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Ad1) Jednání sekce veřejných knihoven v roce 2011
Členové sekce veřejných knihoven SKIP se sešla v roce 2011 dvakrát na pracovních setkáních.
Únorové setkání (17.2.2011) bylo věnováno
 především přípravě dalšího ročníku „Knihovnické dílny“
 projektu UZS (zvýšení adaptability pracovníků v kulturních zařízeních)
 aktuálnímu stavu koncepce rozvoje knihoven do roku 2014
 představení nového webu SKIP, kdy správou webové stránky sekce byla pověřena Martina
Wolna (Měk Třinec)
 informacím o jednání s DILIA ve věci elektronického dodávání dokumentů
 dotačním titulům VISK a K21
 problematice PIK a jeho financování
 aktuálním akcím roku 2011
o březen – měsíc čtenářů
o čtenář roku
o maraton čtení

V listopadu (10.11.2011)


jsme nejprve shlédli na jednání sekce ukázku možné propagační kampaně ČTI! ŽIJ! , která
vznikla v grafickém studiu Mančaft. Toto grafické studio se umístilo na prvním místě v soutěži
o logotyp Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. Jejich atraktivní návrh prošel
diskusí a následná nabídka pro SKIP bude zvažována v souvislosti s výsledky podpory
SKANSKA v roce 2012



nás Mgr. Roman Giebisch zevrubně informoval o proběhlých nejvýznamnějších aktivitách
SKIP (BMČ, Maraton čtení, Čtenář roku, Týden čtení, Noc s Andersenem, OKNA, Světový den
knihy atd. –viz dále ve zprávě)



Mgr. Zlata Houšková podrobně referovala o práci na typových pozicích Národní soustavy
povolání , kdy do této soustavy zapracovává desetičlenný tým složený ze zástupců všech typů
knihoven vymezení základních knihovnických profesí.) Jde o projekt , který je omezen rokem
2012, více o něm na webové stránce SKIP)



jsme také přivítali novelizovaný Standard VKIS, na jehož přípravě se mnozí ze členů sekce
veřejných knihoven podíleli



jsme se podrobně také věnovali nové soutěžní komisi pro hodnocení nominovaných knihoven
do soutěže Knihovna roku…, a to v obou kategoriích. Diskuse o parametrech soutěže ,
jednotlivými kriterii a také o jejich aktuálnosti po více než 10 letech této soutěže byla věcná.
Dohodli jsme, že návrhy osob nominovaných do této komise bude až do dalšího jednání
v únoru 2012 zasílán Mgr. Jarkulišové nebo Mgr. Giebischovi . V únoru na dalším jednání
sekce také dojde k výběru z nominovaných osob



jsme poměrně široce diskutovali o soutěžích typu Městská knihovna roku… Členové sekce se
během této diskuse shodli, že jde především o motivační charakter soutěže (stejně jako
v případě MARK 2011 atd), kdy kritéria nemohou být nikdy zcela objektivní .



jsme se také věnovali RF. Členové sekce veřejných knihoven jsou ve velké míře spjati
s výkonem RF. Finanční krize i rozhodnutí jednotlivých krajů právě tyto funkce negativně
ovlivňují. Ve Středočeském kraji došlo ke snížení dotace o téměř 50%, což v podstatě
znemožňuje vykonávání těchto služeb určených pro obecní knihovny. Deklarovali jsme
připravenost SKIP hledat ve spolupráci s krajskými , pověřenými knihovnami i KI NKČR řešení,
intervenovat a pomoci.

Ad2) Zpráva o činnosti podsekce „venkovské knihovny“ v roce 2011
Daniela Wimmerová (garant)
1. Spolupráce se Spolkem pro obnovu venkova
Celkem úspěšně probíhala spolupráce se SPOV na celostátní úrovni, zástupci SKIP se
většinou účastnili schůzek SPOV a podíleli se na zdárném průběhu ústředního kola
soutěže Vesnice roku. Na slavnostním vyhlášení soutěže Knihovna roku v Zrcadlové kapli
byla za SPOV paní Jílková. Žádný zástupce SKIP se ale nezúčastnil slavnostního vyhlášení
Vesnice roku v Komni.
 Na regionální úrovni se spolupráce obou spolků velmi liší – dobré výsledky jsou na
Moravě a v jižních Čechách

2. Webové stránky Spolku pro obnovu venkova a SKIPu na celostátní
úrovni a oslovit regionální výbory, aby se připojily – webové stránky jsou
propojeny, regionální výbory byly osloveny, ale ne všechny regiony na výzvu
zareagovaly

3. Nepodařilo se splnit úkol průběžně publikovat články o činnosti knihoven v časopise
Zpravodaje SPOV a navázat spolupráci s časopisem Veřejná správa (objevují se jen občas
jednotlivé články) – trvá i v příštím roce

4. Zlepšení komunikace mezi regionálními organizacemi SKIP a SPOV – jak už bylo
konstatováno, tento úkol byl splněn jen částečně, spolupráce je v jednotlivých regionech
různá. Ve všech regionech se podílí knihovníci na hodnocení regionálního kola soutěže
Vesnice roku.

5. Strategie a metody hodnocení soutěže Knihovna roku - před soutěží bylo svoláno
regionální i celostátní komisaře a metodiky krajských knihoven

6. Chtěli jsme zpracovat podklady pro grant Možnosti vícezdrojového financování činnosti
venkovských knihoven a realizovat tento seminář pro ředitele knihoven a metodiky – pro
nezájem nebyl úkol realizován

7. Co venkovské knihovny umějí a mohou VII. – setkání proběhlo 22. – 24. 9. 2011
v Protivanově ( Knihovna roku 2009), okres Prostějov, Olomoucký kraj, bylo velmi
úspěšné (přesto, že v poslední chvíli odřekli dva lektoři a plánovaný odborný program
musel být zajištěn náhradníky). Akce se zúčastnil velký počet knihovníků venkovských
knihoven z blízkého okolí. Celkový průběh akce byl zveřejněn v odborném tisku,
zdokumentován v kronice a byl také pořízen videozáznam.

8. Knihovnická dílna – členové pracovního týmu se podíleli na zdárném průběhu „dílny“ –
byly představeny knihovny, které získaly titul Knihovna roku v době od poslední
Knihovnické dílny

9. Práce týmu
 pracovní tým byl rozšířen o nové členy – Ivu Slámovou (vedoucí úseku
služeb knihovnám okresu Liberec) a Romana Giebische (NK ČR)


v průběhu roku je spolupráce členů týmu realizována prostřednictvím
elektronické pošty, jedenkrát v roce se schází na pracovní schůzce v NK v Praze.
V tomto roce se sešli 28.11.2011 – viz. zápis. Byla zde zhodnocena činnost
„podsekce“ a připraven plán na rok 2012.

Ad3) Aktivity 2011
Rok 2011 ovlivnilo získání partnera ve firmě SKANSKA.

Březen – měsíc čtenářů
V roce 2011 proběhl druhý ročník, do kterého se zapojilo 380 knihoven. BMČ měl poměrně úspěšný
ohlas v mediích, evidujeme 147 příspěvků celostátních z celkového počtu 857 příspěvků. Propagační
materiály financovala SKANSKA.

Maraton čtení
První ročník, kdy knihovny mohly čerpat příspěvek ve výši 3 tisíce Kč pro autorská čtení. Podpořeno
bylo 67 knihoven, upřednostňovali jsme autory nominované na cenu Magnesia Litera. Na Maratonu
čtení připojili svou podporu i zástupci Obce spisovatelů.

Čtenář roku
Taktéž první ročník, do kterého se přihlásilo 81 veřejných knihoven. V každém kraji byl vybrán pro
„Král čtenářů“ porovnáním výsledků přihlášených knihoven. Vítězem nejvyššího kola byla slečna
Dagmar Černá z knihovny v Hustopečích, které byla předána cena v rámci televizního přenosu udílení
cen Magnesia Litera ve Stavovském divadle. Na této akci nás finančně podpořila firma Kanzelsberger.

Týden čtení
Padesát veřejných knihoven se přihlásilo k 3. ročníku, což není úspěšné číslo. Sekce by se měla zaměřit
na větší popularizace – čtení na netradičních místech, v netradiční hodiny atd.

Biblioweb
56 knihoven změřilo své stránky při 12.ročníku. V kategorii nad 20 tis. obyvatel zvítězila Knihovna
Františka Bartoše ve Zlíně, v kategorii nad 3 tis. Obyvatel pak Městská knihovna v Ústí nad Orlicí,
v kategorii do 3 tis. obyvatel Městská knihovna Jevíčko. Soutěž o nejpovedenější knihovní web již
tradičně zaštiťuje Asociace krajů a vítěz je vyhlašován v rámci konference ISSS. Hodnocení webů je
pak zveřejněno v časopise Čtenář.

Knihovnická dílna
11.ročník tohoto setkání především menších veřejných knihoven proběhlo za finanční podpory MK ČR
a ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze. Vedle tradičního představení nejlepších knihoven
oceněných v soutěži Vesnice resp. Knihovna roku jsme se díky výbornému lektorskému obsazení
věnovali také tématu dobrovolnictví v knihovnách, nezapomněli jsme ani informovat o nových
skutečnostech, trendech a aktualitách. Nově byla do programu zahrnuta exkurze- vybrali jsme
pobočku Městské knihovny v Praze – Dům čtení. Vysoká účast (přes 150 účastníků) je důkazem, že
témata diskutovaná na Knihovnické dílně byla zajímavá a cílová skupina dobře zvolená.

Týden knihoven
Letošní motto 15.kraj –kraj knihoven jsme propagovali na knihovnickém happeningu v Ostravě, kde
Knihovna města Ostravy připravila bohatý program pro všechny zúčastněné.
Následující týden byl opět zaměřen každý den na jinou cílovou skupinu (děti, rodiče na rodičovské
dovolené, senioři, handicapovaní, elektroničtí čtenáři atd.)

MARK 2011
Na ostravském happeningu byla předána cena pro mladého knihovníka do 35 let tentokrát kolegyni
Heleně Selucké za projekt Bezbarierová knihovna. Cena je spojena také s finanční odměnou, a to díky
spolupráci s firmou SKANSKA.

Městská knihovna roku 2011
Tuto cenu SKIP udělil podruhé (stejně jako MARK) za účasti firmy SKANSKA. Letos si cenu odnesla
kolegyně Dagmar Bahnerová z Městské knihovny v Lounech a cena byla předána při ceremoniálu
udílení státní ceny Knihovna roku. I s touto cenou je spojena finanční odměna pro vítěznou knihovnu.

KNIHOVNA ROKU 2011
V této soutěži malých veřejných knihoven letos zvítězila Místní knihovna Vavřinec – Veselice
z Jihomoravského kraje. V rámci této soutěže se také udílí cena za informační počin, tu letos obdržela
Moravská zemská knihovna v Brně.

Den pro dětskou knihu
V šestém ročníku se přihlásilo k propagaci dětské knižní produkce 120 knihoven. Pro letošní ročník
jsme aktualizovali webovou stránku i přihlašovací formulář.

V regionech samozřejmě proběhla celá řada dalších akcí v průběhu roku, o nich více ve výročních
zprávách jednotlivých regionů.

Ad4) Závěr
Aktivit, jak vidíme názorně, je v průběhu roku mnoho, silný partner nám v letošním roce dokonce
umožnil využít podpory jak v propagaci , tak pro konání akcí samotných. Počet zapojovaných
knihoven a tudíž rostoucí množina těch , pro které tyto aktivity podnikáme, - naše čtenáře - však
neroste. Před každým členem SKIP a tím více před každým členem sekce veřejných knihoven tedy
stojí v roce 2012 úkol získávat pro činnost SKIP nejen svou knihovny, své nejbližší kolegy, ale
především další a další knihovny z řad menších profesionálních knihoven a také s velkým důrazem
knihovny obecní. A právě konkrétní kroky v této oblasti budou úkolem sekce veřejných knihoven
v roce 2012.

