Zpráva o činnosti Sekce
knihoven SKIP v roce 2017

veřejných

Mgr. Gabriela Jarkulišová
Rok 2017 nebyl pro Sekci veřejných knihoven SKIP nijak neobvyklý. Setkávali jsme se na
pravidelných setkáních, organizovali dvě stěžejní akce (seminář „Co venkovské knihovny
umějí a mohou“ a workshop pro metodiky), vybrali Knihovnu roku ve státní soutěži a
nabídli knihovnám řadu tipů, podnětů i dobrých zkušeností. Členy sekce najdeme v řadě
celostátních aktivit SKIP od BMČ přes Biblioweb až po Týden knihoven.
Jak říkám – nic neobvyklého. A níže tedy malá rekapitulace…

1) Jednání Sekce veřejných knihoven SKIP
ze dne 21. 4. 2017, učebna Knihovnického institutu NK ČR
Program:
1. Roman Giebisch, předseda SKIP – Aktivity SKIPu v roce 2017 a 2018
2. Vít Richter, NK ČR – aktuální informace z ÚKR, spolupráce s MŠMT a další
3. Jana Kalousková, MěK Ústí nad Orlicí – Co nabízejí naše www stránky
4. Lenka Prucková –Facebook v knihovnách
5. Marie Šedá - 4. workshop pro metodiky - příprava
6. Gabriela Jarkulišová – Informace o akcích
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7. Lenka Prucková – Knihovna roku
8. Jaroslava Štěrbová – stáže mezi knihovnami

2) Workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven ve
dnech 9. a 10.května 2017
Workshop pro metodiky se stal už vlastně stálicí na programu naší sekce. Probíhá na
střídačku v české a moravské části naší vlasti, snažíme se (dle ohlasů snad úspěšně zvát
zajímavé přednášející, hledat nosná témata, spolupracovat s ostatními a dodat i kvalitu
zázemí.
V roce 2017 se nám podařilo spolupracovat s Knihovnou města Olomouce. Pro samotné
jednání využít Vlastivědné muzeum v Olomouci, uspořádat panelovou diskusi se zástupci
Spolku pro obnovu venkova a se starosty obcí se zajímavými knihovnami.
Blíže k programu :
 Legislativa a aktuality
 Prostorové vybavení malých a středních knihoven – výsledky průzkumu
 Průzkumy v knihovnách a jejich využití
 Standard pro dobrý fond
 Psychologie ve vyjednávání s veřejnou správou
 Komunikace se zřizovateli a finanční podpora knihoven mimo RF
 Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven
 Podpora knihoven Středočeským krajem
 Pozice metodik v NSK
Na čtyřicet účastníků, desítka lektorů a přednášejících, příjemné prostředí a tvůrčí a diskusní
atmosféra – to byl letošní worskhop.

3) Co venkovské knihovny umějí a mohou XIII.
Tento seminář pravidelně pořádá podsekce pro obecní knihovny. Ten poslední proběhl ve
dnech 14.-16. září 2017 v Hroznětíně, okres Karlovy Vary.
Ústředním tématem bylo Život v pohraničí-hledání kořenů.
Hlavním organizátorem Městská knihovna v Hroznětíně (Knihovna roku 2015).
Akci finančně podpořilo Ministerstvo kultury a na zdárném průběhu se vedle Sekce veřejných
knihoven SKIP, výrazně podílela i pověřená Krajská knihovna v Karlových Varech.

4) Jednání Sekce veřejných knihoven SKIP
ze dne 27. 11. 2017, učebna Knihovnického institutu NK ČR
Program:
1. Zlata Houšková – Bookstart – informace o zahájení české verze projektu
2. Lenka Prucková – Informace z konference IFLA
3. Helena Gajdušková – průběh soutěže Knihovna roku 2017
4. Volba komisařů do soutěže Knihovna roku pro další tříleté funkční období
Volbou z téměř dvacítky nominovaných byl nakonec vybrán následující tým:
Bc. Pavel Zajíc, ředitel, Městská knihovna v Rožnově pod Radhoštěm
Ing. Jana Tomancová, krajská metodička, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Věra Povalačová, knihovnice, Obecní knihovna Horní Lideč
Bc. Lucie Macháčková, okresní metodička, Městská knihovna Kutná Hora
Jaroslava Starcová, krajská metodička, Krajská vědecká knihovna v Liberci
5. Vít Richter – Knihovna – věc veřejná (informace o chystaných „kulatých stolech“
6. Gabriela Jarkulišová, Roman Giebisch – Informace z VV SKIP, akcích 2018 atd.
7. Aktualizace adresáře členů Sekce veřejných knihoven – Laďka Zemánková

Celkový přehled aktivit doplňujeme hodnocením činnosti podsekce pro
knihovny v malých obcích od garanta , kolegyně Dany Wimmerové
1. Spolupráce se Spolkem pro obnovu venkova
Nejvýrazněji se spolupráce 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.
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).
Na jednáních SPOV na celostátní úrovni se i v tomto roce účastnil Mgr. Roman
Giebisch.

2. Připravit (grant 2017) a realizovat setkání „Co venkovské knihovny umějí a mohou XIII.“
v Hroznětíně – úkol byl splněn, zájem knihovníků velký

3. Co venkovské knihovny umějí a mohou XIII. – setkání proběhlo ve dnech 14.-16. září 2017
v Hroznětíně, okres Karlovy Vary.
4. Průběžně publikovat ve Čtenáři články o dobrých venkovských knihovnách
Za pomoci většiny členů pracovního týmu se i v letošním roce podařilo pravidelně
publikovat v rubrice „venkovským knihovnám“ informace o dobrých zkušenostech
venkovských knihoven.

5. Práce týmu
V průběhu roku probíhá spolupráce týmu prostřednictvím elektronické pošty. Koncem
roku se vždy uskuteční pracovní schůzka v NK. Plánovaná schůzka byla svolána na
16.11. 2017

