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AKTIVITY NA PODPORU ČTENÁŘSTVÍ
Vzdělávací akce

17. Když peníze nehrají prim aneb Jak na čtenáře v 21. století
18. Vzdělaný knihovník
19. Dětské čtenářství a dyslexie
20. Představujeme současné autory dětských knih
21. Setkání s loutkou
22. OKNA – O knihovnických aktivitách
23. Chceme dětem číst VIII.
24. Noc s Andersenem
25. Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství V. – Odlišnost
a izolace v dětském světě
26. Jarní a podzimní setkání Klubka SKIP 10
27. Seminář Čtením a psaním ke kritickému myšlení IV.
28. Kde končí svět 2015/2016 – „Jak je to s králem“
29. Hry bez hranice aneb knihovnice dětem
30. Nekoktám, čtu!

SKIP v roce 2016 získal na tyto akce grant MK ČR ve výši 604.500, – Kč v programu Knihovna 21. století. Jednalo se o cyklus30 vzdělávacích akcí. Celková
finanční hodnota byla 1 221 050, – Kč. Realizovány byly tyto akce:
1.
2.
3.
4.

Co venkovské knihovny umějí a mohou
Čapkové a jejich ženy
Brno – město hudby (Současná brněnská hudební scéna)
Hrátky s pamětí, celostátní seminář pro knihovníky – trenéry paměti
2016
5. Knihovna v médiích
6. Práce se seniory v knihovnách
7. Nové trendy, služby a nástroje ve vysokoškolských knihovnách
8. Zdraví v knihovně – kvalitní informace o zdraví a nemoci pro občana
v knihovnách
9. Lektorské dovednosti. Didaktika výukové lekce
10. Setkání knihovnických seniorů SKIP v Klatovech
11. Dílna Vytvořme společně e-knihu
12. Knihovnická dílna 2016
13. Konference Architektura knihoven
14. Workshop pro pracovníky metodických oddělení pověřených knihoven
15. Literární Šumava 2016 Vyšší Brod
16. Malé podzimní setkání 2016 Jarošov nad Nežárkou

Další vzdělávací aktivity probíhaly v regionech. Specifickou část projektu tvořily akce z oblasti práce veřejných knihoven s dětmi. Jejich cílem
bylo jednak zvýšení úrovně kvalifikace knihovníků v oblasti výchovy ke
čtenářství a práce s dětmi (vzdělávací akce), jednak propagace čtenářství a knihoven mezi dětmi a mládeží, rozšíření a prohloubení literární a informační výchovy této cílové skupiny i získávání nových uživatelů (akce
určené veřejnosti).Více o 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
2016 podílel na propagaci řady celostátních kampaní. SKIP hledal partnery našich aktivit i v komerční sféře a díky firmám Albatros, MINDOK, ALBI,
GRADA atd. byly naše projekty podpořeny. V roce 2016 byla vyhlášena a
posedmé předána cena SKIP ČR v kategorii Městská knihovna roku v rámci
tradičního vyhlašování cen Knihovna roku. Tuto cenu získala Knihovna
města Sedlčany.
Na podporu a motivaci mladých pracovníků knihoven byla také v roce 2016
vyhlášena cena MARK, pomocí které jsou oceňováni studenti knihovnictví
a mladí pracovníci knihoven do 35 let. V roce 2016 byl touto cenou vyznamenán Vojtěch Vojtíšek z Městské knihovny v Praze za dlouhodobou a systematickou snahu o zpřístupnění co nejširšího záběru především české literatury co nejširšímu okruhu čtenářů prostřednictvím e-knih. Vojtěch Vojtíšek je
velmi aktivní v expertní skupině portálu českých knihoven Knihovny.cz, má
významný podíl na práci v týmu zpracovávajícím měření efektivity knihoven ROI a v zastupování Městské knihovny v Praze při jednání se Svazem
českých nakladatelů a knihkupců i se zřetelem na širší zájmy českých knihoven. Knihovnická veřejnost může Vojtěcha Vojtíška potkávat na nejrůznějších
konferencích, kde je jeho tématem většinou e-knihovna a e-publikování,
nebo číst jeho příspěvky v odborných knihovnických periodikách. Vojtíškem
koncipovaná, rozvíjená a spravovaná e-knihovna čítá k dnešnímu datu 805
titulů e-knih, které každý rok zaznamenají kolem jednoho milionu stažení.
Nechybí ale ani licencovaná díla převážně mladých autorů nebo povídkové
výbory začínajících spisovatelů a vítězů čtenářských soutěží. Velké popularity
dosahují také tituly z tzv. doporučené četby skolnicetba.cz, které jsou využívány v mnoha českých knihovnách, školách i domácnostech jako vhodná alternativa k tištěnému vydání.
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V roce 2016 SKIP zorganizoval sedmý ročník celostátní akce Březen – měsíc
čtenářů. Do centra našeho zájmu se dostalo pět 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!
Další aktivitou v rámci březnové kampaně byla soutěž Čtenář roku. V roce
2016 jsme v knihovnách pokračovali v tradici – oceňování nejlepších čtenářů. Knihovny v březnu tak již pravidelně každý rok oceňují své nejlepší čtenáře a hledají svého „Čtenáře roku“. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají a podporují. V roce 2016 byl doporučeným kritériem celkový přehled přečtených knih, ale zapojené knihovny si pochopitelně ještě doplnily další kritéria pro výběr vítěze. V průběhu března byli vyhodnoceni nejlepší čtenáři
nejen jednotlivých knihoven, ale také všech krajů a celostátní vítěz – Matouš
Faltis, čtenář knihovny města Hradce Králové – byl slavnostně představen v
přímém přenosu České televize v rámci předávání cen Magnesia Litera 2016.

Karlovy v Praze (136,5 bodů). V kategorii knihoven v obcích od 15 001do
30 000 obyvatel byla nejúspěšnější Knihovna Václava Štecha Slaný se 137,5
bodů (3. v celkovém pořadí) před Městskou knihovnou Náchod (126,5
bodů) a Knihovnou Karla Dvořáčka – Vyškov (125,5 bodů). V kategorii knihoven v obcích do 15 tisíc obyvatel si vítězství odnesla Městská knihovna
Dačice (131 bodů). Druhá v pořadí byla Městská knihovna Antonína Marka
v Turnově, která získala pouze o půl bodu méně než vítězná knihovna této
kategorie (130,5 bodů). Třetí příčku získala Městská knihovna Frenštát pod
Radhoštěm (125,5 bodů).
V letošním ročníku soutěže Biblioweb jedna z knihoven zvítězila téměř ve
všech hodnocených kategoriích. Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
se stala absolutním vítězem v letošním ročníku soutěže Biblioweb se součtem 148,5 bodů. Získala též zvláštní cenu Blind Friendly za nejlepší bezbariérový web knihovny. Upoutala porotu i v kategorii Sympatie porotců, kde získala 13, 5 z celkových 15 bodů.

Jednou z hlavních aktivit, na kterou se mohly knihovny zaměřit v průběhu Týdne knihoven 2016 byl „Maraton čtení“. Cílem této akce bylo dosáhnout toho, aby v průběhu Týdne knihoven 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 Čtení
pomáhá www.ctenipomaha.cz podpořili letošní Maraton čtení finančně.
Každá knihovna (člen SKIP), mohla požádat o finanční podporu na úhradu
jízdného a honoráře vystupujícího autora či lektora. Celková výše finanční
podpory, která byla rozdělena mezi knihovny, činila 100 000, – Kč. SKIP chtěl

SKIP zorganizoval v rámci BMČ 2016 sedmnáctý ročník (podesáté pod záštitou Asociace krajů České republiky) BIBLIOWEBU, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny. V kategorii knihoven a knihoven v obcích nad 30
tisíc obyvatel zvítězila Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně se ziskem
148,5 bodů (absolutní vítěz), na druhém místě skončila Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity se 147,5 body (druhá v celkovém pořadí). Třetí příčku obsadil Ústav vědeckých informací 2. LF Univerzity
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ně podpořil Noc s Andersenem vydáním pohlednic Šárky Zikové pro všechny spáče v knihovnách i ve školách.
Ve dnech 3. října – 9. října proběhla již tradiční akce Týden knihoven. Do
centra našeho zájmu se dostali především naši uživatelé, i pro rok 2016
jsme se snažili každé cílové skupině připravit jiný program. Týden knihoven začal 3. října celostátní akcí Velké Říjnové Společné Čtení. KNIHOVNICKÝ
HAPPENING se letos uskutečnil ve Vsetíně pod patronací Masarykovy veřejné knihovny Vsetín.
Již počtrnácté byly předány ceny Ministerstva kultury„Knihovna roku 2016“
dne 13. října v prostorách Zrcadlové kaple Klementina. V kategorii „základní
knihovna“ získala hlavní cenu Obecní knihovna v Rapotíně z Olomouckého
kraje. Zvláštní ocenění a diplom v této kategorii získaly Obecní knihovna Boršov nad Vltavou z Jihočeského kraje a Obecní knihovna Batňovice
z Královéhradeckého kraje. V kategorii „informační počin“ získala cenu
Knihovna Kroměřížska za prosazení biblioterapie v rámci preventivních programů. Zvláštní ocenění a diplom obdržela Jihočeská vědecká knihovna
v Českých Budějovicích a Moravská zemská knihovna v Brně za vytvoření
a rozvíjení projektu ObalkyKnih.cz.

v souvislosti s Maratonem čtení propagovat autory, jejichž díla byla v minulosti oceněna nebo v roce 2016 byla nominována do soutěže o nejlepší
českou knihu Magnesia Litera. Organizátoři Magnesie Litery vyzvali nominované autory, aby co nejvíce využili knihovny v propagaci svých děl.
SKIP v loňském roce připravil a distribuoval do knihoven plakáty a záložky na
podporu svých akcí Březen – měsíc čtenářů a Týden knihoven. Všechny plakáty a záložky na vysoké profesionální úrovni realizovala firma CEIBA. V roce
2016 bylo vydáno a distribuováno do více než 400 knihoven 30 000 kusů
knížek pro prvňáčky. Tento projekt finančně podpořilo nakladatelství TRITON
a projekt Čtení pomáhá. Ve školním roce 2015/2016 byla vydána knížka spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Buchalové Knihožrouti. Křest
knihy proběhl v pobočce Městské knihovny v Praze ve Stodůlkách.

Informační a kulturní aktivity
Už pošestnácté 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 ve spolupráci s Albatrosem finanč6

ČINNOST ODBRORNÝCH ORGÁNŮ
Český komitét Modrý štít

a změna V / The Museum and Change V byla pátou příležitostí k setkání pracovníků muzeí a galerií, pedagogů, studentů, zástupců dalších paměťových
a kulturních institucí, i jejich zřizovatelů.Téma vlivu demografických změn
na společenskou roli muzeí spojovalo všech pět plánovaných bloků konference a jistě vyvolalo řadu otázek a potřebu hledání odpovědí.Konferenci
doplnili významní zahraniční hosté, kteří se s námi podělili o vlastní zkušenosti z této oblasti.V rámci jednání konference proběhla studentská sekce,
kterou společně připravil Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity a Katedra etnologie a muzeologie Filozofické fakulty
Univerzity Komenského v Bratislavě.

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
Committeeofthe Blue Shield.
Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České
republiky uspořádal ve dnech 22. – 23. listopadu seminář Muzeum a změna
V. Předešlé ročníky v letech 2002, 2005, 2009 a 2013 se snažily hledat odpovědi na řadu otázek z činnosti muzeí a jejich každodenní praxe. Pátá konference navázala na témata předešlých jednání a zdůraznila opět to, co se
v prostoru muzeí a galerií a oboru muzejnictví za tři roky událo, co se v muzejních institucích aktuálně odehrává, jak reagují na společenský vývoj a přicházející změny.Ústředním tématem setkání byla problematika vlivu demografických změn na společenskou roli muzeí, a to ve všech oblastech a aspektech muzejní práce. Zaměřili jsme se na roli muzeí ve společnosti – v historii i v současnosti, reflexy historické demografie, kulturní antropologie i etnologie v aktivitách muzeí, v širším kontextu jsme představili aktuální demografické změny, statistická a ekonomická východiska či vize a nástroje pro nadcházející změnu společenské role muzeí. Konference Muzeum

Ve dnech 30.11. – 1.12. proběhla již 17. 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. Projektu
Czechiana se věnoval Josef Praks z Ministerstva kultury ČR. Adolf Knoll
z Národní knihovny ČR ve svém příspěvku shrnul šest let spolupráce se společností Google na digitalizaci starých knih.Fotografickou pozůstalost cestovatele Josefa Ladislava Erbena prezentoval Jan Šejbl z Náprstkova muzea
asijských, afrických a amerických kultur. Aleš Brožek všechny přítomné zaujal
svým příspěvkem Nenašli jsme Peroutkův článek, najdeme alespoň parodii
Sládkovy básně.Na dvoudenní konferenci zaznělo celkem 33 zajímavých příspěvků.
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Ediční komise

Úroveň časopisu hodnotí pravidelně redakční rada scházející se pravidelně 2x ročně, vesměs v nově otevřených knihovnách. Minimální účast členů
na jednání ukázala na nutnost redakční radu zreorganizovat a rozšířit počet
členů redakční rady. Je znát odklon od inzerentů, a to přes snahu redakce. Jediným pravidelným inzerentem (a sponzorem) Bulletinu SKIP je firma
Ceiba. Šéfredaktorem časopisu byl od jeho vzniku Ladislav Kurka. Vzhledem
k vysokým finančním nárokům na tištěnou verzi Bulletinu bylo dlouhodobě navrhováno vydávat nadále jen elektronickou verzi Bulletinu SKIP. Byl připraven elektronický dotazník pro všechny členy SKIP, aby se vyslovili se svým
názorem na budoucnost Bulletinu a převážilo vydávání elektronické verze.
I na elektronickou verzi Bulletinu jsme podali projekt z programu K21. Každý
rok vydáme jedno tematické zvláštní číslo a jedno číslo věnované zahraničnímu knihovnictví vybrané země v tištěné podobě. Od roku 2017 bude
novou šéfredaktorkou Bulletinu SKIP Linda Jansová.
Od ročníku 2017 bude časopis vycházet v nové elektronické podobě a bude
zpracováván v novém redakčním systému Drupal, který je vhodnější pro
publikování elektronických časopisů. Stávající periodicita (čtyři běžná čísla
ročně) zůstane zachována. Pro rok 2017 je plánována příručka Akce knihoven na podporu čtenářství, která bude obsahovat příklady dobré praxe s organizováním akcí knihoven na podporu čtenářství.

Tradičním produktem VV SKIP je spolkový časopis Bulletin SKIP. V roce 2016
vycházel ve svém 25. ročníku v papírovém vydání a 15. ročníku v elektronickém vydání.Rozsah čísel papírového vydání zůstal oproti roku 2015téměř
nezměněn: 40 stran, z toho 8 stran na lakovaném papíře barevně. Tento
průměr však byl dodržen takto: číslo 1 a 3 vyšlo na 36 stranách, čísla 2
naopak na 44 stranách. Rozsah čísel papírového vydání se mírně oproti roku
2015 změnil. Přetlak informací na konci roku donutil redakci rozšířit rozsah 4.
čísla o 4 strany na 48 stran.

Zaměření spolkového časopisu se příliš nemění: důraz je na aktivity SKIP, a to
nejen v rubrikách SKIP v akci a Co nového ve SKIP, také další články se týkají
často spolkové činnosti. Stále se však nedaří naplnit rubriku V regionech informacemi o pestré činnosti SKIP na regionální úrovni, řada RV nepovažuje
za důležité o své činnosti informovat.Tradiční jsou rubriky Do rámečků, kde
se redakce snaží shromažďovat informace o všech oceněních, udělených v
českém knihovnictví, rubrika Atlas, věnovaná knihovnám, kterým se dostalo
nových prostor, Inspirace, přinášející zcela nové nápady, a další rubriky. Čtyři
běžná čísla doplňuje každoročně jedno zvláštní číslo, věnované knihovnictví v jedné cizí zemi. V roce 2015 připravila redakce zvláštní číslo Bulletinu
SKIP 2015 Jihokorejské knihovnictví, a to ve spolupráci s pracovnicí Národní
knihovny ČR Karolínou Košťálovou, kde zde byla na dlouhodobé pracovní
stáži. Pro rok 2016byl připravován titul od Markuse Feigla Rakouské knihovnictví. Rukopis byl dodán pozdě a tak opět vyjde a bude expedován až s 1.
číslem ročníku 2017.

Klub dětských knihoven
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. Organizuje odborné vzdělávání, připravuje společné projekty, navazuje kontakty, propaguje a prezentuje práci knihoven s dětským čtenářem.
Valná hromada KDK SKIP ČR se koná pravidelně jedenkrát za rok. Je příleži8

ročník celostátní ankety o nejhezčí a nejoblíbenější knihu pro děti, vydanou
v předchozím roce, SUK – Čteme všichni. Na závěr se pak uskutečnila velká
autogramiáda oceněných tvůrců českých knih pro děti.
XVI. ročník Noci s Andersenem v pátek 1. dubna 2016 napočítal 95 824
dětí a dospělých z 22 zemí světa, kteří „spali“ na celkem 1 633 místech naší
planety. V České republice se zapojilo 1 311 míst, z toho bylo 639 knihoven, 582 škol a 90 dalších institucí. Na Slovensku to bylo 242 míst, nocovalo se také na 39 místech v Polsku, 11 ve Slovinsku a 30 místech v dalších zemích, a to zásluhou Českých škol bez hranic, českých krajanských
spolků a několika velvyslanectví, za všechny jmenujme např. zástupce ambasády Dánského království, švédského velvyslanectví v Praze a ambasády v Tel-Avivu, Bělehradě a Sydney... Kromě ČR se tedy spalo na Slovensku,
Novém Zélandu, v Austrálii, Rusku, na Ukrajině, v USA, ve Španělsku, Izraeli,
Velké Británii, Německu, Francii, Keni, Polsku, Bulharsku, Banátu, na Slovinsku,
v Chorvatsku, Dánsku, Švýcarsku, Řecku a v Makedonii.
Jubilejní X. ročník projektu Kde končí svět 2015/2016 – „Jak je to s králem“,
tentokrát tematicky zaměřený k 700. výročí narození Karla IV., byl vyhlášen už
v polovině března 2015. Do aktuálního ročníku se přihlásilo 49 knihoven se
115 projekty, z toho bylo 31 projektů v oblasti dětského čtenářství, 37 projektů v oblasti tvůrčího psaní, 37 projektů v oblasti výtvarných soutěží a 10
projektů v oblasti literárně dramatické.

tostí nejen pro zhodnocení práce za uplynulý rok a plánování aktivit na příští
období, ale především místem pro osobní setkání knihovníků. Letošní, už
23. valná hromada KDK SKIP ČR se uskutečnila 1. listopadu 2016 v Městské
knihovně Hodonín.
Městská knihovna Hodonín ve svých velkorysých prostorách přijala účastníky vlídně a pohostinně. Zazněla hodnocení celostátních projektů (Noc s Andersenem, Kde končí svět, SUK, OKNA, Setkání s loutkou,
Kamarádka knihovna) i hodnocení práce regionálních klubek. Největší potlesk sklidilo vystoupení o Noci s Andersenem coby sólo pro dva hlasy
v podání Hany Hanáčkové a Miroslavy Čápové z Knihovny Bedřicha Beneše

Klub lékařských knihoven
Buchlovana v Uherském Hradišti. Ve dnech 2. a 3. listopadu na valnou hromadu navázal odborný seminář na téma současné kvalitní literatury pro děti
a mládež v režii Adély Dilhofové z Moravské zemské knihovny v Brně.
Ve středu 6. dubna 2016 v Památníku národního písemnictví v Praze
na Strahově za přítomnosti spisovatelů, ilustrátorů a dětí z Čelákovic,
z Červeného Kostelce, z Dobříše, ze Dvora Králové, z Chrudimi, z Prahy, ze
Sedlčan, z Turnova a z Uherského Hradiště slavnostně vyvrcholil už XXIII.

Záměrem naší činnosti je zvyšování kvality služeb, rozšiřování jejich nabídky,
zpřístupňování validních a požadovaných informací z oblasti zdravotnictví
pro širokou skupinu uživatelů s orientací na zahraniční spolupráci.Činnosti
v Klubu lékařských knihoven jsou zaměřeny především na prohlubování dovedností a rozšiřování znalostí knihovníků, kteří působí v oblasti služeb ve
zdravotnických a vzdělávacích zařízeních. Klub se spolupodílí na přípravě
9

jména otázky marketingu knihoven v souvislosti s možnostmi rozšiřování dosavadních tradičních služeb a aktivit. Členové Klubu se od roku 2014
intenzivněji podílejí na poradenství v rozšiřujících se aktivitách pro podporu zdravotní gramotnosti občanů. Druhým diskutovaným tématem bylo, zda
a v jakém rozsahu poskytovat rešeršní službu studujícím. Uvedená témata
rozšiřování portfolia služeb zdravotnických knihoven a transformace rešeršní
služby pro studenty zůstávají trvalými náměty i pro rok 2017.
Informace pro členy klubu jsou zveřejňovány na:
http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/spoluprace/klub-lekarskych-knihoven
a v elektronickém časopisu Lékařská knihovna.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.

a organizování e-learningových kurzů, cestou elektronického učení je zvyšována vzájemná odborná informovanost. Také výsledky průzkumových aktivit, na kterých se Klub podílí, s cílem sledovat a analyzovat uživatelské potřeby, jsou významné podněty pro zlepšování uživatelské spokojenosti a pro
rozšiřování povědomí profesní etiky – http://skip.nkp.cz/CoKodex.htm. Ke
dni 31. 12. 2016 bylo registrováno 30 členů KLK ze všech regionů ČR.
V termínu 20.9. – 21.9.2016 s prodloužením do 28.9. 2016 proběhl ve spolupráci s NLK (VISK2), KLK SKIP a RUK UK e-learningový kurs „Medicínské informace pro knihovny“, který absolvovalo 46 účastníků, nejenom ze zdravotnických
knihoven. Klub lékařských knihoven a s podporou dotace MK ČR z Programu
Knihovna 21. století a ve spolupráci se SKIP a s Národní lékařskou knihovnou
byl pořadatelem dne 5.10.2016 na adrese Novotného lávka 5, Praha 1 pracovního setkání nejen lékařských knihovníků s názvem „Zdraví v knihovně – kvalitní informace o zdraví a nemoci“. Seminář byl zaměřený na seznámení lékařských knihovníků a reprezentantů krajských veřejných knihoven a obcí s metodikou výběru, zpracování a šíření tohoto typu informace a s možnostmi
další spolupráce v oblasti posilování zdravotní gramotnosti občanů. Celkový
počet zúčastněných byl 25 osob. Posluchači nejlépe hodnotili přednášku prof.
Holčíka a dr. Zadražilové, která sklidila velký úspěch s přednáškou Vyhledávání
na internetu – Tipy pro vyhledávání. Tato přednáška ukázala základní vyhledávání informací na internetu. Účast odpovídala velikosti sálu.
Výbor Klubu se sešel2. června 2016 v Lékařské knihovně Nemocnice
Pardubického kraje a.s., a 8. 12. v NLK v Praze. Členové výboru diskutovali ze-

Klub tvořivých knihovníků
V roce 2016 má Klub tvořivých knihovníků KTK 74 členů. V průběhu roku přibývají už jen pomalu, ale na základě naší činnosti se přece jen další členky přihlašují. Akce KTK i jednotlivých jeho členů probíhají nejen v Praze, ale i v dalších městech ČR. Zde jsou ty nejdůležitější, včetně akcí plánovaných na nejbližší dny – nejdříve akce pořádané v Praze: Dílna „Velikonoční origami“ – společná akce pražské organizace SKIP, Klubu tvořivých knihovníků SKIP, České
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origami společnosti a 52. dívčího skautského oddílu ORIGAMI – probíhala v
sobotu 19. března 2016 v klubovně na adrese Opletalova 10, Praha 1 od 14:00
do 16:30 hod. Účastníci si z akce odnesli vlastnoručně vyrobené velikonoční
ozdoby. Techniku si osvojovali od odborníků na tradiční origami, měli možnost
prozkoumat knihovničku obsahující řadu inspirativních děl o origami.
Společná výstava „Tvořivé ruce“ byla akcí Národní knihovny ČR, SKIPu a Klubu
tvořivých knihovníků. Uspořádání výstavy byl nápad paní Aleny Kvasničkové,
která pracuje mnoho let pro SKIP. Výstava se konala pouze v omezeném časovém úseku, které mělo Oddělení výstav Národní knihovny pro nás k dispozici, tj.ve dnech 10. 8. – 10. 9. 2016, a to ve Výstavní chodbě v přízemí Klementina v době otevírací doby NK: pondělí – sobota 9.00 – 19.00
hod. Vystavené exponáty vytvořilo 16 členek klubu KTK, další práce vznikly
v rukou dalších 4 tvořivých knihovnic Národní knihovny.
O výstavě Tvořivé ruce vyšel článek v Bulletinu SKIP č. 3/16 na straně 6 a na
straně 16 pár barevných fotografií. Výstava měla docela pěkný ohlas. Keramické
reliéfy – výstava nástěnných reliéfů Aleny Volkové Balvínové se konal v
Knihovně JABOK v předvánoční době od 21. 11. do 23. 12. 2016. Knihovna
JABOK poskytuje prostory na výstavy Klubu i jednotlivců. Vánoční jarmark 2016
se konal na nádvoří Klementina ve středu dne 7. 12. 2016. od 10 hodin.
„Výstava pod názvem „Knihovnice umí více“ proběhla dne 19. 3. 2016
v Knihovně města Plzně v rámci Dne otevřených dveří k oslavě 140. výročí
založení instituce. Výstavu rukodělných výrobků zaměstnankyň a zaměstnanců knihovny obohatily i práce tří členek Klubu tvořivých knihovníků.“,
které se aktivně zapojovaly do organizace celé akce.V Městské knihovně
Jihlavaletos opět pořádali Tvůrčí dílnu. Na organizaci se podílí členky KTK.
V této akci budou pokračovat i v roce 2017. 30. listopadu byla v MěK Jihlava
mimořádná tvůrčí dílna v rámci Vánočního dne. Návštěvníci si mohli vyrobit jmenovky na dárky.V listopadu proběhla v MěK Jihlava výstava Literární
inspirace, autorkou obrazů (převážně koláží a dalších různých technik) je
členka KTK Magdaléna Kupková.

Místní knihovna Babice – paní knihovnice Ivana Bičanová, členka KTK,
v rámci Týdne knihoven zorganizovala dne 5. 10. 2016v knihovně besedu
na téma: „Knihy nás učí… jak malovat“. Snažila se přiblížit široké veřejnosti základy malování a kreslení a seznámit je s knihami, které o tomto tématu
pojednávají. Další den – 6. 10. 2016 si malí i velcí zájemci mohli s její pomocí
vyzkoušet práci s uměleckými barvami – akryl, akvarel, akvarelové pastelky.

Klub vysokoškolských knihovníků
V roce 2016 Klub pokračuje v realizaci 2 odborných seminářů ročně na aktuální témata ve vysokoškolských knihovnách. Jarní seminář se konal
20. 4. 2016 a podzimní seminář 25. 10. 2016. Oba semináře proběhly formou
diskusních setkání nad rámcovými tématy z oblastí služeb a provozní, organizační problematiky vysokoškolských knihoven. Debatní setkání nad
provozními, organizačními tématy, spolupráce uvnitř instituce, propagace služeb VŠ knihoven bylo zaměřeno na níže uvedené oblasti. Nepříjemní
návštěvníci a nepříjemné situace – vybírání pokut, nepříjemní návštěvníci v knihovně, vymáhání knížek (od vyučujících) a dluhů (od čtenářů), krádeže.Rozsah provozní doby. Revize dlouhodobých výpůjček u vyučujících
(průběh revize obecně – nějaké problémy, zkušenosti). Jak se knihovnám na
větších školách daří spolupracovat s fakultami, co jim dokážou nabídnout
a jak dosáhly toho, aby je fakulty vnímaly jako rovnocenné partnery. Jak se
Vám daří spolupracovat s katederními knihovnami, jaká je funkce katederních knihoven, jejich smysl a účel, srovnání, jak to mají na jiných VŠ. Jaké mají
knihovny zkušenosti s vlastními propagačními předměty a tištěnými materiály o knihovně, a jak je kombinují se svou přítomností na webu a sociálních
sítích.
Druhé debatní setkání nad službami, provozními, organizačními tématy VŠ
knihoven bylo zaměřeno na tyto oblasti – MVS a konkrétní zkušenosti s ní
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(financování, právní aspekty, poskytování kopií v e-podobě, studenti x pedagogové apod.). Máte nějaké nové nápady v oblasti služeb, již zrealizované
příklady dobré praxe nebo plánujete něco zajímavého, jak je to jinde? Jaké
jsou zkušenosti ostatních VŠ knihoven s bezpečností a ochranou zdraví, konkrétně jestli jsou u nich realizovány cvičné poplachy a jak by v případě nutnosti řešili pracovníci knihoven únik uživatelů. Jak u Vás funguji služby na
podporu vědy např. citační ohlasy – jak to funguje jinde, kdo to dělá (akademici nebo to pro ně dělají knihovníci? školení, způsoby…). Postupy a zkušenosti těch knihoven, které pro svou univerzitu dělají vykazování VaV.
Finanční zabezpečení seminářů: 4000,-Kč na OON přednášejícím bylo hrazené z projektu MK. Vybrané vložné 2150, – Kč. Ostatní náklady (zajištění prostor, techniky, občerstvení) byly na nákladech pořádající instituce, kde seminář probíhal. Propagace seminářů byla směřována na členy Klubu prostřednictvím webu, zasílání pozvánek e-mailem, příspěvky do elektronické konference Klubu, formou letáčků. Naplnění cílů: Semináře resp. debatní setkání
jsme uspořádali na základě poptávky členů Klubu vždy na vybrané aktuální
téma. Cíle seminářů informovat, poučit, sdílet své zkušenosti a dobrou praxi
byly naplněny.Klub registruje k 27. 10. 2016 – 79 individuálních členů.
Klub otevírá prostor pro to, aby se členové SKIP z řad vysokoškolských knihovníků výrazněji přihlásili k národní knihovnické komunitě a kromě přínosu
pro ně samotné to umožní knihovníkům jiných knihoven dozvědět se více
o činnosti a zvláštnostech knihoven vysokých škol.

60+
Hlavním okruhem zájmu v roce 2016 byla příprava metodické příručky pro
práci knihoven se seniory. Do tisku byla předána metodická příručka pro práci
se seniory v knihovnách, byly provedeny korektury textu a připomínky ke grafickým úpravám a příručka byla distribuována koncem roku 2016 do kniho12

ven. Publikaci Rovný přístup. Knihovna přátelská k seniorům k vydání připravily Hana Mazurová a Zlata Houšková. Publikaci připravil desetičlenný kolektiv autorek ze sekce „60+“ Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP)
na základě poznatků a zkušeností z desítek knihoven v ČR a s využitím řady relevantních informačních zdrojů i konzultací s odborníky z oblasti andragogiky,
gerontagogiky, sociální práce ad. Práce na příručce trvala téměř dva roky, využity však byly poznatky a zkušenosti z mnohaleté praxe veřejných knihoven.
Po úvodní kapitole následuje metodická část, která je rozdělena do několika kapitol. V každé z nich je standard dobrých služeb definován, podrobně popsána metodika, uvedeny příklady z praxe, případně i citována zpětná
vazba seniorů (ponechána vždy v původním znění bez jazykových úprav).
Závěrečná kapitola je věnována problematice dobrovolnictví seniorů a pro
seniory v knihovnách, a to včetně vymezení obecného legislativního a věcného rámce. Nevztahuje se tedy ke konkrétnímu standardu, přesto má z metodického hlediska důležité místo právě v této publikaci. Text příručky je doplněn seznamem vybraných doporučených zdrojů, z nichž je možné získat
další informace i hlubší přehled o problematice.
Dominantní podíl na této práci má Mgr. Zlata Houšková, které za její úsilí
patří veliký dík. Na základě grantu byly uspořádány 3 semináře o práci se seniory. Hlavním programem byla odborná interaktivní přednáška o problematice stárnutí a přístupu k němu, následovalo seznámení s připravovanou metodikou. Odbornou část vedly vyučující z UP Olomouc Dr. Miroslava
Dvořáková (Pardubice, Olomouc) v Jihočeské univerzity Mgr. Veronika Plachá
(České Budějovice). Zvolili jsme místa konání tak, abychom se přiblížili jednotlivým regionům. Původně jsme počítali s 50 účastníky, jejich počet byl ve
skutečnosti téměř dvojnásobný. Semináře lze hodnotit jako úspěšné a užitečné., shodli jsme se, že je přínosné v nich pokračovat i v roce 2017. Výbor
sekce 60+ se sešel 2x, jarní setkání v Národní knihovně bylo věnováno redakci metodické příručky, setkání v září v Chrudimi bylo věnováno zhodnocení činnosti a přípravě plánu na rok 2017. Kromě toho se konala dílčí setkání nad konečnou úpravou textu metodické příručky.

Členové sekce pravidelně vystupují také na konferenci Vzdělávání 3. věku –
příležitost pro společnost. Cílem konference je nastartovat diskuzi nad celou
škálou problémů souvisejících se stárnoucí populací. Přednášející se v jednotlivých sekcích zabývají nejen tím, jak aktivizovat seniory a zapojit je zpět
do společenského života, ale i problematikou stárnutí ve firmách, hledáním
modelů, které zachovají pracovní schopnost zaměstnanců až k odchodu do
starobního důchodu.

Sekce knihovníků trenérů paměti
Ke 12. 12. 2016 má sekce 48 členů, z toho čtyři nové od ledna 2016 a dvě
jdou na MD. Osmi členkám sekce bylo členství zrušeno z důvodu odchodu
z knihovny nebo z důvodu nečinnosti. V roce 2016 jsme uspořádali celkem
995 akcí, kterých se zúčastnilo 13 188 osob, z toho 7 514 seniorů. Z těchto
čísel vyplývá, že trénování paměti v knihovnách již zdaleka není určeno
pouze pro „třetí generaci“ a počet účastníků jednotlivých kurzů, seminářů,
přednášek stoupá. Z celkového počtu připadá 1 063 účastníků na akce pořádané v rámci březnové celostátní akce Národní týden trénování paměti
2016. Celkem 31 trenérů paměti uspořádalo 56 seminářů.
Ve dnech 19. a 20 dubna 2016 se za podpory MK ČR a SKIP ČR konala
v Městské knihovně v Jevíčku tradiční Dílna trenérů paměti. Setkali se tu
nejen trenéři paměti (22 členů sekce, 36 celkem), kteří mají bohaté zkušenosti, ale i knihovníci, kteří teprve o tréninku paměti pro své uživatele uvažují. Knihovníky přivítali knihovnice Městské knihovny v Jevíčku Stanislava
Kavanová, Pavla Konečná a starosta města Dušan Pávek. Bohatý program zahájil příspěvek Adriany Rohde Kabele trenérky paměti, vedoucí aktivizačního
úseku v Centru seniorů Mělník, na téma “Barvy” – ukázky cvičení paměti s aktivní účastí: trénování krátkodobé a dlouhodobé paměti, cvičení na kreativní myšlení, mozkový jogging a cvičení na posilování pozornosti a koncentra13

ce, doplněný zajímavým materiálem. Velmi zajímavou přednášku paní Jany
Vejsadové Využití knihovních dokumentů v kreativitě trenéra paměti, využili knihovníci při přípravě lekcí pro střední školy i veřejnost. Paní Vejsadová je
velké jméno v oboru trénování paměti a její zkušenosti obohatily seminář.
Paní Alena Semanová ergoterapeutka v OLÚ Jevíčko navázala přednáškou ze
svých zkušeností s obnovením funkcí po mozkových příhodách,Ergoterapií
k propojení levé a pravé hemisféry, obnova motoriky, které využívá v Odborném
léčebném ústavu v Jevíčku. Přednášku paní Semanové doplnila knihovnice
Pavla Konečná, která v MěK Jevíčku pracuje se seniory. V rámci povinného odborného vzdělávání, nutného k zachování platnosti certifikátu trenéra paměti,
absolvovalo16 knihovníků-trenérů paměti také pravidelné jarní a 24 podzimní
semináře České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging.
V roce 2016 se sekce mimo jiné podílela v rámci akreditovaného vzdělávacího programu MŠ SR na odborné přípravě nových trenérů paměti ze sociální
oblasti, ale i knihoven na Slovensku (Centrum Memory, Bratislava). V září členové se zúčastnili komunitního setkání knihovníků ze SR v Hornozemplínské
knihovně ve Vranove nad Toplou s příspěvkem zaměřeným na přínos kognitivního tréninku pro sociálně znevýhodněné. Stěžejní náplní byla přednášková činnost zaměřená na problematiku paměti v rámci U3V při VšP
v Jihlavě a jejích pobočkách v Třebíči, Pelhřimově a Žďáru n.S., v Senior akademii v Chotěboři a UVČ při KK Vysočiny v H. Brodě. I tomto roce byli už potřetí vybráni do přednáškového „maratonu“ již 3. ročníku Letní školy seniorů (pořádá KÚ Kraje Vysočina) v 9 městech našeho kraje, tentokrát na téma
„Uzel na paměti aneb paměťové techniky na každý den“.

ti Handicap Friendly. Sekce 60+ dokončovala metodiky práce se seniory, které
navazují na metodiky, které v roce 2015 naše sekce úspěšně dokončila a uvedla.
Sekce SKIP 60+ pod vedením Hany Mazurové Mazurová (předsedkyně sekce,
MK Chrudim) a Zlata Houšková připravila doporučení pro práci knihoven se seniory: „Rovný přístup. Knihovna přátelská k seniorům. Metodická příručka pro
práci knihoven se seniory“. Publikace je také k dispozici ke stažení na:
http://www.skipcr.cz/dokumenty/rovny_pristup.pdf nebo
http://ipk.nkp.cz/docs/rovny-pristup-knihovna-pratelska-k-seniorum
Opět proběhla revize členské základny. Ukázalo se, že cca 10 členů již není
aktivních a o členství v sekci nemá nadále zájem. Pro komunikaci členů
sekce i nečlenů se zájmem o tuto problematiku je zpřístupněna diskuzní
e-konference. Proběhlo nově hodnocení dvou knihoven – Městské knihovny
v Praze a Knihovny města Hradce Králové. Obě usilovaly o získání certifikátu v oblasti přístupnosti pro lidi se zrakovým postižením. U první hodnocené
knihovny není hodnocení ještě ukončeno, bylo požádána o dopracování některých bodů, druhá zmiňovaná ocenění již získala, a to slavnostně na konferenci Knihovny současnosti. Článek z hodnocení knihovny vyšel v Bulletinu
SKIP:http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull16_306.htm#ti
Na pracovní schůzce sekce byly vyhodnoceny zkušenosti ze čtyř hodnocených knihoven a navrženy body, které upraví průběh hodnocení přístupnosti knihoven. Jedná se o úpravy termínů a postupu hodnocení z organizačního hlediska. Vše bude zveřejněno na webu. Členové sekce začali nově
připravovat dva nové metodické materiály. Ve směru k lidem s duševním
onemocněním a ve směru k příslušníkům menšin. Oba materiály jsou nyní
hotovy v pracovní verzi, na jejich dokončení však bude potřeba ještě pracovat. Nicméně předpokládáme, že do konce roku 2017 bude hotovo. Dalším
krokem pak bude revize stávajícího materiálu a nová aktuální doporučení ke
knihovnám. Na propagaci činnosti sekce se její členové podílí dle svých aktuálních možností. Nejvíce je asi slyšet Zlatu Houškovou, tradiční matadorku a zástánkyni přístupnosti českých knihoven. O činnosti sekce bylo však
slyšet také v Ostravě a Hradci Králové, odkud jsou také členky sekce. Ve zpra-

Sekce služeb osobám se specifickými potřebami
Činnost Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP má za sebou
pátý rok svého působení (byla ustanovena 25. 11. 2011). Rok 2016 byl zdánlivě klidný. Ustanoveny byly dva týmy, které hodnotily další dvě knihovny v oblas14

vodaji U nás královéhradeckého kraje vyšel seriál článku pomáhající knihovnám v regionu najít cestu k získání certifikátu Handicap Friendly:
http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20160115.pdf
http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20160216.pdf
http://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20160318.pdf
http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20160417
(později bude přesunuto do archivu).

Sekce veřejných knihoven
Nejvýrazněji se spolupráce Sekce veřejných knihoven a Spolku pro obnovu
venkova projevuje při realizaci soutěže Vesnice roku. Knihovníci již mnoho
let působí jako členové hodnotitelských komisí v jednotlivých regionech
a podílejí se tak na zvýšení prestiže knihoven. Byl zorganizován 5. seminář
pro jihočeské starosty a knihovníky. Semináře se konají vždy v jiném okrese
Jihočeského kraje, v tomto roce byl uspořádán v Hluboké nad Vltavou (okres
České Budějovice). V ostatních krajích je spolupráce spíše „nárazová“. V poslední době byla v některých místech navázána spolupráce s MAS. Knihovníci se
pravidelně podílejí na hodnocení Vesnice roku na krajské úrovni jako řádní členové hodnotitelských komisí. V celostátní hodnotitelské komisi knihovníky zastupuje RNDr. Lenka Prucková (ředitelka Knihovny města Olomouce).
Co venkovské knihovny umějí a mohou XII. – setkání proběhlo ve dnech 15.17. září 2016 v Horní Lidči, okres Vsetín. Ústředním tématem bylo Knihovna a
její lidé. Hlavním organizátorem Obecní knihovna v Horní Lidči (Knihovna roku
2014). Akci finančně podpořilo Ministerstvo kultury a na zdárném průběhu se
vedle Sekce veřejných knihoven SKIP, výrazně podílela i pověřená Masarykova
knihovna ve Vsetíně. Odborného programu se již tradičně zúčastnili i knihovníci z blízkého i vzdáleného okolí. Celkový průběh akce byl zveřejněn v odborném tisku (Čtenář, Bulletin SKIP), v kronice a byl pořízen videozáznam. Zatím
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se nepodařilo uveřejnit informaci o setkání na webových stránkách SKIP a současně zpřístupnit prezentace přednášejících, jak bylo účastníkům slíbeno.
Malý sál Městské knihovny v Praze byl dějištěm dalšího ročníku Knihovnické
dílny, již tradičního podniku Sekce veřejných knihoven SKIP. Dílna je jeden
z mála projektů, kde cílovou skupinu tvoří kolegové z menších veřejných
knihoven, má být prostorem pro diskusi i načerpání nových podnětů. Něco
se podařilo vrchovatou měrou a některé předpoklady se naopak nepotvrdily. Když jsme se v pondělí 10. 10. a v úterý 11. 10. 2016 ponořili do problematiky veřejných knihoven, zásadních i inspirativních příspěvků zaznělo opravdu dost. Od informací o oblasti malých knihoven v Koncepci rozvoje knihoven přes současnou, hojně diskutovanou situaci celoživotního vzdělávání knihovníků k výsledkům průzkumu prostorového vybavení (prezentace zaměřena právě na knihovny v menších lokalitách) a vznikajícímu standardu pro
dobrý knihovní fond dospěl program k naplánované diskusi o možném společném označení českých knihoven. Zazněla nepochybně zajímavá slova o situaci v Nizozemsku, kde se společná značka knihoven prosadila, následná diskuse ale vlastně diskusí moc nebyla a svými názory nepřesvědčili ani zvolení panelisté. Nedílnou součástí každé Knihovnické dílny je představení knihoven úspěšných v soutěžích Knihovna roku a Městská knihovna roku. Kdo ale
čekal suchý popis jednotlivých knihoven, spletl se. Knihovna v Hroznětíně,
Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně i Knihovna města Olomouc se podělily o dobré nápady, úspěšné projekty, tipy a zkušenosti. Tuhle část programu
dílny považuji za nejdůležitější a i letos za nejpovedenější.

Projektem, nad kterým se pravidelně setkávala zhruba třetina členů sekce
a o jejichž vývoji byli postupně informování ostatní členové, je Národní soustava kvalifikací(pokračuje i v r. 2017). V rámci tohoto projektu byly v r. 2016
schváleny popisy dalších typových pozic knihovnických profesí (NSP).Je
třeba zhodnotit mimořádně velkou práci, kterou členové pracovní skupiny
na tomto úseku odvedli. Knihovnické profese jsou tak v sektoru Kultura jednoznačně na špici. Projekty garantují Hospodářská komora, Svaz průmyslu
a dopravy, MPSV ČR, firma Trexima, Národní ústav vzdělávání. Výsledky práce
pracovní skupiny byly prezentovány na řadě oborových a profesních setkání
a jednání, včetně zasedání sekce (např.: Knihovny současnosti 2016, zasedání VV SKIP, jednání Sekce veřejných knihoven SKIP, kolegium Městské knihovny v Praze ad.).
Na dalších profesních kvalifikacích se pracovalo v r. 2016.Druhou knihovnou, která získala akreditaci MK ČR byla vedle Moravské zemské knihovny
v Brně nově Národní knihovna ČR. V současné době je k dispozici celkem
6 profesních kvalifikací knihovníka – knihovník akvizitér, katalogizátor,
pracovník správy fondů, knihovník v knihovně pro děti, knihovník v přímých službách a referenční knihovník. MZK a NK ČR se staly autorizovanou
osobou pro pět z výše uvedených kvalifikací, vyjma knihovníka v knihovně
pro děti. MZK i NK ČR již nabízí možnost složit zkoušky bez absolvování rekvalifikačního kurzu. MZK také obdržela akreditaci MŠMT pro kurzy všech
pěti profesních kvalifikací, které mohou, ale nemusí předcházet absolvování příslušného kurzu. Kurzy jednotlivých profesních kvalifikací spustila MZK
v září roku 2016.
Autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci knihovník v knihovně pro
děti se stala Knihovna Jiřího Mahena v Brně, kde pracují s touto cílovou
skupinou. Moravská zemská knihovna v roce 2016 díky podpoře projektu
VISK 2 zpracovala studijní texty kurzů k jednotlivým profesním kvalifikacím.
Materiály jsou již vystaveny na webových stránkách MZK s přístupem přes
heslo pouze pro autorizované osoby v našem oboru.

Sekce vzdělávání
Sekce vzdělávání se v roce 2016 sešla na dvou zasedáních v Klementinu.
Kromě toho byli její členové v častém elektronickém i telefonickém kontaktu
vzhledem k tomu, že intenzivně pracovali na několika společných projektech.
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V roce 2016 se podařilo zaktualizovat stránky Sekce (kontakty na členy sekce
a vzdělávací centra v krajích). Kromě společných jednání a plnění výše zmíněných úkolů se sekce podílela na konkrétních vzdělávacích i dalších aktivitách.
V rámci VISK2 proti očekávání paradoxně vzrostl rozsah expertních a nadstavbových kurzů a mírně poklesl výrazně rozsah vzdělávání základního. Přínosem
snad bude širší naplnění původního cíle programu VISK2. V jednotlivých krajích proběhla řada dalších zajímavých aktivit, na nichž se významnou měrou
podílejí nebo je plně garantují a realizují členové sekce. Bylo zpracováno, předloženo a po úpravách i zveřejněno nové směrování VISK2, v jehož intencích
byla již zpracována i zadávací dokumentace na rok 2017.
Členové Sekce vzdělávání SKIP spolupracovali na přípravě Koncepce celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven, která byla schválena Ústřední knihovnickou radou.

knihovních fondů. Novela knihovního zákona: vymezení vzdělávací funkce
knihoven, pracovníci knihoven a jejich kvalifikace. Průzkum věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven – opakovat, zjistit současnou situaci. Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků: dopracování,
naplnění, provázání s pravidly personální práce.Vnitřní předpisy pro činnost
knihoven. Zpracovat příručku pro ředitele. Diskuze se školami, které vzdělávají knihovníky, požádat o kurikula, vymezit oblasti, v čem náplň studia neodpovídá potřebám praxe.
Na zasedání 4. 5. 2016 v Knihovně Jiřího Mahena v Brně byl ustaven výkonný pracovní tým ve složení : Eva Svobodová (Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové), Vít Richter NK ČR), Helena Gajdušková (Masarykova veřejná knihovna Vsetín), Zdena Friedlová (Krajská knihovna Františka Bartoše
ve Zlíně), Jarmila Daňková (Městská knihovna Jihlava), Šárka Kašpárková
(Knihovna Kroměřížska), Tomáš Kubíček (Moravská zemská knihovna Brno),
Miroslava Sabelová (Knihovna města Otravy), Libuše Nivnická (Knihovna
Jiřího Mahena v Brně), Blanka Konvalinková (Krajská vědecká knihovna
Liberec), Radka Římanová (UISK UK), Klára Rösslerová. Vedením zaměstnavatelské sekce byla pověřena Libuše Nivnická.
Přítomní se zabývali nejaktuálnějšími otázkami, mezi které patřila
Koncepce celoživotního vzdělávání, novela knihovního zákona. Zástupci
členských knihoven SDRUK navrhli, že do 30.6. připraví vlastní připomínky
k materiálu Koncepce CŽV, který vytvořila Sekce vzdělávání SKIP v letech
2012 – 13 v rámci naplňování priorit Koncepce rozvoje knihoven do roku
2015. Případně vytvoří návrh nového dokumentu. Dále bylo dohodnuto
zabývat se doporučení mi k personální práci v knihovnách – např. jak přijímat pracovníky, jak s nimi jednat o rekvalifikaci, o absolvování inovačních kurzů, jak obsazovat vedoucí pozice a pozice ředitelů, jak by měli být
zařazení vedoucí knihoven v různě velikých knihovnách, o kvalifikaci vedoucích pracovníků apod. Bylo navrženo uspořádat konferenci s tématem
personalistika v knihovnách. K finančnímu zajištění seminářů příp. konference podat vzdělávací projekt SKIP.

Zaměstnavatelská sekce
Ve vazbě na tvorbu a implementaci Koncepce rozvoje knihoven ČR do
roku 2020 a samotné potřeby členů svazu narůstá význam existence a činnosti této sekce. V roce 2016 se podařilo zintenzivnit a rozvinout její aktivity. V únoru 2016 se v Národní knihovně ČR sešli oslovení zástupci knihoven, kteří projevili zájem v této oblasti aktivně pracovat. Jednalo se zejména o okruhu problematik, jimiž by se zaměstnavatelská sekce měla obecně
věnovat. Dalším cílem bylo vymezit nejaktuálnější témata pro rok 2016 a k
nim navrhnout realizační kroky (např. témata vážící se na aktuální legislativní změny, připravovanou koncepci knihoven do roku 2020 – zejména oblast
profesního vzdělávání). Na základě diskuze byla formulována tato témata:
Katalog prací a jeho propojení s Národní soustavou povolání a Národní soustavou kvalifikací. Platové otázky, zejména v případech navyšování tarifů,
kdy provozovatelé knihovny odmítají navýšit mzdový fond a nutí knihovny
k úsporám v jiných oblastech, což často vede ke snižování částky na nákup
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řadatelem akce). Na dílně se sedmi účastníky se podílelo celkem pět moderátorů/organizátorů. Díky tomu byla zajištěna vysoká míra interaktivity akce.
Seminář Ochrana Novodobých fondů.
Dne 25. 11. proběhl seminář Ochrana novodobých knihovních fondů, kde Ing.
P. Vávrová, Ph.D., z NK ČR a Lukáš Pajer z firmy Ceiba seznámili účastníky s tím,
jak provádět průzkum fyzického stavu fondů, jak jej čistit, jaké jsou materiály
a metody konzervace, jak provádět restaurování či opravu knih, jak na odkyselování novodobých knih, jak provádět kontrolu klimatických parametrů a kontrolu mikrobiologické aktivity a se způsoby dezinfekce a dezinsekce. L. Pajer
předvedl jak provádět ambulantní opravy s použitím výrobků firmy Ceiba.
Závěrem Mgr. A. Vančurová z Knihovny chemie PF UK mluvila o boji s plísní
v praxi. Celkem se semináře zúčastnilo 27 účastníků a tři přednášející.
Po prázdninách jsme pravidelné exkurze zahájili 19. 9., a to návštěvou
Knihovny Národní galerie. Té se zúčastnilo 32 zájemců. Knihovna Národní
galerie v Praze je specializovanou knihovnou zaměřenou na výtvarné umění
– malířství, sochařství, architekturu a dějiny umění. Sídlí ve Šternberském
paláci na Hradčanském náměstí. Kromě knihovny jsme také měli možnost
podívat se do Sbírky starého umění NG, která sídlí tamtéž.

Dne 16. 3. proběhla regionální valná hromada. Za předsedkyni byla zvolena Mgr. Lenka Maixnerová z NLK, místopředsedkyní se stala PhDr. Linda
Jansová, Ph.D., z NK ČR. 19. 3. se v návaznosti na dílnu Vánoční origami, která
proběhla koncem roku 2015 a setkala se se značným ohlasem, uskutečnila
dílna Velikonoční origami, kterou opět vedla PhDr. Marcela Buřilová s kolegyněmi. Na její organizaci se kromě pražské organizace SKIP podílely Klub tvořivých knihovníků SKIP, Česká origami společnost a 52. dívčí skautský oddíl
ORIGAMI. Akce se zúčastnilo jedenáct zájemců o origami.
Dne 10. 10. se v Klementinu uskutečnil seminář Evergreen v českých knihovnách 2016, který pražská organizace SKIP uspořádala ve spolupráci s Národní
knihovnou ČR a Knihovnou Jabok. Na semináři byla věnována pozornost mj.
přístupnosti Evergreenu pro zrakově postižené uživatele, nově vytvořenému
modulu pro zobrazování přidaného obsahu ze serveru obalkyknih.cz, tvorbě
seznamů studijní literatury a sdílení informací a komunikaci v komunitách
kolem svobodných knihovních softwarů. Celkem šestnáct účastníků a přednášejících na semináři rovněž oslavilo několika výročí, konkrétně deset let ostrého provozu Evergreenu v USA, pět let ostrého provozu Evergreenu v ČR a rok
provozu společného katalogu dvou knihoven v ČR s využitím Evergreenu.
Dílna Vzdělávejme se systematicky proběhla v listopadu a jejím cílem bylo
umožnit účastníkům sdílet praktické zkušenosti vztahující se ke vzdělávání pracovníků knihoven a vytvořit seznam kroků usnadňujících zavedení
systematického vzdělávání do knihoven nebo jejich dílčích organizačních
složek. Dílna se konala v Klementinu (Národní knihovna byla opět spolupo-

Středočeský region
Ve středu 13. ledna 2016 se uskutečnila přednáška o analytickém popisu.
Hlavním organizátorem akce byla Středočeská vědecká knihovna v Kladně.
Ve spolupráci s naší organizací proběhla masovější propagace a medi18

ální podpora. Přednáška byla určena všem zájemcům z knihovnického
oboru, zejména pak těm, kteří zpracovávají dokumenty v knihovním systému Clavius. Lektorkou byla paní Alena Justinová z firmy LANius Tábor a tato
vzdělávací akce plně uspokojila očekávání účastníků.
Ve středu 24. února 2016 se uskutečnila valná hromada regionální organizace SKIP ve Středních Čechách. Konala se v nových prostorách Městské
knihovny Kladno. Valná hromada se nesla v duchu volebním, ale i vzdělávacím. Proběhla volba nového předsednictva, byla přednesena zpráva o hospodaření, ale i výroční zpráva a zpráva za celé volební období. Blíže jsme
se dozvěděli o činnosti Sekce veřejných knihoven (Gabriela Jarkulišová),
Pavučiny sdílení (Věra Krajíčková), Středočeského Klubka (Michaela Baštecká)
a Příbramského klubka (Kateřina Pechová). Dále byla slavnostně předána
cena Papiliobibliothecalis Gabriele Jarkulišové z Městské knihovny Kutná
Hora. V odborném programu nazvaném Zavádění informačního vzdělávání
do knihoven vystoupila Dagmar Chytková.
Letošní Knihovnické putování se uskutečnilo ve čtvrtek 28. dubna 2016.
Navštívili jsme knihovny Příbramska. Počasí nám sice nepřálo, ale autobus byl skoro plný a pohoda a dobrá nálada nás neopouštěla. Putování
jsme začali v Městské knihovně Dobříš a pokračovali do Památníku Karla
Čapka ve Staré Huti. Poté jsme přejeli do Milína a prohlédli si Knihovnu Dr. E.
Bořického a na zpáteční cestě ještě Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké
u Příbrami. V letošním roce jsme navázali na činnost v loňském roce založené podsekce Pavučina sdílení. Jejím cílem je zaměření se na činnost pracovníků oddělení pro dospělé. V letošním roce jsme pozvali Mgr. Ivanu
Vaňkovou, ředitelku Městské knihovny Velké Meziříčí. Paní Vaňková nás v loňském roce nadchla při exkurzi v její knihovně, a proto jsme ji požádali, aby se
podělila o své nápady a zkušenosti i s ostatními.
Po dlouhých debatách jsme usoudili, že v dalších letech upustíme od zájezdů na knihovnický happening. Avšak -námi pořádané exkurze do knihoven Středočeského kraje mají dlouholetou tradici a setkávají se se stálým
zájmem knihovníků. Proto nám bylo líto, že při zrušení zájezdů na happe-

ning přijdeme o příležitost podívat se do knihoven vzdálenějších, mimo
Středočeský kraj. Rozhodli jsme se proto vytvořit protipól Knihovnickému
putování, které se koná na jaře či začátkem léta. Rozhodli jsme se, že knihovny nám vzdálenější budeme navštěvovat v rámci jednodenního zájezdu
na podzim s naším CK Bibliotour. Přes počáteční obavy se tento vzdělávací zájezd zcela naplnil. Navštívili jsme Městskou knihovnu Doksy, muzeum
Čtyřlístku, Památník Karla Hynka Máchy v Doksech a Knihovnu Karla Hynka
Máchy v Litoměřicích. Počasí přálo, nálada byla skvělá a podle nadšených
reakcí panovala spokojenost zúčastněných. Zájezd se uskutečnil 4. listopadu 2016.
Společný skipový rok jsme ukončili v pátek 2. prosince 2016, kdy jsme zavítali do prostor spojených s bohatou historií Prahy. Proběhla prohlídka Starého
židovského hřbitova a synagog.

Jihočeský region
Členky a členové jihočeského SKIPu se každoročně z jara vypravují za poznáním zajímavých knihoven a pamětihodností nejen České republiky. V dubnu
byl cílem Královéhradecký kraj. Lákaly nás dvě knihovny – Knihovna města
Hradec Králové v nových prostorách navrhovaných architektem Davidem
Vávrou a Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové, která je vyhlášená svojí
aktivitou především v Klubku, ale nejen v něm. A obě jsme zvládli, dokonce někteří účastníci projevili zájem i o Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci
Králové, takže jsme se podívali i tam. Pátek byl věnován pouze Hradci
Králové. Začali jsme rychlým obědem a poté prohlídkou Knihovny města.
Bývalá továrna přestavěná na knihovnu byla velmi pěkně navržena architektem Davidem Vávrou. Můžeme závidět dostatek prostoru, krásné stylové vybavení, jednotné barevné pojetí celé knihovny a velkorysé pojetí. Pro knihovníky je určitě těžší zvládnout tak velké prostory, ale mají možnost kromě
19

standardních knihovnických služeb i pořádání mnoha kulturních a vzdělávacích akcí. Po prohlídce jsme využili také literární kavárnu, která je součástí knihovny. Po ubytování jsme se vypravili na procházku městem, kterou
nám trochu pokazil déšť. Přesto jsme střed města prošli, památky prohlédli
a v malé skupince navštívili i Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Králové.
Večer už měl každý svůj program.
Organizátorky jubilejního ročníku konaného ve Vyšším Brodě 26. – 28.
května 2016 nám hned první večer představily vzpomínku na uplynulá léta
shrnutou do brožury s názvem Ohlédnutí za Literární Šumavou (20 let literárně zeměpisného semináře), kterou vzápětí pokřtily a rozdaly účastníkům. Na nostalgické zaslzení však moc času nebylo! Vzápětí jsme byli pohlceni smrští informací doprovázející promítání starých fotografií Vyššího
Brodu, dříve nazývaného Hohenfurt. Seznámení s Vyšším Brodem a okolím,
jak zněl název večerního programu, prostřednictvím starých pohlednic a zároveň výklad, jak to vlastně bylo s vytvářením a posíláním pohlednic, mělo
v podání Jiřího Anderleho úžasnou dynamiku.
Na čtyřicet knihovníků z celých jižních Čech, mezi nimi i tři kolegyně z Prahy,
zavítalo v pátek 9. září 2016 do Jarošova nad Nežárkou. Důvodem byla tradiční akce jihočeské regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků s názvem Malé podzimní setkání, jejíž účastníky v letošním roce měla tu čest hostit Pravdova knihovna. Přivítala je v roce 130.
výročí své existence a v renovovaných prostorách, které ke svému významnému jubileu dostala jako dárek od své obce. Účastníci setkání s uznáním
oceňovali příjemné prostory i činnost knihovny a chválili bohaté občerstvení, které pro ně připravily členky Klubu čilých seniorů. V přátelské atmosféře došlo i na vážnou chvilku, ve které byl jarošovské knihovně za velebných tónů Smetanovy Vltavy předán spolkový prapor. Ten bude její prostory
zdobit po celý rok až do dalšího setkání v jiném místě jižních Čech. Mezi
účastníky přišel i starosta obce Bohumil Rod, který se jim jako průvodce obětavě věnoval po celý další program. Po skončení oficiální části následovala
vycházka do keramické dílny Jihotvaru v blízkém Hlubokodolu.
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Plzeňský region

Ve dnech 23. až 25. srpna 2016 proběhlo tradiční, již 12. setkání knihovnických seniorů SKIP, které se konalo pod záštitou VV SKIP, RV SKIP Plzeňského
kraje a za finančního přispění Ministerstva kultury ČR. Hlavním organizátorem akce byla Městská knihovna Klatovy. Pro účastníky byl připraven bohatý
program, např. prohlídka historických památek města s profesionálním průvodcem (včetně barokní lékárny U Bílého jednorožce, klatovských katakomb
a Pavilónu skla PASK), ale také návštěva knihoven v Klatovech a Chudenicích
nebo přijetí skupiny na klatovské radnici. Odborné přednášky se týkaly regionálních osobností (Ing. M. Kříž) a fotografování Šumavy (J. Kavale). Akce
umožnila setkání bývalých knihovnických kolegů a podpořila jejich aktivní
život. Podařilo se také zviditelnit práci knihovníků u zástupců městské správy
i občanů města.
RV SKIP připravil pro knihovnické seniory zajímavou exkurzi do Muzea knihtisku a knihy v Plzni, Plovární ul. 20 (22. 6. 2016 od 13:00 hod.). S expozicí
účastníky seznámil mluvčí muzea Mgr. Petr Sichinger.

Činnost regionální organizace v průběhu roku lze hodnotit jako bohatou a
přínosnou, připravené akce se těšily velkému zájmu jak členů SKIP, tak i dalších účastníků. Dne 22. března 2016 se členové sešli u příležitosti konání regionální valné hromady ve Vzdělávacím centru SVK PK. Po odsouhlasení programu Mgr. Božena Solová postupně představila kolegyně, navržené k ocenění za dlouholetou a obětavou činnost ve prospěch veřejného
knihovnictví Plzeňského kraje. Diplom, květiny a drobnou pozornost obdržely PhDr. Jana Hájková, náměstkyně ředitelky Knihovny města Plzně, paní
Jaroslava Kiršová, knihovnice Střediskové knihovny Břasy-Stupno. Za paní
Alenu Trejbalovou, knihovnici Místní knihovny v Hromnici, převzala diplom
paní Věra Soutnerová z pověřené knihovny Plasy. Po zprávách o činnosti
(Mgr. Hendrychová), o hospodaření (PhDr. Hájková) a zprávě dozorčí komise
(H. Brožová) proběhla volba nového výboru regionální organizace. Hostem
a delegátem VV SKIP byl Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., který ve své prezentaci
představil zajímavé knihovny, které v uplynulých letech navštívil jako účastník odborných exkurzí, organizovaných každoročně VV SKIP pro své členy.
Mimořádně velká účast byla na exkurzi do nově otevřené Městské knihovny v Plasích 19. dubna 2016, kdy nestačila kapacita objednaného autobusu a další zájemci se na místo dopravovali individuálně. Naše plaské kolegyně se s velkou návštěvou elegantně vyrovnaly. Postupně jsme si prohlédli interiér knihovny v historických prostorách hospodářského dvora plaského kláštera a se zájmem jsme si vyslechli prezentaci pana starosty Zdeňka
Hanzlíčka o dalších rozvojových záměrech města Plasy. Centrem stavitelského dědictví, expozicí Národního technického muzea, nás se zajímavým výkladem provedl Mgr. Pavel Kodera, Ph.D. Po skupinách jsme navštívili objekt
Metternichovské hrobky a výstavní prostory v bývalé sýpce s unikátními věžními hodinami. Na podnět z knihoven se uskutečnil společný výjezd na květnový knižní veletrh Svět knihy (dne 12. 5. 2016), který měl u účastníků velmi
příznivý ohlas. Objednaný autobus jsme zaplnili do posledního místa.

Ústecký region
Akce v rámci Března, měsíce čtenářů pořádaly knihovny v regionu individuálně. Za Ústecký kraj náš region vyhodnotil krajského vítěze Čtenáře
roku – studentce z gymnázia Rumburk byl předán jako odměna dort. 16.
března 2016 proběhla regionální valná hromada a byl zvolen nový regionální výbor. V květnu jsme objednali a zakoupili pro individuální i institucionální členy vstupenky na veletrh Svět knihy.V červnu objížděla komise místní
knihovny, aby z nominovaných vybrala tři vítěze a držitele titulu Knihovník
ústeckého kraje. Slavnostní vyhodnocení proběhlo 24. září 2016 v kulturním
domě v Lounech.
Dne 28. září se uskutečnil tradiční výlet regionu SKIP – tentokrát jsme navštívili Muzeum civilní obrany v Ústí nad Labem. Zúčastnilo se celkem 7
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osob, z toho 6 členů SKIP. Týden knihoven byl opět zcela v režii jednotlivých
knihoven regionu. Dne 2. listopadu jsme spolu se SVKUL připravili přednášku o autorském zákonu – přednášel PhDr. Vít Richter.

ný název obsah seminář předjímal „Knihovna prakticky II aneb Jak jsme na
tom?“ a obsah tvořily příspěvky o benchmarkingu, metodice ROI (return
ofinvestments aneb šťastné číslo pro knihovnu) nebo o výzkumech spokojenosti, dotaznících a anketách. Záměrem bylo oslovit zejména menší
knihovny regionu, případně nové pracovníky knihoven, kteří se specializovaných seminářů a přednášek obvykle na celostátní úrovni z různých
důvodů neúčastní a žádoucí informace pak postrádají. Benchmarking knihoven, hodnocení činnosti a výkonů knihoven přiblížil PhDr. Vít Richter, ředitel
Knihovnického institutu, Mgr. Zdeňka Stromková, ved. regionálních služeb
MK Česká Lípa představila metodu ROI (šťastné číslo pro knihovnu), způsob
jak lze vypočítat návratnost investic do knihovny. A konečně PhDr. Dana
Petrýdesová, vedoucí odboru služeb KVK Liberec prezentovala všechny
možné způsoby, jak zjistit spokojenost uživatelů se službami knihovny.
A konečně, na podzim jsme se soustředili na přípravu poslední naší velké
akce, kterou bylo uspořádání tradiční konference – Setkání knihovníků
Libereckého kraje. Touto akcí oslovujeme nejen členy naší regionální organizace, ale zveme na ni všechny knihovníky kraje. Chceme tak zviditelnit a připomenout poslání a význam SKIPu i v obecné rovině. Program se snažíme
připravit jako atraktivní, odborný, ale zároveň jako příjemné společenské setkání, které kromě odborných témat přinese i příjemné zážitky a inspiraci.

Liberecký region
Aktivity roku 2016 jsme zahájili svoláním Valné hromady Regionální organizace SKIP Libereckého kraje 15. března 2016. 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 (J. Nosková) a kandidát do dozorčí komise VV SKIP (D. Petrýdesová).
Na valnou hromadu navázal odborný program – prezentace ze studijních
cest po knihovnách v Dánsku, Německu a Švýcarsku. O program se tak postaraly kolegyně Sýkorová (studijní cesta do dánských a německých knihoven) Konvalinková (zkušenosti z cesty po švýcarských knihovnách).
O zájezd na mezinárodní knižní veletrh Svět knihy 2016, který se uskutečnil 12. května 2016 byl opět mimořádný zájem. Zúčastnilo se jej 49 knihovníků z Krajské vědecké knihovny v Liberci, z Knihovny Technické univerzity
v Liberci, Městské knihovny v Jablonci, v Turnově, Hejnicích i z řady obecních
knihoven Liberecka a letos i Jablonecka. Na financování autobusu se podílela Krajská vědecká knihovna v Liberci a naše organizace SKIP. Účastníci si prohlédli výstavu, nakoupili do knihoven i pro své blízké. Odpoledne se někteří
vydali na procházku po krásách Prahy. Domů všichni odjížděli spokojeni.
Téměř 50 kolegů a kolegyň nejen z knihoven Liberecka se zúčastnilo semináře KNIHOVNA PRAKTICKY II, který uspořádal RV SKIP Libereckého kraje
ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci 17. května 2016.
Jednalo se o volné pokračování loňského semináře, jehož cílem bylo přinést rady a doporučení pro každodenní knihovnickou praxi. Tentokrát jsme
se rozhodli věnovat seminář tématu měření výkonů a různým metodám,
jak posuzovat a srovnávat výkony ve svých knihovnách. Ostatně již samot-

Východočeský region
Ve středu 2. 3. se v Městské knihovně Chrudim s podporou SKIP 08 uskutečnil seminář Vzpomínkové aktivity pro seniory, který vedla lektorka Mgr.
Jitka Suchá. Seminář byl akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí
ČR.Valná hromada SKIP 08 se uskutečnila v Knihovně města Hradce Králové
v úterý 15. 3. Součástí setkání byla přednáška Mgr. Zlaty Houškové Standard
Senior Friendly. V průběhu jednání došlo i na vyhlášení klasické březnové aktivity – hledání největšího čtenáře, letos zaměřené na školní čtenář22

ské třídy. Čtenářskými třídami za SKIP 08 Východní Čechy se staly za Kraj
Královéhradecký Základní škola Sion J.A.Komenského v Hradci Králové a za
Pardubický kraj Základní škola Lubná – Sebranice. Třídy obdržely za vítězství
poukázky na nákup knih v knihkupectví Kanzelsberger.
Klub knihovnických seniorů Východní Čechy se rozhodl využít pozvání semilských knihovnic a zařadil Semily po Hradci Králové a Litomyšli
k místům, kde organizoval pro své členy komentované vlastivědně literární vycházky. Při těchto vycházkách využívá lektory z vlastních knihovnických
zdrojů. Dlouho připravovaný Literárně vlastivědný zájezd do Semil se uskutečnil 21. 4. a do Semil přijelo celkem šestnáct výletníků.
Vyhodnocení regionálního kola soutěže Kde končí svět s podtitulem Jak je
to s králem? proběhlo 18. 5. v Městské knihovně v Nové Pace. V celém regionu se zúčastnilo celkem 18 knihoven a soutěžilo 1 312 dětí. Regionální vítězové se pak zúčastnili slavnostního zakončení projektu a pasování na
rytíře 1.6. v Praze na půdě Ministerstva Kultury ČR v Nosticově paláci. Velkou
řadu rytířů obohatily výrazné osobnosti – spisovatelka a dramatička Daniela
Fišerová a herečka, dabérka a interpretka Taťjana Medvecká. Rytířkou krásného slova se za knihovníky stala i členka regionální organizace SKIP 08 a tajemnice Klubu KDK SKIP ČR Stanislava Benešová.
Ve dnech 14. – 16. 6. hostil Hradec Králové Konferenci Architektura a výstavba knihoven spojenou s Valnou hromadou SKIP ČR. Do přípravy a ke zdárnému průběhu celé akce aktivně přispěl i SKIP 08.Třídenní výroční 20. knihovnická dílna s tématem Manéž plná nápadů se konala ve dnech 6. – 8. 9.
v rámci festivalu Jičín město pohádky ve spolupráci Knihovny Václava
Čtvrtka v Jičíně, SKIP 08 Východní Čechy a s podporou MK ČR.Ve čtvrtek
15. 9. se sešli příznivci Literárně-vlastivědných vycházek po Hradci Králové.
Vycházky probíhají na pokračování a osvědčeným průvodcem je Mgr. Jan
Pěta.
Ve dnech 20.-21.9. pořádalo hudební oddělení Knihovny města Hradce
Králové, SKIP ČR a SKIP 08 pro své kolegy z veřejných i odborných hudebních knihoven České republiky seminář Východočeská hudba starých časů.

Seminář byl spojen s profesním zasedáním České národní skupiny IAML
(Mezinárodní asociace hudebních knihoven).
Pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje proběhlo ve středu
19. 10. další slavnostní Setkání knihovníků a knihovnic Královéhradeckého
kraje, v rámci kterého jsou udělovány tituly Knihovník/Knihovnice
Královéhradeckého kraje.

Region Velká Morava
Rok 2016 byl rokem konání valné hromady SKLIP a teda také regionálních valných hromad. V našem regionu se uskutečnila 9. března za účasti čestného
předsedy a tajemníka SKIP ČR PhDr. Víta Richtera. Ten spolu s předsedkyní regionu Ing. Libuší Nivnickou předal čestná regionální ocenění Velkomoravský
knihovník. Novými laureáty se stali: PhDr. Zdeňka Friedlová, Krajská knihovna
Františka Bartoše Zlín, PhDr. Helena Gajdušková, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Jitka Neveselá, Obecní knihovna Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov,
Miroslavě Čápové, Knihovna B.B.Buchlovana v Uherském Hradišti, Radmila
Kropáčová, Vracov. Účastníci valné hromady poděkovali za dlouholeté působení ve výboru SKIP také Mgr. Janě Nejezchlebové. V říjnu schválil výbor
mimořádně udělení ceny Velkomoravský knihovník panu Janu Horákovi
(Boleradice) u příležitosti jeho osmdesátin za celoživotní přínos pro knihovnu
v Hustopečích a pro SKIP.
Městská knihovna Břeclav ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou
v Brně iniciovala nový projekt na podporu čtenářství, kterým se obrací na
děti a mládež v Jihomoravském kraji prostřednictvím literární soutěže s tématem Mýty a legendy mého kraje. http://jiznimoravacte.cz/.Do projektu se
zapojila většina knihoven v regionu.
Týden knihoven – Knihovnický happening 2016 na Vsetíně 30. září patřil k vrcholům knihovnického a svazového dění. Vsetínská knihovna uspořádala
pestrý a přitažlivý program. Právo pořádat happening si vsetínské družstvo „vy23

soutěžilo“ v loňském roce ve Vyškově. Happening pojali jako talentovou show
aneb „knihovny hledají talent“. Z celkem osmi přihlášených týmů byli čtyři
z našeho regionu Velká Morava – Mahenovci (Knihovna Jiřího Mahena Brno)
a jejich exkurze ke kořenům brněnského knihovnictví s Jiřím Mahenem, Zlínští
dřeváci (Knihovna Františka Bartoše Zlín), kteří názorně předvedli pravidla
„správného chování“ v knihovně, Charlieho andílci (Knihovna Bedřicha Beneše
Buchlovana Uherské Hradiště) s dramatizací básně Charlese Bukowského,
Knihomilky (Knihovna Mikulov) se svým vílím tancem, Lucie Kuchtičková (univerzitní knihovna FSS MU Brno), která zazpívala píseň Kamila Střihavky „Země
vzdálená“. V porotě talentové soutěže usedli zkušení lidé – Vít Richter, Zlata
Houšková a Jiří Čunek. Odpolední část programu zakončilo symbolické obtočení knihovny „řetězem přátelství“, na čemž se podíleli zástupci vsetínské
knihovny, města Vsetín, účastníci happeningu, porotci i vsetínská veřejnost.
Na začátku roku 2014 byla spuštěna Databanka vzdělávacích programů Klubu
dětských knihoven SKIP ČR, která vznikla na základě projektu podaného na
Ministerstvo kultury ČR v rámci dotačního programu VISK 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Databanku vytvořilo a spravuje Centrum dětského čtenářství při Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Od jejího spuštění už do ní bylo vloženo více než 100 programů a využívá ji 600 knihovníků a knihovnic. Každý rok je
vybírán nejlépe hodnocený program a jeho autor či autorka je v rámci knihovnické přehlídky OKnA oceněn. Letos získala ocenění Jana Kubíková z Městské
knihovny v Ostravě za program „Pojďme si hrát s pejskem a kočičkou“.

a zprávu dozorčí komise regionální pobočky SKIP za období 2013-2015. Byl
zvolen třináctičlenný výbor do RV SKIP 10 na roky 2016-2018, tříčlenná dozorčí komise RVSKIP10. Předsedkyní pro toto tříleté funkční období byla zvolena Zuzana Bornová. Kandidátky na členky výkonného výboru SKIP na volební období 2016-2018 byly nominovány Miroslava Sabelová a Renáta
Domoráková. Kandidátkou na členku dozorčí komise výkonného výboru
SKIP byla nominována Jitka Štiborová.
V našem regionu byly oceněny kolegyně Zdeňka Daňková, dlouholetá ředitelka MěK Šumperk, nyní vedoucí seniorské sekce našich regionů a členka
RV, Jana Galášová, která stále aktivně pracuje ve funkci ředitelky knihovny v Českém Těšíně a nadále pracuje v RV, jehož byla donedávna dlouholetou předsedkyní, Mirka Střelcová, ředitelka knihovny v Lipníku n. Bečvou,
rovněž dlouholetá aktivní členka RV. Další oceněnou je „Živá kniha“ Helenka
Szymeczková z knihovny Nýdek, která je duší této knihovny neuvěřitelných 55 let. Ocenění získaly i Květa Kohoutková, pracovnice oddělení pro
děti z knihovny v Lipníku a kolegyně Renata Nevelösová a Dana Zipserová
z knihovny v Českém Těšíně, které se podílejí na zajímavých akcích těšínské
knihovny.
SKIP10 se podílel finančně i organizačně na zajištění konference s organizací a programem Kniha 21. století. V akademickém roce 2016/2017 probíhá
na Slezské univerzitě v Opavě Hyde Park informačních profesionálů – předmět určený nejen studentům, ale i absolventům a všem zájemcům z oblasti knihovnictví. Prvním hostem byl PhDr. Vít Richter, který studentům odtajnil své začátky v knihovně, hovořil o knihovnictví, spolupráci, vztazích
i o SKIP. S jemným humorem, nadhledem a obrovským zaujetím ukázal
náš obor a něco prozradil i o sobě. Dalším hostem Hyde Parku byla Mirka
Sabelová, ředitelka Knihovny města Ostravy, která hovořila o řízení třetí největší knihovny v České republice. Posledním hostem roku 2016 byl Martin
Svoboda, ředitel Národní technické knihovny.
Poslední, spíše společenskou akcí v letošním roce pro oba kraje, které
sdružuje náš RV SKIP10, byl Den knihovníků v Přerově 30. listopadu 2016.

Region Moravskoslezského
a Olomouckého kraje
Regionální valná hromada SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje
schválila zprávu o činnosti regionální pobočky SKIP za období 2013-2015,
zprávu o hospodaření regionální pobočky SKIP za období 2013-2015
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Bohaté pohoštění a doprovodný program završil slavnostní setkání. Den
knihovníků se stal krásnou tečkou za činností SKIP10 v roce 2016. V letošním roce obdržely ocenění Knihovník Moravskoslezského kraje pro rok
2016 Lenka Žmolíková, ředitelka Městské knihovny v Rýmařově a Knihovník
Olomouckého kraje pro rok 2016 Libuše Machačová, vedoucí katalogizace
Vědecké knihovny v Olomouci. Cenu uděluje Moravskoslezský kraj, v letošním roce zabodovala individuální členka SKIPU PhDr. Marie Šedá (1. místo)
a Kateřina Hurníková (3. místo) pracovnice knihovny Vřesina u Ostravy (institucionální člen SKIP). Další oceněnou byla Anička Ricková (2. místo), která
pracuje hned ve čtyřech knihovnách v Píšti, Hati, Vřesině a Darkovicích
v okrese Opava

Chebské dvorky, jsme se, bohužel, ani v roce 2016 nemohli kvůli průtahům
v rekonstrukci zahrady knihovny, zúčastnit.
Za SKIP pracuje v krajské komisi soutěže Vesnice rokup. Marie Mudrová
z Městské knihovny v Chebu. V roce 2016 v krajském kole vyhrála vesnice Valy (u Mariánských Lázní) a do celostátního kola soutěže Knihovna
roku byla nominována knihovna mimo soutěž, a to Obecní knihovna
Královské Poříčí. Několik členů SKIP se začátkem září, ve dnech 6. – 8. 9.
2016 zúčastnilo již 24. ročníku konference „Knihovny současnosti“, která
se konala pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana a hejtmana Olomouckého kraje Ing. Jiřího Rozbořila. Jejím heslem bylo „Vidíme to
růžově“.
Účastnili se i 12. ročníku setkání knihovníků s názvem „Co venkovské
knihovny umějí a mohou“ v obci Horní Lideč. Knihovna zvítězila v roce
2014 v soutěži Knihovna roku. Setkání se konalo ve dnech 15. – 17. 9.
2016. Studijní cesty do knihoven Nizozemska, ze zastávkou v Německu,
kterou organizuje každoročně pražský SKIP, ve dnech 24. – 28. 10. 2016 se
zúčastnily dvě členky. Ve dnech 9. – 10. 11. 2016 se dvě členky zúčastnily
výjezdního zasedání výkonného výboru SKIP v Jihlavě. V listopadu jsme se
připojili k vyjádření, jakou formou má vycházet Bulletin SKIP, který od roku
2017 povede nová redakce.
Výbor se během roku sešel celkem 2 x, v průběhu roku využíval elektronickou komunikaci. Osobní setkání proběhlo 12.2. v Městské knihovně
v Sokolově, kde se věnoval především přípravě regionální valné hromady
a 20. 10. v Krajské knihovně Karlovy Vary, která byla věnována především
přípravě grantů a plánu na rok 2017.Knihovny se zapojovaly do celostátně
pořádaných akcí (Březen měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, někde pohádkové odpoledne s Andersenem, Světový den knihy a autorských práv s připojením k akci SČKN „Kniha ti sluší“ ve dnech 18. – 23. 4. 2016,pasování
prvňáčků, Týden knihoven,Den pro dětskou knihu, Celé Česko čte dětem,
Knížka pro prvňáčka, Čtení pomáhá).

Karlovarský region
Náš region má zastoupení v podsekci SKIP, která se věnuje komunitní práci
knihoven – v tomto roce se sešla ve dnech 25. – 26. 2. 2016 v Třebíči.
Nabídli jsme členům účast na Knižním veletrhu v Praze „Svět knihy 2016“ –
členové mají možnost proplacení vstupenky a zaplacení jízdného hromadnou dopravou. Nabídku využily dvě členky. V předvečer veletrhu se knihovna v Chebu již počtvrté připojila k Noci literatury. Členky SKIP četly v oddělení knihovních fondů v budově knihovny (celkem bylo připraveno 6 čtecích
míst).
Členky SKIP se pravidelně účastní Literární Šumavy – 20. ročník setkání knihovníků a knihovnic Plzeňského a Jihočeského kraje se tentokrát konal ve
Vyšším Brodě. Setkání se uskutečnilo ve dnech 26. – 28. 5. 2016. Městská
knihovna v Chebu pořádala opět studijní zájezd do knihoven a po památkách – ve dnech 23. – 25. 6. 2016 – tentokrát do Knihovny města Plzně,
Městské knihovny Dobříš a Městské knihovny Polička. V programu se vždy
připomínají významní spisovatelé i další osobnosti kulturního života a
vítěz testu ze znalostí má zájezd v dalším roce zdarma. K další tradiční akci,
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ZÁVĚR A PODĚKOVÁNÍ
Na závěr chceme poděkovat všem subjektům, které činnost SKIP v roce 2016 podpořily:
Ministerstvo kultury ČR
Goethe-Institut Prag
Firma Ceiba
Asociace krajů ČR
Nakladatelství TRITON
Čtení pomáhá

Děkujeme všem kolektivním a především individuálním členům SKIP, kteří i v roce 2016 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.
Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
předseda SKIP
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