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ÚVOD
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) i v roce 2019 zůstává největší oborovou profesní
organizací knihovníků a informačních pracovníků v České republice. Zatímco v roce 2018 jsme měli
registrováno 1 710 členů, v roce 2019 se počet našich členů zvýšil na 1 740 (1 031 individuálních
a 709 institucionálních členů). Regionem s největším počtem členů zůstává Velká Morava, která
zahrnuje celý Jihomoravský kraj a část Zlínského kraje, část Olomouckého kraje a část kraje Vysočina,
druhým největším regionem je Praha a třetí místo obsadil region Moravskoslezského a Olomouckého
kraje. Velký počet členů má také Východočeský, Jihočeský, Středočeský a Plzeňský region. Aktivní
regiony, které organizují zajímavé akce pro své institucionální členy a nabízejí atraktivní benefity
individuálním členům, nemají problém s poklesem své členské základny.
Vedle činnosti regionů je velmi důležitá aktivita našich odborných sekcí a klubů. Ačkoliv máme
14 odborných sekcí a klubů, jejich aktivita je velmi úzce provázána s činností aktivních jedinců.
K aktivním sekcím dlouhodobě patří Klub dětských knihoven, Sekce knihovníků – trenérů
paměti a Sekce vzdělávání. Tradičně aktivní sekcí je Komise pro zahraniční styky a její spolupráce
s IFLA a EBLIDA. Alena Volková Balvínová velmi aktivizuje stále přibývající členy Klubu tvořivých
knihovníků a klub pořádá výstavy, semináře a již tradiční prodejní vánoční a velikonoční jarmarky
v Klementinu. Některé odborné sekce organizují každoročně jednu akci – tak je tomu například
u Klubu lékařských knihoven. V roce 2019 byla založena nová sekce Fantastické knihovny.
V roce 2019 se SKIP soustředil zejména na odbornou podporu členů a rozvoj spolkových aktivit
ve vazbě na realizaci Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2017–2020 a rovněž
na naplňování programového prohlášení SKIP, které bylo přijato na 10. valné hromadě konané
dne 13. 6. 2019. Text programového prohlášení a další dokumenty schválené valnou hromadou
jsou k dispozici na webu SKIP (https://1url.cz/zzEsO). Valná hromada byla spojena s celostátním
kulatým stolem Knihovna – věc veřejná a odbornou konferencí Architektura a výstavba knihoven.
V roce 2019 vyšla metodická příručka Nápady, náměty a scénáře na setkání rodičů a nejmenších
čtenářů v knihovnách. Metodiku připravila a ilustrovala Markéta Poživilová z Knihovny města Hradce
Králové. Příručka byla vydána s podporou Ministerstva kultury ČR na základě zkušeností a námětů
knihoven zapojených do projektu S knížkou do života (Bookstart). Petra Ornstová připravila kapitolu
Lekotéka na základě vlastních zkušeností v Knihovně města Hradce Králové a byla poradcem
při přípravě metodické příručky. Blanka Tauberová poskytla podklady a konzultace k přípravě
dotazníku pro knihovny a Zlata Houšková poskytla cenná metodická doporučení.
V roce 2019 SKIP rovněž vydal další čísla online spolkového časopisu Bulletin SKIP (https://
bulletinskip.skipcr.cz/).
Rozhodující silou i v následujícím období zůstávají ve SKIP veřejné knihovny. Jedním
z nejdůležitějších úkolů v regionech a sekcích nadále je podporovat soustavné zvyšování úrovně
knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru, aby ze strany státu, zřizovatelů
knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost.

3

4

VZDĚLÁVACÍ AKCE, MEDIÁLNÍ,
INFORMAČNÍ A KULTURNÍ AKTIVITY
Vzdělávací akce
SKIP v roce 2019 získal dotaci Ministerstva kultury ČR (z programu Knihovna 21. století) ve výši
660 000 Kč. Dotace byla určena na uspořádání 28 vzdělávacích akcí. Celkový rozpočet projektu byl
1 482 927 Kč. Realizovány byly tyto akce:
11. Setkání knihovnických seniorů 2019
12. Exkurze po knihovnách města Plzně
13. Jak na projekt „S knížkou do života“
14. Těžká sláva Egona Hostovského
15. Malé podzimní setkání 2019 Milevsko
16. Literární Šumava 2019
17. Za příběhem tištěné knihy
18. Jaroměřice nad Rokytnou – centrum italské opery na Moravě
19. Konference Elektronické služby knihoven V.
10. Chceme dětem číst XI.
11. Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství VIII.
12. Seminář Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro knihovníky
13. Pravidelné setkání členů klubka v roce 2019
14. Nekoktám, čtu!
15. Knihovníci sobě
16. Hry bez hranic aneb Knihovníci dětem
17. Psychologické aspekty stárnutí a mezigenerační aktivity
18. Frankofonní literatura v českém překladu
19. OKnA 2019
20. Noc s Andersenem 2019
21. Knihovny a zdravotní gramotnost
22. Knihovny a uživatelé se zdravotním postižením
23. 100. výročí prvního knihovního zákona – Hrátky s pamětí
24. Co venkovské knihovny umějí a mohou XV.
25. Lokálka – knihovny a lokální historie
26. Osobně sociální rozvoj pracovnic a pracovníků knihoven
27. Konference Architektura knihoven 2019
28. Dobrovolnictví v knihovnách
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
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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). Akcí se zúčastnilo cca
980 knihovníků různých specializací z knihoven všech typů, v některých dílčích projektech pak
také čtenáři a uživatelé knihoven, jež lze počítat v řádech desetitisíců.

Mediální, informační a kulturní aktivity
SKIP se v roce 2019 podílel na propagaci řady celostátních kampaní. Hledal partnery svých aktivit
i v komerční sféře – projekty podpořily firmy Albatros, MINDOK, ALBI, TRITON atd. V roce 2019
byla vyhlášena a podesáté (v rámci tradičního vyhlašování cen Knihovna roku) předána cena
SKIP Městská knihovna roku. Cenu získala Městská knihovna Písek. Ta je jednou z nejstarších
českých veřejných městských knihoven. V roce 2019 se přestěhovala z nevyhovujících stísněných
prostor do nově adaptované budovy bývalé školy J. A. Komenského na Alšově náměstí a mohla tak
podstatně rozšířit služby svým uživatelům. Součástí projektu nové knihovny bylo i vytvoření Centra
vzdělávání se zaměřením na podporu neformálního vzdělávání, zejména v oblasti polytechniky,
řemeslných dovednosti včetně vaření, digitálního a jazykového vzdělávání. Neobvyklá je orientace
polytechnického vzdělávání na oblast biologie a fyziky. Řemeslné dovednosti jsou v souladu se
specifickými místními podmínkami (existence podniku Jitex Písek) zaměřeny na rukodělné aktivity
a práci s textilem. Realizovaná rekonstrukce budovy bývalé školy podle návrhu architekta Jana
Svobody je výjimečným a úspěšným architektonickým počinem, který dalece překračuje hranice
jihočeského regionu.
Na podporu a motivaci mladých pracovníků knihoven byla také v roce 2019 vyhlášena cena
MARK, jejímž prostřednictvím jsou oceňováni studenti knihovnictví a mladí pracovníci knihoven
do 35 let. V roce 2019 tuto cenu získala Bc. Hana Pietrová z Městské knihovny Třinec, a to za
jedinečný, inovativní a osobitý přístup k práci s mladými lidmi v knihovně a přínos oboru v oblasti
služeb pro mladé. V roce 2014 nastoupila Hana Pietrová do Knihovny Třinec na pozici knihovnice
v Knihovně pro mladé (Mklubu) s úkolem vést Informační centrum pro mladé (ICM). V té době
Mklub své služby soustředil na tuto cílovou skupinu především prostřednictvím literatury.
Z pohledu vedení knihovny bylo v té době vše v ideálním stavu. Hana však svým entuziasmem,
přístupem a zkušenostmi ukázala, že knihovna může mít i mnoho dalších rozměrů a vrstev. S jejím
příchodem se postupně začal přetvářet prostor Mklubu na otevřené komunitní centrum, které
ukazovalo mladým lidem, že to je jejich místo, že knihovna může jejich odrazovým můstkem
k další (sebe)realizaci, že může dopomoci proměně celého města a že v dlouhodobém horizontu
oni sami mohou mít svými aktivitami vliv na pozitivní změny ve společnosti. Hana Pietrová je
kromě práce v třinecké knihovně zapojena v různých dalších neziskových projektech jako účastník,
pomocník, koordinátor, dobrovolník. Veškeré své zkušenosti vzájemně snoubí a využívá napříč
svými aktivitami; jinak tomu není ani v práci pro třineckou knihovnu. Za dobu jejího působení tak
vzniklo unikátní dobrovolnické centrum Dobro K3, jež je zaměřeno výhradně na mladé lidi a mimo
jiné zastřešuje Radu mládeže Třinec.
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V roce 2019 SKIP zorganizoval desátý ročník celostátní akce Březen – měsíc čtenářů. Další
aktivitou v rámci březnové kampaně byla soutěž Čtenář roku. V roce 2019 jsme v knihovnách
pokračovali v tradici oceňování nejlepších čtenářů – tentokráte byli oceňováni muži. Celostátním
Mistrem četby byl vyhlášen Viktor Böhm, pětašedesátiletý někdejší státní zástupce a čtenář
Městské knihovny v Chebu. Ocenění si plně zaslouží, neboť podle statistik měl na svém kontě
neuvěřitelných 897 výpůjček provedených v průběhu 52 návštěv knihovny.

V rámci Března – měsíce čtenářů 2019 SKIP zorganizoval dvacátý ročník (po třinácté pod záštitou
Asociace krajů ČR) Bibliowebu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny. Absolutním
vítězem soutěže se stala Městská knihovna Ústí nad Orlicí (https://www.knihovna-uo.cz/), která je
současně vítězem kategorie knihoven v obcích od 10 001 do 20 000 obyvatel. Vítězem kategorie
knihoven v obcích do 10 000 obyvatel a specializovaných knihoven se stala Knihovna Jabok
(https://knihovna.jabok.cz/). Tato knihovna získala i ocenění za nejlepší bezbariérový web – Blind
Friendly Web. V kategorii knihoven v obcích nad 20 001 obyvatel si vítězství odnesla Městská
knihovna Valašské Meziříčí (https://www.mekvalmez.cz/). Slavnostní předání cen Biblioweb 2019
se uskutečnilo 1. 4. na konferenci ISSS 2019 v Hradci Králové. Ceny pro vítěze věnovala Asociace
krajů ČR a SKIP. Celkem do soutěže přihlásilo své weby 41 veřejných knihoven. Hodnocení provedla
ve dnech 4. až 15. 3. odborná porota ve složení: Mgr. Andrea Miranda, Ph.D., z Parlamentní
knihovny ČR (předsedkyně poroty), Mgr. Světlana Hrabinová, Ph.D., z knihovny Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně, Mgr. Michal Kovář z Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a Ing. Jan Kaňka z Krajské
knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Testování přístupnosti stránek pro handicapované uživatele
provedl Mgr. Radek Pavlíček ze Střediska Teiresiás Masarykovy univerzity. Na cenu za nejlepší
bezbariérový web byl nominován soutěžní web, který nejlépe vyhověl heuristickému testu pravidel
přístupnosti. Ta byla vybrána z českých Pravidel přístupnosti a doporučení WCAG 2.0 a zahrnovala
stěžejní požadavky na přístupnost (vyhovující strukturování obsahu, dostatečný barevný kontrast
a čitelnost, přístupnost z klávesnice či definování smysluplných textových popisků ke grafickým
prvkům).
V pátek 29. 3. proběhl ve více než 1 800 řádně registrovaných čtecích místech celého světa další
ročník pohádkové Noci s Andersenem. Už podevatenácté 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 Klubem dětských knihoven SKIP pořádána
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k podpoře dětského čtenářství a k oslavě Mezinárodního dne dětské knihy. SKIP ve spolupráci
s Albatrosem finančně podpořil Noc s Andersenem vydáním pohlednic pro všechny spáče
v knihovnách i ve školách. Společnou akci organizoval SKIP pro více než 100 000 dětí i dospělých.

Ve dnech 30. 9. až 6. 10. proběhl Týden knihoven 2019. Byl věnován především práci knihoven
s lokální historií. Knihovny fungují jako místo podpory lokálního kulturního dědictví, historie,
literatury a tradic. Každý region má svou krajinu, historii, kulturu, památky, osobnosti či tradice.
Knihovny ji mohou svým uživatelům připomínat, zprostředkovávat a pomáhat ji objevovat. Do
Týdne knihoven se přihlásilo cca 300 knihoven z celé ČR. Koncem roku následoval Den pro
dětskou knihu. Do této celostátní akce SKIP se zapojilo celkem 40 knihoven.

V roce 2019 SKIP připravil plakáty na podporu svých akcí Březen – měsíc čtenářů a Týden knihoven
a distribuoval je do knihoven. V roce 2019 bylo vydáno a do více než 530 knihoven distribuováno
45 000 kusů knížek v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Tento projekt finančně
podpořilo nakladatelství TRITON a projekt Čtení pomáhá.
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ČINNOST ODBORNÝCH ORGÁNŮ
Frankofonní klub
Frankofonní klub SKIP funguje od roku 2002. Dal si za cíl spojovat knihovníky se zájmem
o frankofonní svět, francouzsky psanou literaturu, kulturu i ty, kteří se chtějí zapojit do spolupráce
s kolegy z frankofonních knihoven. Dobrou zprávou je, že podmínkou členství v klubu není znalost
jazyka, ale touha poznávat nové věci a tuto touhu sdílet s někým jiným. U zrodu klubu stála
PhDr. Jarmila Burgetová. Za více než patnáct let se tak uskutečnila řada setkání s francouzskými
kolegy, studijní zájezdy do francouzských knihoven, kurzy odborné francouzštiny i třeba jen
společné schůzky nad zajímavými tématy.
V současnosti se program Frankofonního klubu chce zaměřit na propagaci literatury z frankofonní
oblasti, tj. Francie, Belgie, Švýcarska aj. V roce 2019 proto připravil sérii přednášek na téma současné
frankofonní literatury a dále spolupracoval na přípravě studijní cesty do Francie plánované na
květen 2020.
Cílem projektu Současná frankofonní literatura v knihovnách bylo obeznámit knihovníky s tím,
co je nového a zajímavého v oblasti současné francouzsky psané literatury, konkrétně francouzsky
psaných detektivek s důrazem na překlady do češtiny. Proběhly celkem dvě přednášky: 24. 10. 2019
v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích a 5. 11. v Národní knihovně ČR. Uspořádaly
je Frankofonní klub SKIP, Národní knihovna ČR, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
a portál iLiteratura.cz. Přednášela literární kritička, vysokoškolská pedagožka a překladatelka
z francouzštiny Jovanka Šotolová, která sama překládá zejména současnou beletrii francouzských
a belgických spisovatelů, jako jsou Jean Echenoz, Michel Houellebecq, Jean-Philippe Toussaint
a další. V roce 2002 založila a dodnes vede internetové stránky o literatuře iLiteratura.cz. V úvodu
Jovanka Šotolová vysvětlila rozdíly mezi francouzským a českým knižním trhem, pojem francouzsky
psaná literatura, představila zajímavé překlady do češtiny a nejvýznamnější autory detektivek
a thrillerů v českém překladu. Účast na přednáškách byla dobrá, 22 v Českých Budějovicích,
25 v Praze, akce byla posluchači dobře přijata.
Vedle těchto zásadních činností se členové klubu sešli na tradičním setkání na veletrhu Svět knihy
a pracovali na přípravě nových partnerství a spolupráce.

Klub dětských knihoven
Klub dětských knihoven (KDK) SKIP má zásadní význam pro činnost a rozvoj dětských oddělení
knihoven v České republice. Vytváří prostor pro vzájemnou komunikaci, úzkou spolupráci
knihovnic/knihovníků, výměnu nápadů, zkušeností i metodických textů a materiálů. Organizuje
odborné vzdělávání, připravuje společné projekty, navazuje kontakty, propaguje a prezentuje
práci knihoven s dětským čtenářem. Jedenkrát ročně se koná valná hromada KDK SKIP, která je
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příležitostí nejen pro zhodnocení práce za uplynulý rok a plánování aktivit na příští období, ale
především místem pro osobní setkání (zejména) knihovnic.
19. ročník Noci s Andersenem proběhl 29. 3. 2019 v 21 zemích světa (v Čechách, na Moravě, ve
Slezsku, ale také na Slovensku či v Polsku, ve Slovinsku, v USA, Chorvatsku, Německu, Saúdské
Arábii, Turecku, Řecku, Švýcarsku, Itálii, Velké Británii, na Novém Zélandu či na Maltě, v Austrálii,
Francii, Bulharsku i Rakousku, ve Španělsku a Portugalsku). Na 1 775 místech celkem nocovalo
98 853 dětí a dospělých. Doporučená témata byla tentokrát dvě – Andersen známý, neznámý
s cílem připomenout Andersenovy u nás zcela neznámé pohádky (například kniha Při nejzazším
moři) a 70. výročí nakladatelství Albatros (Slavíme s Albatrosem) s cílem připomenout dětem
největší nakladatelství dětské knihy včetně některých jeho kmenových autorů – například Eduarda
Petišky (nar. 1924), Františka Nepila (nar. 1929), Ester Staré (nar. 1969), Marky Míkové (nar. 1959),
Jolanty Lyskové (nar. 1939), Petra Síse (nar. 1949), Ondřeje Sekory (nar. 1899) aj. Pamětní pohlednici
vytvořilo a v počtu 70 000 kusů distribuovalo nakladatelství Albatros. Audiotéka vydala tři známé
pohádky Princezna na hrášku, O Malence a Ošklivé káčátko.
VIII. ročník celostátní soutěžní přehlídky zajímavých a originálních knihovnických besed a pořadů
s názvem OKnA (O KNihovnických Aktivitách) proběhl ve dnech 9. až 11. 4. v Městské knihovně
Český Těšín a tentokrát byl zaměřen na žáky druhého stupně základních škol, konkrétně na téma
Báje a pověsti. V řadách diváků zasedlo 55 knihovnic či knihovníků z celé České republiky, celkový
počet účastníků se pak spolu s pěti porotci, osmi soutěžícími, třemi organizátory, třemi lektory,
třemi účinkujícími a pracovníky těšínské knihovny vyšplhal přes osmdesátku. O organizaci se
podělily Bc. Iveta Novotná z Městské knihovny Chrudim (v době konání přehlídky nemocná),
Mgr. Marika Zadembská z Knihovny Třinec (v době konání přehlídky stále na mateřské dovolené),
Mgr. Dana Zipserová a kolektiv hostitelské Městské knihovny Český Těšín pod vedením ředitelky
Jany Galášové.
Dne 2. 10. byl prostřednictvím elektronické konference Andersen vyhlášen XII. ročník projektu
Kde končí svět?, který v posledních letech probíhá jako bienále. Jeho smyslem je zastřešit
stovky kulturně-vzdělávacích aktivit dětských oddělení veřejných knihoven, prezentovat je jako
celek a dodat jim váhy, kterou si právem zaslouží, sdílet nápady mezi knihovnami a vzájemně se
inspirovat, rozvíjet čtenářství u dětí tak, aby pocítily, že v jejich místní knihovně svět nekončí, že
malé je součástí velkého. Formy uplatněné v projektu mohou být různé a formálně jsou děleny do
čtyř kategorií.
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Klub lékařských knihoven
Hlavním cílem činnosti Klubu lékařských knihoven (KLK) je rozšířit vzdělávací nabídku o témata
nejen tzv. měkkých kompetencí, jako jsou efektivní komunikace, kreativita, flexibilita, zákaznická
orientace, výkonnost, samostatnost, řešení problémů, plánování a organizace práce, proaktivní
přístup či odolnost vůči stresu. 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 a organizování
e-learningových kurzů, cestou elektronického učení je zvyšována vzájemná odborná
informovanost. Ke dni 31. 12. 2019 bylo v Klubu lékařských knihoven registrováno 29 členů ze
všech regionů ČR.
S podporou z programu Ministerstva kultury ČR Knihovna 21. století byl 26. 9. realizován seminář
Elektronické zdravotnictví pro občana, zdravotní gramotnost a knihovny. Semináře, který
spolupořádala Národní lékařská knihovna, se účastnilo 17 posluchačů. Diskusí se však zúčastnili
také přednášející a další hosté, takže se do ní zapojilo celkem 23 osob. Přednášky expertů z oblasti
zdravotnictví přiblížily účastníkům národní program Strategie elektronického zdravotnictví 2016–
2020 a program Zdraví 2020. Pracovníci Národní lékařské knihovny účastníky seznámili s novým
webovým portálem MedLike, který vytvářejí. Jde o portál pro potřeby široké veřejnosti, jehož
hlavním cílem je soustředit odkazy na spolehlivé informace o zdraví a nemocech pro pacienty
i jejich blízké.

Členové klubu – zaměstnanci Národní lékařské knihovny – se podílejí na budování zmíněného
portálu MedLike a na konzultační a poradenské činnosti podporující aktivity ostatních veřejných
knihoven ČR v podpoře zdravotní gramotnosti občanů. Dne 9. 12. portál představili kolegyním
a kolegům na semináři Sekce veřejných knihoven SKIP.
Výbor Klubu lékařských knihoven v roce 2019 sešel dvakrát – 11. 6. v Lékařské knihovně fakultní
nemocnice Ostrava a 10. 12. v Národní lékařské knihovně v Praze.

Klub tvořivých knihovníků
Klub tvořivých knihovníků (KTK) byl založen v listopadu 2010, má za sebou tedy již osm let existence.
Akce klubu i jednotlivých členů probíhají nejen v Praze, ale i v dalších městech a obcích ČR.
Klubovou aktivitou s celorepublikovým dopadem je časopis Malý tvořivec. Tento časopis pro
děti v knihovnách vycházel v roce 2019 již druhým rokem jako dárek od tvořivých knihovnic všem
dětem, které chodí do knihoven. V roce 2019 vyšla dvě čísla – číslo jarní a podzimní. Časopis vychází
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elektronicky a zájemci si jej mohou stáhnout z webových stránek Klubu tvořivých knihovníků:
https://1url.cz/ozETr. Jednotlivá čísla si podle potřeb knihovny mohou tisknout nebo množit na
knihovní akce či jako dárky dětem. Veskrze pozitivní zpětná vazba nás ujišťuje v tom, že bychom měli
ve vydávání časopisu pokračovat. Časopis je (nejen) v knihovnách často využíván, a to nejen pro děti,
ale i při koncentračních cvičeních pro seniory. V Bulletinu SKIP (č. 1/2019) vyšel článek „Časopis Malý
tvořivec z dílny Klubu tvořivých knihovníků“, v němž je uveden téměř kompletní souhrn ohlasů. Je tak
k dispozici přehled praktických zkušeností s tím, jak lze časopis v knihovnách využít.
V dubnu proběhly v Místní knihovně Babice (u Uherského Hradiště), kterou vede členka Klubu
tvořivých knihovníků Ivana Bičanová, v rámci Klubu tvořivých rukou jarní dílničky. Děti opět
modelovaly z keramiky (samotvrdnoucí hmoty), drátkovaly, malovaly kraslice či zdobily perníčky.
Dělaly také découpage na plastová vajíčka a obaly na květináče, vyráběly papírové ptačí budky
a kytičky jako zápichy. Dílniček se zúčastnilo cca 55 lidí. Letní dílničky proběhly opět ve znamení
levandule. Vyráběly se levandulové pytlíčky, závěsná srdíčka z levandule a dekorační kloboučky
a deštníčky s levandulí, šila se jednoduchá látková zvířátka. Návštěvnost byla obdobná jako na jaře.
V září vznikl klub maminek, který se stal velkou posilou Klubu tvořivých rukou při babické knihovně.
Schází se každý pátek dopoledne v počtu cca pěti maminek a sedmi dětí. Mimo jiné aktivity se
klub věnuje i tvoření a do budoucna se plánuje vyšívání a háčkování, ale jako první se maminky
vrhly do výroby vánočního dárku – loutky podle našeho knihovnického skřítka Babíka. Do Vánoc
klub maminek stihl též tvorbu vánočních medvídků z vaty ve stylu Provence. V rámci akce Den
pro dětskou knihu o prvním adventu účastníci vyráběli drobné vánoční dárky a dekorace – sobíky,
přáníčka, jmenovky na dárky a découpage na svíčky.
Podnětné aktivity probíhají také v Plzni. Čtvrtý ročník plzeňské celoměstské akce Víkend otevřených
ateliérů, kterou organizuje Grafia, s.r.o., proběhl ve dnech 28. až 29. 9. pod záštitou primátora města
Plzně Martina Baxy. Knihovna města Plzně se připojila zpřístupněním prostor Ústřední knihovny
pro dospělé, kde byly k tomuto účelu instalovány výstavní panely a řada výstavních ploch. Čítárna
časopisů byla upravena jako tvůrčí dílna. Během akce vystavovaly své výtvarné práce pracovnice
Knihovny města Plzně a dalších knihoven Plzeňského kraje oslovených v rámci SKIP. Mnohé
vystavující jsou členkami Klubu tvořivých knihovníků SKIP. Celkový počet vystavujících byl 13.
V rámci tvůrčích dílen měli účastníci z řad veřejnosti možnost vyrobit si jednoduchou papírovou
dekoraci nebo háčkovanou drobnost.
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Sekce knihovníků – trenérů paměti
K 31. 12. 2019 měla sekce 73 členů, z toho 54 aktivních. V průběhu roku 2019 do sekce přibylo
jedenáct nových knihovnic – trenérek paměti. V roce 2019 jsme uspořádali celkem 1 555 (srov. rok
2018 – 1 070) akcí, kterých se zúčastnilo 22 689 (12 994) osob, z toho 15 565 (7 938) seniorů.
Z celkového počtu připadá 1 758 (1 663) účastníků na 100 (90) akcí pořádaných v rámci březnové
celostátní akce Národní týden trénování paměti 2019, do které se zapojilo 39 (43) členů
sekce. Vzhledem k tomu, že trenéři paměti z řad knihovníků trénují zájemce nejen v knihovnách,
nezanedbatelná čísla z celkového počtu připadají také na akce konané mimo knihovny (školy
základní a střední, domovy pro seniory, stacionáře, kluby seniorů, přednáškové prostory obcí bez
fungujících knihoven). V roce 2019 proběhlo 482 (223) akcí mimo knihovnu, kterých se zúčastnilo
7 487 (4 130) osob. Dále je třeba zmínit, že se někteří knihovníci začínají věnovat i trénování paměti
pro osoby s hendikepem. Takových akcí proběhlo v roce 2019 54 za účasti 576 osob s hendikepem.
Těší nás, že knihovníků – trenérů paměti přibývá, že se zvyšuje počet uskutečněných akcí
a zvyšuje se počet účastníků. Stále je však před námi veliký úkol – dostat trénování paměti do
povědomí široké veřejnosti v celé ČR. Na to je nás ale zatím pořád málo. Důležitá je však vzestupná
tendence; doufáme, že se po malých krůčcích postupně přibližujeme k cíli. Zásadní pro nás je také
skutečnost, že knihovníci začínají být stále více vnímáni jako důležití partneři v oblasti celoživotního
neformálního vzdělávání.
Ve dnech 29. a 30. 4. se za podpory Ministerstva kultury ČR a SKIP konala v Knihovně Třinec
tradiční Dílna trenérů paměti. Setkalo se na ní celkem 51 trenérů paměti včetně kolegyň
ze Slovenska, z toho 25 členů sekce. V rámci oslav stého výročí prvního knihovního zákona tak byla
dílna zaměřena na mezinárodní spolupráci českých a slovenských trenérů paměti a na výměnu
praktických zkušeností z vedení kurzů trénování paměti v knihovnách obou zemí.
V rámci kreditního systému kontinuálního vzdělávání v oboru, nutného k zachování platnosti
certifikátu trenéra paměti, absolvovalo 24 knihovníků – trenérů paměti jarní seminář České
společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging v Praze na téma Jak si hrát a 28 knihovníků
– trenérů paměti pak podzimní seminář s názvem To nejlepší od trenérů paměti.

Sekce Bezbariérové knihovny
Činnost sekce Bezbariérové knihovny (dříve Sekce služeb osobám se specifickými potřebami) SKIP
má za sebou osmý rok svého působení (byla založena 25. 11. 2011). V roce 2019 se – obdobně jako
v roce 2018 – většina aktivit v sekci děla trochu opatrně. Změny pracovního zařazení některých
výrazných členů vedly k útlumu činnosti, ale i tak se začalo pracovat na důležitých bodech.
V roce 2019 byla zveřejněna aktualizace standardu a metodik Handicap Friendly a byla upravena
pravidla certifikace. Ještě stále se pracuje na pružnějším způsobu, jak upozorňovat na novinky
v oblasti přístupnosti. Na sekci se během roku obrací knihovny i studenti, kteří se v rámci své
činnosti (či studia) zaměřují na práci s lidmi se specifickými potřebami.
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Probíhala aktualizace webu (přesun důležitých bodů z webu předcházejícího, centralizace
materiálů, uvedení příkladů dobré praxe, rozložení členů sekce podle krajů), byla také
rozpracovávána metodika pro interkulturní knihovnictví. Do požadavků na projekty podávané do
programu Knihovna 21. století byla vložena podmínka popsat, jak knihovna naplňuje standard
Handicap Friendly.
Na konferenci Knihovny současnosti byla vybrána jedna knihovna pro „dotovanou“ certifikaci;
její posouzení se blíží ke konci. Při certifikaci se ukázalo, že je nutné vytvořit vnitřní kontrolní
mechanismy, aby byla zajištěna sekundární kontrola celého procesu (termíny, platby).
V Masarykově veřejné knihovně Vsetín proběhl v listopadu seminář Knihovny a uživatelé se
zdravotním postižením. Díky semináři vznikla pracovní verze knihovního řádu v úpravě pro
snadné čtení (pro lidi s mentálním postižením, cizince).
Zmínka o standardu Handicap Friendly se dostala do metodické příručky IFLA Guidelines on Public
Internet Access in Libraries (https://www.ifla.org/files/assets/faife/statements/guidelines-on-publicinternet-access.pdf, konkrétně viz kapitoly 2.7 a 4).
V rámci výuky předmětu Informační technologie v knihovnách realizovaného Ústavem
informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zařadila Mgr. Eva
Cerniňáková blok věnovaný přístupnosti webu a informací. Helena Hubatková Selucká pokračuje
ve výuce předmětu Bezbariérové knihovny, kterou zajišťuje Kabinet (Katedra) informačních
studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; téma se jí podařilo také zařadit do
e-learningu a face-to-face školení pro získání specializace Knihovník v knihovně pro děti z Národní
soustavy kvalifikací.

Sekce veřejných knihoven
Členové sekce se v roce 2019 se sešli na dvou pravidelných jednáních, mimo to proběhla
samostatná jednání pracovních skupin. Obsah jednání je popsán v zápisech uveřejněných na
webu: https://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-verejnych-knihoven/zapisy/. Skupina pro
komunitní aktivity se v roce 2019 věnovala především problematice lokální historie. V souladu
s tímto zadáním uspořádala také úspěšnou, obsahově vyváženou a účastníky ceněnou konferenci
Lokálka, a to 12. a 13. 11. v Hradci Králové. Na šest desítek účastníků se věnovalo tématům Genius
loci jako společenská hodnota ovlivňující život obyvatel, Digitalizace a lokální historie v knihovnách
nebo Lokální historie jako „nositel“ tématu udržitelného rozvoje. Pozvání k přednášce přijaly zajímavé
osobnosti i mimo knihovnickou komunitu; jmenujme alespoň prof. PaedDr. Jaroslava Vencálka, CSc.
Skupina pro obecní knihovny kromě běžných povinností v Knihovně roku, resp. Vesnici roku
uspořádala tradiční seminář Co venkovské knihovny umějí a mohou. Setkání se uskutečnilo
ve dnech 12. až 14. 9. v Boskovicích, Křtinách a v okolí. V pořadí již 15. ročník této celorepublikové
akce uspořádala Knihovna městyse Křtiny (nositelka ocenění Knihovna roku 2017) ve spolupráci
se Sekcí veřejných knihoven SKIP a Knihovnou Boskovice. Pro účastníky setkání byla připravena
komentovaná prohlídka města a procházka židovským městem, měli rovněž možnost si
prohlédnout také Knihovnu Boskovice. V Křtinách vyslechli velmi poutavou přednášku o historii
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městyse. Celodenní odborný program věnovaný tématu komunitní knihovny se uskutečnil
v konferenčním sále zámku Křtiny. V rámci programu vystoupily mj. knihovnice z knihoven Kořenec
a Kladoruby. Do diskuse se zapojil i boskovický místostarosta Ing. Lukáš Holík. Závěrečný třetí den
setkání proběhl v knihovnách obce Habrůvka a Veselice.
Skupina kolegů, kteří by se rádi více a systematicky věnovali otázce dobrovolnické práce
v knihovnách, požádala o možnost pracovat ve vlastní podsekci. Vzhledem k tomu, že téma
dobrovolnictví je v souladu s cíli Sekce veřejných knihoven a obsahově jeho význam pro
knihovnictví roste, byla v roce 2019 pracovní skupina zařazena do Sekce veřejných knihoven SKIP.
Jejího vedení se ujala Eva Vodičková z Krajské knihovny Karlovy Vary. Cíle práce jsou k dispozici na
webu SKIP, konkrétně na adrese https://1url.cz/azETu.
Ve dnech 19. a 20. 11. proběhl v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně v pořadí už šestý
workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven.

Sekce vzdělávání
Sekce vzdělávání se v roce 2019 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.
Členové Sekce vzdělávání spolupracovali na naplňování Koncepce celoživotního vzdělávání
knihovníků, která byla schválena Ústřední knihovnickou radou. V roce 2019 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 dotačním programu VISK 2 bylo v roce 2019 v 41 kurzech základů informační/počítačové
gramotnosti odučeno celkem 295 hodin a v 122 kurzech expertních 716 hodin. Pro srovnání
uvádíme čísla z roku 2018 – v něm bylo v 81 kurzech základů informační/počítačové gramotnosti
odučeno celkem 369 hodin a v 139 kurzech expertních 746 hodin. Je zde vidět zvýšení zájmu
o expertní kurzy ICT a značný pokles požadavků na základní kurzy. To je způsobeno i změnou
vykazování údajů, která vyplynula z toho, že Národní knihovna ČR a Moravská zemská knihovna
získávají finanční prostředky na organizaci vzdělávacích kurzů mimo grantové řízení VISK 2.
Z programu VISK 2 byly nově podpořeny dva projekty spojené s rekvalifikačními oborovými
kurzy v Knihovně Jiřího Mahena v Brně a v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě. Projekt
brněnského rekvalifikačního kurzu Knihovník v knihovně pro děti splnil časovou dotaci
160 hodin podle Národní soustavy kvalifikací. Kurz probíhal formou blended learningu a většina
teoretické výuky byla prezentována prostřednictvím 13 lekcí v LMS Moodle Knihovny Jiřího
Mahena v Brně.
Cílem ostravského projektu byla tvorba a realizace rekvalifikačního kurzu, který by sloužil jako
přípravný kurz ke zkoušce z profesní kvalifikace Knihovník v přímých službách podle Národní
soustavy kvalifikací. Na webových stránkách https://elearning.svkos.cz/ byl vytvořen e-learningový
kurz v LMS Moodle, který studentům sloužil jako e-learningová podpora při studiu. Kurz zahrnoval
jedenáct modulů, ve kterých byly studentům postupně zpřístupňovány studijní opory, prezentace
z workshopů a doplňující studijní materiály. Ke každému modulu kurzu byly zpracovány studijní
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opory, které sloužily jako učební texty. Hodinová dotace kurzu byla celkem 120 hodin – 72 hodin
e-learningu a 48 hodin frontální výuky. Kurz úspěšně absolvovalo všech třináct účastníků.
Program VISK 2 také podpořil vznik e-learningového kurzu základů prosazování zájmů
knihoven (library advocacy) pro veřejné knihovny, který připravila Studijní a vědecká
knihovna Plzeňského kraje. Výstupem z projektu se stal kurz, který je všem zájemcům zdarma
dostupný na adrese https://kurzy.knihovna.cz/.

Zaměstnavatelská sekce
Zaměstnavatelská sekce SKIP je prostorem, který slouží především managementu knihoven všech
velikostí ke sdílení a řešení společných otázek, s nimiž se setkávají ve své manažerské praxi. Jednou
ze základních problematik, kterou musí vedoucí pracovníci řešit, je řízení lidských zdrojů. Proto se
opakovaně vracíme k zákoníku práce a novinkám v něm. Pokračovaly také práce na novele katalogu
prací a přípravě metodické příručky pro personální práci ve spolupráci s Národní knihovnou ČR.
Ve dnech 5. až 6. 3. 2019 se v Městské knihovně Jihlava konal seminář Zákoník práce 2019
a novela Katalogu prací. O zákoníku práce přednášel opět zkušený odborník JUDr. Miloš
Hejmala, který navíc již velmi dobře zná problematiku knihoven. Výhodou také bylo, že účastníci
předem mohli předem navrhnout konkrétní témata, o která mají zájem. Těmi se staly například:
 změny v pracovně právních vztazích;
 poskytování zaměstnaneckých benefitů;
 změny vztahující se k zákonu o specifických zdravotních službách;
 vztah nového občanského zákoníku a zákoníku práce;
 chyby a nedostatky v pracovních smlouvách;
 pracovní doba a její změny;
 problematika zápočtových listů u dohod o provedení práce;
 kratší pracovní úvazky a práce přesčas;
 správné a chybné posuzování práce přesčas;
 evidence odpracované doby a obvyklé chyby (zaokrouhlování minut, tzv. trestné minuty
apod.);
 dovolená versus sick days;
 oznamování a prokazování překážek v práci na straně zaměstnance, překážky v práci ve
vztahu k dohodám o provedení práce;
 ošetření doby, kdy zaměstnanec má být v kontaktu na telefonu pro případ poplachu a kdy –
v případě reálného poplachu – musí skutečně vyjet na pracoviště.
Ze zaslaných okruhů je zároveň zřejmé, že je na místě pracovat na záměru přípravy metodické
příručky pro personální práci. Užitečnou platformou pro sdělování informací členům sekce je
elektronická konference Zaměstnavatel.
Pro knihovny jako zaměstnavatele je také důležité členství SKIP v Unii zaměstnavatelských
svazů. Jejím prostřednictvím máme možnost připomínkovat řadu připravovaných legislativních
dokumentů, aktivně vstupovat do jednání tripartity, předkládat k projednání na půdě Ministerstva
kultury ČR témata, která se přímo dotýkají knihoven jako zaměstnavatelů.
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ČINNOST REGIONÁLNÍCH ORGANIZACÍ
Praha
Dne 27. 3. 2019 se uskutečnila regionální valná hromada. Zúčastnilo se jí 62 individuálních členů
a 15 zástupců institucionálních členů. Na valné hromadě zazněla přednáška Kateřiny Nekolové,
M.A., nazvaná Klima, udržitelnost a knihovny. Za předsedkyni byla zvolena Mgr. Lenka Maixnerová
z Národní lékařské knihovny, místopředsedkyní se stala PhDr. Linda Jansová, Ph.D., z Národní
knihovny ČR. Regionální výbor nově doplnila Mgr. Eva Uzlová z Knihovny Národního archivu.
Pražský výbor SKIP rovněž pomohl při pořádání valné hromady SKIP, která se konala v červnu
v Obecním domě v Praze.
Dne 7. 10. se konal seminář Informační technologie v knihovnách 2019, který navázal na
předchozích šest ročníků semináře Evergreen v českých knihovnách. Klíčovou částí semináře byl
workshop Jak se připravit na změnu knihovního softwaru. Teoretický úvod k workshopu
přednesla Mgr. Eva Cerniňáková z Knihovny Jabok. Akci uspořádala pražská organizace SKIP ve
spolupráci s Národní knihovnou ČR, Knihovnou Jabok a Osvobozenou knihovnou, z. s. Zúčastnilo
se jí celkem 24 zájemců z ČR i ze Slovenska.
Dne 1. 11. proběhl workshop Wikidata pro knihovníky, který pražský SKIP uspořádal ve
spolupráci s Národní knihovnou ČR a se spolkem Wikimedia ČR. Workshop vedl Mgr. Vojtěch Dostál,
člen rady tohoto spolku a zároveň odborník na práci se systémem Wikidata, tedy se svobodnou
databází všeho. Účastníci se dozvěděli, jak a proč Wikidata vznikla, jak je možné s nimi pracovat
(využívat je v praxi knihoven) i do nich aktivně přispívat. Řadu kroků si také prakticky vyzkoušeli.
Akce se zúčastnilo 15 zájemců.
V roce 2019 pražská organizace SKIP pro své členy a jejich přátele uspořádala dvě literární vycházky
– v dubnu se uskutečnila vycházka Nerudovka, v říjnu vycházka Od Jungmanna k Františkovi I. Obě
literární vycházky lektorovala Mgr. Dana Kratochvílová.
Dále proběhly exkurze do osmi knihoven, kterých se zúčastnilo 151 zájemců z řad knihovníků
a informačních pracovníků. Navštívili jsme Knihovnu CEFRES, Ústřední knihovnu Městské knihovny
v Praze, Knihovnu Národního muzea, Knihovnu a tiskárnu pro nevidomé K. E. Macana, Knihovnu
Psychiatrické léčebny v Bohnicích, Knihovnu Poštovního muzea, Oddělení časopisů Knihovny
Národního muzea a Knihovnu Archeologického ústavu AV ČR, v. v. i.
Uskutečnily se také čtyři společné návštěvy divadelních představení – zavítali jsme do Divadla
v Dlouhé, do Činoherního klubu, do Švandova divadla a do divadla ABC. Nechyběly ani zájezdy –
do velikonoční Vídně, po nejkrásnějších kavárnách uprostřed Evropy, na vánoční trhy v Krušnohoří
a do Řezna – a komentované prohlídky výstav, konkrétně výstavy o historii Univerzity Karlovy
v Karolinu, po níž následovala prohlídka Karolina, výstavy o nových stavebních projektech v Praze
v Centru architektury a městského plánování (CAMP), expozice Národního filmového muzea
NaFilm a ve dvou termínech výstavy Labyrint informací a ráj tisku v Národním muzeu.
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V prosinci proběhlo tradiční vánoční setkání členů pražské organizace SKIP. Na něm byla předána
cena Pražská knihovnice / Pražský knihovník, kterou obdrželi manželé PhDr. Alena Richterová, CSc.,
a PhDr. Vít Richter.

Středočeský region
Ve středu 27. 2. 2019 se v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského v Praze
uskutečnila valná hromada středočeské organizace SKIP. Kromě členů středočeského organizace
se jí zúčastnilo i několik významných hostů – PhDr. Vít Richter z Národní knihovny ČR, PhDr. Roman
Giebisch, Ph.D., předseda SKIP, PhDr. Jaroslav Císař, šéfredaktor časopisu Čtenář, PhDr. Radek Liška,
vedoucí Krajského knihovnického centra Středočeské vědecké knihovny v Kladně, a Mgr. Pavel
Hlubuček, MBA, vedoucí odboru pedagogické knihovny Národního pedagogického muzea
a knihovny J. A. Komenského v Praze. Přítomní byli seznámeni s výroční zprávou za uplynulé
volební období, hospodářka Alena Šafránková přednesla Zprávu o hospodaření za rok 2019, dále
Zprávu o hospodaření za celé volební období 2016–2018 a Zprávu revizní komise. Součástí valné
hromady byl i odborný program, o který se postaral PhDr. Vít Richter se svou přednáškou na téma
Advokacie knihoven. Novou předsedkyní středočeské organizace SKIP se stala Mgr. Svatomíra
Fojtová z Knihovny Jana Drdy Příbram. Vyvrcholením programu bylo předání ceny Papilio
bibliothecalis. Oceněnou se stala Mgr. Lada Čubová z Městské knihovny Beroun za soustavnou
přínosnou činnost v oboru.
Od 28. do 30. 5. proběhlo na Příbramsku již 15. Celostátní setkání knihovnických seniorů. Akci
pořádala středočeská organizace SKIP ve spolupráci s Knihovnou Jana Drdy Příbram a s pomocí
knihoven v Rožmitále pod Třemšínem a v Milíně, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
V rámci tohoto třídenního setkání navštívili knihovničtí senioři Knihovnu Jana Drdy Příbram,
Knihovnu dr. E. Bořického v Milíně a Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů
Tomanových v Rožmitále pod Třemšínem. Součástí setkání byla návštěva kostela Povýšení sv. Kříže
ve Starém Rožmitále, kde působil Jakub Jan Ryba, o jehož životě poutavě vyprávěla Ivana Hoyerová.
Ta seznámila účastníky setkání nejen s J. J. Rybou, který v Rožmitále žil, pracoval a také zemřel,
ale i s historií zmíněného kostela. Zážitek byl umocněn hudebním vystoupením současného
regenschoriho Huberta Hoyera, který na varhany zahrál ukázku z České mše vánoční. Poté se
knihovníci přesunuli do Podbrdského muzea a celé třídenní setkání bylo dne 30. 5. zakončeno
komentovanou prohlídkou poutního místa Svatá Hora v Příbrami.
Ve čtvrtek 17. 10. odjelo dvacet knihovníků z různých knihoven středních Čech do dvou knihoven,
které členové regionální organizace vybrali hlasováním. Jako první navštívili knihovníci Městskou
knihovnu Ústí nad Orlicí, která se pyšní několikanásobným vítězstvím v soutěži Biblioweb.
Účastníkům se věnovala paní ředitelka PhDr. Jana Kalousková. Představila činnost jednotlivých
oddělení a předvedla otevřený knihovní systém Koha, který tato knihovna používá a na jehož
implementaci do českého prostředí se podíleli zaměstnanci ústeckoorlické knihovny a knihovny
v České Třebové. Poté se přejelo právě do nedaleké České Třebové, kde mohli knihovníci vidět
knihovnu prosluněnou, vybavenou bílým mobiliářem, plnou dobrých nápadů. V rámci prohlídky
navštívili barevné oddělení pro děti, TeenSpace s Xboxem a oddělení pro dospělé s čítárnou.
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Jihočeský region
Koncem dubna 2019 vyrazili jihočeští knihovníci a jejich příznivci na tradiční studijní cestu, při které
spojují návštěvy zajímavých a aktivních knihoven, památek a přírodních zajímavostí. V roce 2019
jsme se nevypravili daleko, jen do středních a západních Čech. Pátek tradičně zahajujeme
exkurzemi v knihovnách. Centrum volnočasových aktivit spojené s knihovnou dr. E. Bořického
v Milíně bylo první zastávkou. Knihovna roku 2013 plná aktivit spojená s mateřským centrem
a nízkoprahovým klubem, venkovním zážitkovým prostorem byla jasnou inspirací. Zaujaly nás
vzorně seřazené regály, vložené informace o autorech, nabídka zajímavých knih od knihovnic
i spousta akcí se školou. Pokračovali jsme do Dobříše. Zdejší knihovna je také vyhlášená pořádáním
akcí pro veřejnost, je to prostě „Fantastická knihovna“. Knihovna nemá nové prostory ani vybavení,
ale umí s tím, co má, pracovat. Odpočinout jsme si zajeli do Strže, do Památníku Karla Čapka.
Dům a zahrada jsou po citlivé rekonstrukci naplněné připomínkami na Karla Čapka, jeho rodinu
i přátele. A při čtení některých citátů se člověk nestačil divit, jak je Čapek aktuální i dnes a jak jsou
některé věci neměnné. Počasí nám přálo a moc jsme si to tam užili. A odtud už honem na nocleh
do Berouna.
Již osmé společné setkání členů jihočeské organizace SKIP a členů Spolku pro obnovu
venkova (SPOV) Jihočeského kraje se konalo tentokrát ve Strunkovicích nad Blanicí ve dnech
11. a 12. 7. Po krátkém úvodním zahájení akce starostou městyse Karlem Matějkou a předsedkyní
jihočeské organizace SKIP, jsme zahájili hned úvodní přednáškou – Knihovna a lokální historie (tu
si připravila Lidmila Švíková z Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích). V přednášce
Šumava doomovem, kterou přednesl spisovatel a nakladatel Ivo Stehlík, jsme se seznámili se
vznikem a obsahem stejnojmenné knihy. S festivalem Šumava litera nás seznámil Martin Sichinger.
Knihovnice byly požádány i o spolupráci při propagaci a zjišťování nejčtenějších knih s tematikou
Šumavy.
Malé podzimní setkání se konalo již po šestadvacáté, tentokráte v Městské knihovně
v Milevsku ve dnech 6. až 7. 9. Dvacet dva účastníků z knihoven Jihočeského kraje přivítala
ředitelka knihovny Ing. Petra Bláhová a místostarosta města. Po slavnostním zahájení a předání
praporu od Městské knihovny v Kaplici odměnila předsedkyně jihočeské organizace SKIP
cenou Librosaurus Jana Švejdu, nejlepšího čtenáře a podporovatele knihovny v Milevsku,
a metodičku knihovny Helenu Smrtivou. Následovala prohlídka celé knihovny a pak rozdělení
na dvě skupiny, které se účastnily vzdělávacích lekcí pro první a druhý stupeň základních škol.
Lekce byly zajímavé a inspirativní pro všechny kolegyně a kolegy. Pro menší děti byla připravena
lekce o bájích a pro starší děti o tom, jak vnímat a přijímat děti s handicapem; k tomu byla
použita současná dětská literatura. Po obědě jsme pokračovali v připraveném programu setkání
přednáškou spisovatelky a kolegyně Olgy Černé. Vyprávěla nám o tom, jak vzniká námět, jak
vypadá spolupráce s ilustrátorem, jak dlouhá je cesta k vydání knihy. Představila nám své knihy,
které vydala a na kterých spolupracovala s nakladatelstvím Baobab.

21

Plzeňský region
Regionální výbor se v roce 2019 scházel pravidelně podle plánu činnosti. Schůze výboru se konaly
celkem šestkrát, a to 5. 2., 19. 2. (ustavující), 26. 3., 25. 5., 17. 9. a 26. 11. 2019. Výbor jednal v počtu
15 členů; přizvány byly tři členky dozorčí komise. Zápisy ze schůzí výboru jsou zveřejněny na
webu regionální organizace: https://1url.cz/tzET1. Činnost regionální organizace v průběhu roku
lze hodnotit jako přínosnou; připravené akce se těšily velkému zájmu jak členů SKIP, tak dalších
účastníků.
Dne 19. 2. proběhla regionální valná hromada, které se za předsednictvo SKIP zúčastnil PhDr. Vít
Richter s prezentací o výsledcích průzkumu čtenářství. Regionální výbor již v obnoveném složení
přistoupil k realizaci naplánovaných akcí.
K tradičním akcím organizace patří už řadu let výjezd na květnový knižní veletrh Svět knihy
(v roce 2019 proběhl 9. 5.), který má vždy u účastníků velmi příznivý ohlas. Řada knihovnic využívá
veletržních slev k nákupům pro knihovnu; navštěvují rovněž doprovodné kulturní i odborné
programy. Zvláště knihovnice z malých knihoven hodnotí možnost zúčastnit se společné akce
v Praze velmi pozitivně; cení si především usnadnění orientace, pohodlného cestování i možnosti
navazovat nové kontakty. Tentokrát nás bylo 45, tedy plně obsazený autobus.
Dlouho a pečlivě jsme se připravovali na literárně vlastivědný seminář Literární Šumava 2019.
Konal se ve dnech 23. až 25. 5. v Srní. Ve čtvrtek 23. 5. po zahájení semináře čekala účastníky krátká
procházka původně dřevařskou obcí, založenou v roce 1727, v doprovodu bývalého ředitele
Národního parku Šumava Ing. Jiřího Kece. S historií obce nás podrobněji seznámila Zdeňka
Peťovská, bývalá ředitelka školy. Výklad proběhl přímo v srnském kostele. Odtud jsme zamířili do
nejmenší obecní knihovny, kde nás uvítala tamější knihovnice Marcela Drexlerová. Ing. Ivo Stehlík
ve večerním programu představil knihu Šumava domovem, která v 37 textech od různých autorů
ukazuje zajímavou sondu do života a pocitů lidí, kteří chtějí žít v souladu s přírodou národního
parku. Doprovodné fotografie pořídili sami autoři. Jednou z nich byla i naše kolegyně Romana
Ouředníková, knihovnice z Vyššího Brodu. Dalším tématem byly otázky domácího vzdělávání dětí.
V pátek 24. 5. se ve dvou skupinách uskutečnilo poznávání původní šumavské vegetace
v doprovodu botaničky RNDr. Zdeňky Chocholouškové, Ph.D., z Pedagogické fakulty Západočeské
univerzity v Plzni a také výcvik chůze s holemi pro nordic walking pod vedením Mgr. Marie
Bicanové. Společná návštěva Hauswaldské kaple, čtení z knihy Marie Malé Šumava: putování časem
a krásné počasí, to vše bylo příjemným bonusem. O změnách ve vegetaci Šumavy, podmíněných
hospodářskou činností i dalšími zásahy člověka, nám potom přednášela RNDr. Zdeňka Křenová,
Ph.D., z Biologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. K literatuře a krásám
šumavské přírody se účastníci vrátili v příspěvku spisovatele Libora Chvojky a fotografa Jana
Kavaleho. Zároveň měli možnost zakoupit si některé z jimi vydaných knih o šumavských řekách
Vltavě, Vydře, Otavě a Křemelné. Večerní program patřil osobnosti spisovatele Karla Klostermanna,
který v Srní opakovaně pobýval a čerpal zde náměty pro svá početná díla.
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Drsný Sever
V únoru 2019 byl na valné hromadě v Děčíně zvolen výkonný výbor včetně předsedkyně a byl
stanoven plán činnosti na rok 2019. Pozornost byla věnována podpoře knihovnické profese, mj. pro
knihovníky dětských oddělení (proběhly aktivity pod názvem Klubko se kutálí Drsným Severem;
jmenujme zejména malá OKnA v Litvínově s ukázkovými lekcemi informačního vzdělávání)
a oddělení pro dospělé čtenáře (v Lounech se uskutečnil Veřejný literární seminář, který vedl Radim
Kopáč).
Dne 3. 9. se v Lounech konalo setkání ředitelů a vedoucích pracovníků prefesionálních
i neprofesionálních knihoven regionu. Smyslem akce bylo vzájemně se lépe poznat, sdílet
informace a plány a seznámit se s celostátními akcemi SKIP, ale také například s novinkami ze
Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem a z výkonného výboru SKIP.
V říjnu se uskutečnil zájezd na táborský festival malých nakladatelů Tabook 2019.
Za účelem posílení vzájemné sounáležitosti s knihovníky ve výslužbě byla vytvořena speciální
sekce (dobrovolnicky ji vede knihovnice ve výslužbě Jana Špírková z Loun) a proběhly dvě akce –
v říjnu 2019 to byla návštěva zrekonstruované knihovny v Žatci a vlastivědná procházka městem
a v prosinci následovala návštěva adventní akce v Červeném Hrádku.
Předsednictvo regionu Drsný Sever se také zúčastnilo slavnostních událostí: předávání ceny Čtenář
roku v Chomutově, vyhlášení Vesnice roku (tou se stala vesnice Lipová ve Šluknovském výběžku)
a otevření nové knihovny v Kostomlatech pod Milešovkou.

Liberecký region
Regionální výbor se pravidelně zabýval aktualizací naší regionální webové prezentace (https://1url.
cz/czETJ) a regionální organizaci během roku pečlivě informoval o svých schůzkách a činnosti.
Průběžné informace a tiskové zprávy byly zveřejňovány v regionálním knihovnickém periodiku
Světlik; informace o činnosti a aktivitách regionální organizace byly pravidelně zasílány i do
Bulletinu SKIP.
Aktivity roku 2019 jsme zahájili svoláním valné hromady liberecké regionální organizace na
12. 3. 2019. Hlavním cílem byla volba nového vedení regionální organizace a volba zástupců
v ústředních orgánech. Vedle toho byl přijat návrh na kandidáty do výkonného výboru SKIP
(Blanka Konvalinková a Jaroslav Kříž) a kandidáta do dozorčí komise výkonného výboru SKIP (Dana
Petrýdesová). Na valnou hromadu navázal odborný program.
První plánovanou akcí roku 2019 byla příprava krajského kola soutěže Čtenář roku, který byl
slavnostně vyhlášen v Krajské vědecké knihovně v Liberci 23. 3. v rámci kampaně Březen – měsíc
čtenářů. Oceňování aktivních čtenářů v našich knihovnách a jejich vyhlašování v krajském kole
patří k tradičním akcím libereckého regionálního výboru. V minulosti jsme ocenili nejlepší dětské
čtenáře, nejlepší čtenářské rodiny nebo čtenáře s největším počtem výpůjček. V roce 2019
jsme hledali čtenáře mezi muži. Do projektu Čtenář roku se v Libereckém kraji přihlásilo devět
knihoven: Jablonec nad Nisou, Železný Brod, Liberec, Turnov, Česká Lípa, Doksy, Cvikov, Semily
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a Svijany. Většina z nominovaných se zúčastnila i slavnostního vyhlášení, na které je doprovodili
zástupci či zástupkyně jednotlivých knihoven; nechyběli ani rodinní příslušníci.
Vyhlášení Čtenáře roku proběhlo za účasti hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, Ing. Květy
Vinklátové, členky rady kraje pro řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
a ředitelky Krajské vědecké knihovny v Liberci Mgr. Blanky Konvalinkové. Přítomní muži nominovaní
na ocenění obdrželi diplomy a dárky, které věnoval jednak Liberecký kraj, jednak liberecká
regionální organizace SKIP. Liberecká iQLandia věnovala vstupenky do iQParku i iQLandie, Národní
památkový ústav věnoval vstupenky na zámky a hrady ve své správě a vstupenky věnovalo
i liberecké Divadlo F. X. Šaldy. Mezi dárky nechyběly ani poukázky na nákup knih do libereckého
knihkupectví Fryč. Program slavnostního vyhlášení byl doplněn uměleckým vystoupením
Marka Sýkory, herce Naivního divadla Liberec, i zábavnou formou vedeným literárním kvízem,
do kterého se spontánně zapojili všichni nominovaní čtenáři i přítomní hosté. Přestože všichni
nominovaní muži obdrželi diplom s titulem Čtenář roku, absolutním vítězem, a tedy Čtenářem
roku 2019 Libereckého kraje se stal PaedDr. Petr Bergman. Nominovala jej Městská knihovna Česká
Lípa, kterou navštěvuje téměř denně. Účastní se i jejích dalších akcí, jako jsou přednášky nebo
i Univerzita 3. věku. Několik přednášek pro Klub 60+ realizoval dokonce sám – prezentoval při nich
své bohaté cestovatelské zážitky.
Dne 10. 5. se uskutečnil zájezd na 24. mezinárodní knižní veletrh Svět knihy 2019. O tuto akci byl
jako tradičně mimořádný zájem.

Východočeský region
Ve středu 6. 2. 2019 se 28 účastníků literární besedy a procházky sešlo v Hronově s úžasným
lektorem Hasanem Zahirovičem. Na programu byli samozřejmě bratři Čapkové. Akci pořádala
seniorská sekce Východní Čechy.
Dne 12. 2. proběhlo v Knihovně města Hradce Králové jednání Klubka 08. Na programu byla
i únikovka teoreticky i prakticky. Romana Dubjáková a Iva Pekníková z Městské knihovny v Litomyšli
provedly přítomné únikovou hrou Únik ze zamčeného pokoje – studovny, kterou připravily v rámci
Experimentální univerzity pro prarodiče a vnoučata. Akce se zúčastnilo 32 děckařů z regionu.
Dne 19. 3. se uskutečnila regionální valná hromada. Hlavním bodem byla volba nového regionálního
výboru SKIP 08 Východní Čechy na příští volební období. Vedle vyhlášení Čtenáře roku se účastníci
podrobně seznámili s projekty na podporu čtenářské gramotnosti. Valné hromady se zúčastnilo
43 individuálních a 23 kolektivních členů.
Dne 30. 4. se patnáct zájemců sešlo na vlastivědné vycházce seniorské sekce po Hořicích. Na
programu byla knihovna, muzeum, cukrárna a trubičky. Ve středu 15. 5. byla na programu další
literární procházka seniorské sekce, tentokrát po Sobotce. Přes nepřízeň počasí se zúčastnilo
patnáct vytrvalců. Setkání šestnácti knihovnických seniorů Jičínska s tématem prvního knihovního
zákona proběhlo 16. 5. v jičínské knihovně.
Třídenní 23. Knihovnická dílna se konala ve dnech 10. až 12. 9. v rámci festivalu Jičín – město
pohádky ve spolupráci Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, SKIP 08 Východní Čechy a s podporou
Ministerstva kultury ČR.
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Klubko SKIP 08 řešilo své plánované aktivity na jednání, jež proběhlo 15. 10. v Knihovně města
Hradce Králové, konkrétně v pobočce Kukleny. Na programu byla i přednáška Míly Lince z Městské
knihovny v Praze věnovaná sci-fi literatuře a pokračovalo se v tématu únikových her v knihovnách.
Po skončení akce připravila Markéta Dubnová z Knihovny města Hradce Králové únikovku ze
sklepa knihovny v Kuklenách.
Na podzim se patnáct členů seniorské sekce setkalo nad tzv. Knihovnickou bábovkou. Povídání
doplněné vzájemnou inspirací literární a kuchařskou se konalo ve čtvrtek 17. 10.
V úterý 26. 11. v Knihovně města Hradce Králové proběhl seminář Bookstart – S knížkou
do života. Uspořádaly jej Knihovna města Hradce Králové a SKIP 08. Zúčastnilo se 51 zájemců,
většinou z Královéhradeckého a Pardubického kraje, ale někteří vážili cestu i z jižních a severních
Čech a Moravy.
Dne 28. 11. uspořádala seniorská sekce cestopisnou přednášku s názvem Petrohrad očima Věry
Škraňkové. Velmi osobní vyprávění rodinných osudů lektorky si přišlo vyslechnout 20 posluchačů.
K Březnu měsíci – čtenářů byl čerstvými seznamy aktualizován projekt Seznamy dětské literatury
Klubka KDK SKIP 08 Východní Čechy. Seznamy dětské literatury naleznete na webu Knihovny
města Hradce Králové, a to v sekci Pro knihovníky, v oddíle Projekty: http://projekty.kmhk.cz/.
Projekt Lovci perel – soutěž na podporu dětské čtenářské gramotnosti – pokračoval i v roce
2019. Díky spolupráci Knihovny města Hradce Králové, Krajské knihovny v Pardubicích a SKIP 08
má projekt vlastní webové stránky dostupné na adrese https://www.lovciperel.cz/.

Region Velká Morava
Rok 2019 byl pro celý SKIP rokem konání valných hromad, a tedy také rokem volebním. Celoroční
činnost regionu zahrnovala pestrou skladbu aktivit, která se stále rozrůstá díky programu
organizovanému samotným výborem, projektům realizovaným s podporou dotací z Knihovny
21. století i činnosti dvou klubů dětských knihoven. V neposlední řadě pak stále narůstá význam
tzv. malých projektů, kterými podporujeme aktivity těch nejmenších knihoven regionu směřující
na podporu čtenářství a komunitních aktivit. Jsme také hrdi na to, že patříme mezi regiony, kde
pravidelně přibývají noví členové.
Na valné hromadě našeho regionu, která se konala 13. 3., byla v úvodu slavnostně udělena další tři
čestná ocenění Velkomoravský knihovník. Řada držitelů se tak rozrostla o významné knihovnické
osobnosti – o Mgr. Radka Jančáře, ředitele Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště,
o Marcelu Kořínkovou z Knihovny Kroměřížska a Mgr. Helenu Hubatkovou Seluckou z Knihovny
Jiřího Mahena v Brně. Přivítali jsem také PhDr. Víta Richtera, milého hosta z předsednictva SKIP.
Stěžejním bodem byly samozřejmě volby do regionálního výboru a dozorčí komise. Komunikace
se členy probíhá prostřednictvím e-mailů, informace jsou dostupné na webových stránkách
(https://www.knihkm.cz/skip-velka-morava.html) a prostřednictvím facebookové skupiny (https://
www.facebook.com/groups/104536653401099/). Daří se včas vybírat většinu členských příspěvků
a stanovený podíl odvádět do výkonného SKIP. Členská základna je pravidelně aktualizována na
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schůzích výboru, které se konají zpravidla jedenkrát za měsíc (mimo letní prázdniny). Agendu
velmi pečlivě vede kolegyně Magda Švejcarová.
Významnou regionální událostí nejen členů SKIP Velká Morava se stalo celostátní setkání
knihovníků v městysi Křtiny ve dnech 12. až 14. 9. 2019 Co venkovské knihovny umějí a mohou.
Akce podpořila spolupráci a možnost vzájemného poznávání pracovníků knihoven v malých
obcích z celé republiky. Zastoupeni byli zajména účastníci z knihoven Jihomoravského kraje
a institucionálních členů SKIP. Především knihovníci z neprofesionálních knihoven využili setkání
k navázání spolupráce, výměně zkušeností a seznámení se s novými trendy. Odborný program
doplnilo poznávání místních tradic a knihoven.

Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje
V roce 2019 bylo realizováno šest projektů s finanční podporou regionálního výboru SKIP 10: Poezie
čtená i zpívaná (Dobroslavice), Vzděláváme se v knihovně (Frenštát pod Radhoštěm), seminář pro
knihovníky a učitele Pohádky pro společné čtení, čtenářství a dyslexie (Javorník), Hádej, kdo mi
dnes bude číst (Klimkovice), Šité knihy pro knihovnu (Kopřivnice) a Čteme a pracujeme s pohádkou
doma a ve školce (Vřesina). Z rozpočtu SKIP 10 bylo celkem poskytnuto 20 500 Kč.
Po pěti letech se do Klimkovic vrátilo soutěžní klání mezi knihovnickými týmy dětí
z Moravskoslezského a Olomouckého kraje. První ročník tohoto setkání se odehrál
v roce 2013 v Havířově. V roce 2019 se akce zúčastnilo jedenáct týmů, mj. z Olomouce, Krnova,
Třince, Ostravy nebo z Pustějova. Dohromady v klimkovickém parku přivítal místostarosta města
asi 80 účastníků. Pro soutěžící bylo připraveno deset stanovišť tematicky směřovaných k stému
výročí prvního knihovního zákona. Děti si ověřily své znalosti ze světa knih, četly také například
ukázky regionálních pověstí a prověřily svou bystrost.
Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě udělil
v roce 2019 ocenění Knihovna Moravskoslezského kraje. Toto prestižní ocenění získala Městská
knihovna Bílovec, čestné diplomy získaly Městská knihovna Frýdek-Místek, Městská knihovna
Nový Jičín a Knihovna Třinec. Ocenění byla předána dne 2. 10. v prostorách Územního odborného
pracoviště Národního památkového ústavu v Ostravě. Cílem soutěže je ocenit aktivní knihovny
působící v Moravskoslezském kraji a motivovat knihovnickou veřejnost i vedení obcí.
Nadace OKD ocenila Regionální knihovnu Karviná – její projekt Společně s úsměvem získal
ocenění v kategorii Inovativní projekt. Projekt je zaměřen na děti se specifickými potřebami. Tyto
děti nemají jednoduchý sociální život, mnohdy se bojí změn a seznamování s novým prostředím
či cizími lidmi. Regionální knihovna jim podává pomocnou ruku, přivádí je do zázemí knihovny
a ukazuje jim, že i v knihovně si mohou najít svůj relaxační koutek, kam se nemusí bát přijít a kde
na ně čekají knihy, které se mohou stát jejich kamarády. Zjistí, že knihovna není jen o knihách, ale
mají zde možnost využít kreativní dílny a vyrobit si tak něco nejen pro sebe, ale i pro své blízké.
Dalším cílem projektu je také zlepšit nevidomým a slabozrakým občanům přístup ke kulturnímu
vyžití zprostředkováním promítání filmů s audio popisem v kinosále knihovny.
Poslední, spíše společenskou akcí v roce 2019 pro oba kraje, které sdružuje náš SKIP 10, byl
Den knihovníků v Ostravě. Ten proběhl 27. 11. Slavnostní ráz setkání je nejlepším momentem
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k ocenění práce našich kolegyň. Hostitelská knihovna v Ostravě připravila pro knihovníky
z Moravskoslezského a Olomouckého kraje pěkný program v kulturním centru COOLTOUR, ve
kterém se tentokrát představili amatérští herci. Setkání zahájil referát Miroslavy Sabelové, která
zhodnotila činnost SKIP 10 za rok 2019; poté následoval kulturní program. Slavnostní setkání
završilo bohaté pohoštění. Den knihovníků se stal krásnou tečkou za činností SKIP 10 v roce 2019.

Karlovarský region
Hry bez hranic aneb Knihovníci dětem je nejvýraznější projekt Karlovarského regionu. Koná
se od roku 2007 za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a SKIP. Cílem projektu je podpořit
čtenářství, rozšířit znalosti dětí o našem regionu a propagovat práci dětských oddělení veřejných
knihoven v Karlovarském kraji. Podstatné je také setkávání dětí z různých knihoven v kraji a jejich
vzájemná komunikace nejen o literatuře.
Již 13. ročník Her bez hranic se uskutečnil 25. 5. 2019 v Horním Slavkově, tématem bylo hornictví.
Hlavní organizace se ujala Městská knihovna Horní Slavkov. Setkání se účastnilo kolem 100 dětí
a knihovnic ze 14 knihoven. Děti soutěžily na jedenácti stanovištích v různých disciplínách –
výtvarných, vědomostních i sportovních. Plnily vědomostní úkoly na téma hornictví, historie města
Horní Slavkov a okolí (skládání městského znaku, práce s pověstí o zazděném vozkovi, poznávání
nerostů, flory a fauny Slavkovského lesa atd.). Sportovní úkoly je čekaly na stanovišti CHKO
Slavkovský les a Z Horního Slavkova do Číny – historie výroby porcelánu. Po skončení soutěžního
klání následoval doprovodný program – vyrábění záložek do knihy a krátký film v místním kině.
Na prvních třech místech se umístily knihovny z Horního Slavkova, Sokolova a Mariánských
Lázní. Všechna soutěžní družstva si odnesla bohaté odměny, které byly zakoupeny díky dotaci
Ministerstva kultury ČR, SKIP a sponzorským darům regionálních firem.
Dalším úspěšným regionálním programem je soutěž dětských čtenářů knihoven Nekoktám, čtu!
V únoru a březnu se konal pátý ročník, a to opět v místních kolech (v jednotlivých přihlášených
knihovnách) a dále v krajském kole. Z hlediska knihoven je hlavním cílem projektu propagace
činnosti knihoven, podpora aktivní spolupráce knihoven Karlovarského kraje, zvláště v oblasti
inovace aktivit dětských oddělení veřejných knihoven, a dále posílení spolupráce se základními
školami. Z hlediska dětského čtenářství je projekt zaměřen na rozvoj a podporu čtení, propagaci
čtení na veřejnosti a představení nových titulů dětské literatury dětským čtenářům.
V roce 2019 bylo zapojeno 17 knihoven Karlovarského kraje. Soutěž byla vyhlášena pro žáky čtvrtých
až pátých tříd základních škol. Místních kol se zúčastnilo přes 300 malých čtenářů. Vítěz místního kola
v jednotlivých knihovnách v každé z kategorií postoupil do krajského kola. V Krajské knihovně Karlovy
Vary se tak 15. 3. utkali nejlepší čtenáři ze sedmnácti měst kraje. Úkolem každého soutěžícího bylo
přečíst před porotou a diváky vybraný text z knihy. Čtyřčlenná porota následně výkon soutěžícího
ohodnotila podle předem stanovených kritérií (plynulost projevu, správná výslovnost, intonace,
hlasitost apod.). Důležitým prvkem hodnocení bylo také porozumění textu. Po přečtení ukázky proto
každý soutěžící odpovídal na dvě otázky. Pro oceněné děti byly připraveny knižní odměny, které byly
zakoupeny díky dotaci Ministerstva kultury ČR a SKIP. Projekt sklidil opět velmi pozitivní ohlasy ze
strany partnerských základních škol, široké veřejnosti i zapojených knihoven.
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ZÁVĚREČNÉ PODĚKOVÁNÍ
Na závěr chceme poděkovat všem subjektům, které činnost SKIP v roce 2019 podpořily:
 Ministerstvu kultury ČR;
 Goethe-Institutu Prag;
 firmě Ceiba;
 Asociaci krajů České republiky;
 Nakladatelství TRITON;
 projektu Čtení pomáhá.

Děkujeme všem kolektivním a především individuálním členům SKIP, kteří i v roce 2019 dobrovolně
vykonávali spolkovou činnost pro další rozvoj naší profesní organizace, všem dobrovolným
funkcionářům, kteří svou prací nezištně přispívají 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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