  Krajské knihovny v Karlových Varech, která nám 
vychází vstříc. Nečlenové SKIP měli vstup za 30,- Kč. 
   A tak se 10.6. konala přednáška  Mgr.Jarmily Sulovské, která přednáší na 
liberecké VŠ (didaktička českého jazyka a literatury na Katedře českého 
jazyka a literatury Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty Technické 
univerzity v Liberci) a má za sebou víc jak dvacetiletou praxi na ZŠ a SŠ.  
Věnuje se zejména netradičním metodám výuky. Přednáška s názvem Práce 
s knihou s dětmi staršího školního věku zaujala. Dne 21.10. pak vystoupil RNDr. 
Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze, s navýsost aktuálním 
tématem: Poslední zhasne? Aneb jsou knihovny odsouzeny k zániku? Mají 
knihovny vůbec šanci přežít současný boom informačních technologii? A 
pokud ano, pak v jaké podobě? A co je pro to třeba udělat?  
   Mimo grant připravila Městská knihovna Chodov opět ve spolupráci 
s krajskou knihovnou jednodenní kurz „Zkratkou k marketingu knihovny“, 
který vedla Zuzana Helinski, jež se marketingem léta zabývá a jejíž články 
můžeme číst v knihovnických periodikách. Uskutečnil se 4.5. V březnu 
připravili členové SKIP z knihovny v Chebu už 10. Ples pro knihu – zdařilou 
akci, na které se scházejí nejen čtenáři,  ale i další příznivci knihovny. 
   Zástupci SKIP se zúčastnili Knihovnické dílny ve dnech 28. - 29.4. v Městské 
knihovně v Praze. V sobotu 14.6. jsme uspořádali celodenní zájezd na Knižní 
veletrh Praha „Svět knihy 2010“. Členky SKIP se účastnily Literární Šumavy ve 
dnech 19. – 21. 5. tentokrát v Klatovech ( p. Lesáková, Kojanová,  Pimperová). 
Městská knihovna v Chebu pořádala opět studijní zájezd do knihoven a po 
památkách – tentokrát do knihoven v Boskovicích, Tišnově a Vyškově. V 
programu se vždy připomínají významní spisovatelé i další osobnosti 
kulturního života a vítěz testu ze znalostí má zájezd v dalším roce zdarma. 
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 šestnácté. Za SKIP pracuje  v krajské komisi soutěže Vesnice roku p. 
Mudrová z  Městské knihovny v Chebu.  
   Zástupci SKIP se účastnili i setkání knihovníků v Protivanově u Prostějova, 
vítězné knihovně ze soutěže Knihovna roku ve dnech 22. - 24.9.2011 v akci Co 
venkovské knihovny umějí a mohou“. 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).  Po celý rok 
se někteří členové SKIP účastnili vzdělávacích kurzů z projektu UZS. Členská 
základna dost výrazně poklesla (odchody do důchodu): ke konci roku 
vykazuje 52 individuálních a 22 kolektivních členů. 
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ZÁVĚR A PODĚKOVÁNÍ 

 
 
   Na závěr chceme poděkovat všem subjektům, které činnost SKIP v roce 
2011 podpořily: 
 
Ministerstvo kultury ČR 
SKANSKA 
Goethe-Institut Prag 
3M Česko 
Firma Ceiba 
Francouzský institut v Praze  
Asociace krajů ČR 
Knihkupectví Kanzelsberger 

 

 
 

 
                                                                                                            
   Děkujeme všem kolektivním a především individuálním členům SKIP, kteří i 
v roce 2011 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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