Podklady Sekce veřejných knihoven pro výroční zprávu SKIP 2019
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Pravidelná jednání
Skupina pro komunitní aktivity
Skupina pro obecní knihovny
Skupina pro dobrovolnictví
Workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven

1. 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/ .
2. 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. listopadu v Hradci Králové. Na šest
desítek účastníků se věnovalo tématům jako „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. Více
o konferenci lze nalézt na https://lokalka-seminar-pro-knihovny.webnode.cz/program/.
3. Skupina pro obecní knihovny kromě běžných povinností v Knihovně roku resp. Vesnici roku
uspořádala tradiční seminář „Co vesnické knihovny umějí a mohou“. O průběhu semináře se
opět můžeme více dozvědět na webu SKIP, ale pro účely výroční zprávy je možná zajímavý
odraz semináře na fb profilu jednoho ze spolupořadatelů , města Boskovice :
Ve dnech 12. - 14. září 2019 se v Boskovicích, Křtinách a v okolí uskutečnilo třídenní setkání
knihovníků "CO VENKOVSKÉ KNIHOVNY UMĚJÍ A MOHOU". V pořadí již 15. ročník této
celorepublikové akce pořádala Knihovna městyse Křtiny (Knihovna roku 2017) ve spolupráci se
Sekcí veřejných knihoven SKIP a Knihovnou Boskovice.
Účastníci jubilejního setkání byli nejdříve uvítáni v sále boskovického kina, poté následovala
komentovaná prohlídka města a procházka židovským městem. Zástupci knihoven z celé
republiky měli možnost si prohlédnout také Knihovnu Boskovice a seznámit se s její činností.
Navečer se skupina přesunula do Křtin, kde si pro ně místní kronikář připravil velmi poutavou
přednášku o historii městyse. Následující den probíhal v konferenčním sále křtinského zámku
celodenní odborný program věnovaný tématu komunitní knihovny. Zde kromě jiného
prezentovaly svoji netradiční činnost knihovnice z knihoven Kořenec a Kladoruby. Svou účastí a
příspěvkem do diskuze nás přijel podpořit také boskovický místostarosta Ing. Lukáš Holík. Milé a
velmi přátelské setkání bylo třetí den zakončeno v knihovnách obce Habrůvka a Veselice.

4. Skupina pro dobrovolnictví
Skupina kolegů, kteří by se rádi více a systematicky věnovali otázce dobrovolnické
práce v knihovnách, požádala o možnost pracovat ve vlastní „podsekci“. A protože
téma dobrovolnictví je v souladu s cíli Sekce veřejných knihoven, obsahově jeho
význam pro knihovnictví roste, byla činnost pracovní skupiny zařazena do Sekce

veřejných knihoven SKIP v roce 2019. Jejího vedení se ujmula kolegyně Eva
Vodičková z Karlových Varů. Cíle práce si opět můžeme prostudovat na webu, a to na
https://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-verejnych-knihoven/skupina-prodobrovolnictvi .
5. Ve dnech 19. a 20. listopadu 2019 proběhl v Knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
v pořadí už šestý workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných
knihoven. Tématem byl tentokrát METODIK V TERÉNU, a tak čtyři desítky účastníků
pracovali s problémy, jak napsat dobrý projekt , kdy byl k dipozici pohled hodnotitele,
jak využít pozitivní manipulace v práci metodika, jak připravit knihovnu na příjezd
komisaře některé z pořádaných soutěží atd. Celý program i s doplňky je zájemcům
k dispozici na https://workshop-pro-metodiky-6.webnode.cz/sluzby/.

Za vedení sekce chci poděkovat členům Sekce veřejných knihoven SKIP za celoroční práci.
Zájem převyšující mnohdy kapacitu jednotlivých pořádaných akcí ukazuje, že kvalita
připravených programů se neustále zvyšuje. Zároveň nás nesmírně naplňují aktivity
„nových“ členů sekce, příkladem je třeba spontánní vznik a práce skupiny pro dobrovolnictví.
Konstatujeme také, že Sekce veřejných knihoven má mezi členy zástupce všech regionů, což
výrazně přispívá k možnostem vzájemného sdílení dobrých tipů a zjednodušuje spolupráci při
organizaci jednotlivých aktivit.

