
Výroční zpráva o činnosti KLK SKIP za rok 2021

Klub lékařských knihoven (KLK) SKIP byl založen v roce 2009. Hlavními iniciátorkami byly
tehdejší vedoucí regionálních lékařských knihoven Fakultní nemocnice sv. Anny v Brně (JM),
Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně (Zlínský kraj) a Krajské nemocnice Liberec (Liberecký
kraj).  V průběhu let pochopitelně dochází i v lékařských knihovnách k personální obměně,
většinou z důvodů odchodu do důchodu. Naše kolegyně, které KLK zakládaly již svou činnost
přerušily. Počet členů klubu se v roce 2021 ustálil na počtu 24.

K odborným a spolkovým aktivitám Národní  lékařské  knihovny (NLK) patří  také aktivní
skupina  REGLEK  (Konzultační  skupina  pro  rozvoj  regionálních  center  zdravotnických
knihoven v ČR) a propojením činností obou iniciativ se daří zachovávat i činnost KLK.

Hlavní cíle KLK jsou podporovat a rozvíjet komunikační cesty pro vzájemnou odbornou a
profesní informovanost, organizovat tréninky a vzdělávací aktivity za účelem prohlubování
profesní  mobility  lékařských  knihovníků  a  nacházet  praktické  cesty  pro  rozšiřování
spolupráce s jinými veřejnými knihovnami nebo subjekty. 
Vlivem covidové epidemie v uplynulých dvou letech bylo nutno změnit formy komunikace 
a tak se sice snížil počet pořádaných akcí, avšak byly pořádány nově online formou a přinesly
nové podněty a zkušenosti.

Členové Klubu lékařských knihoven (KLK) se shodují na tom, že k účinným aktivitám patří
především  vzdělávací  akce,  které  jsou  organizovány  v rámci
celoživotního vzdělávání zdravotnických a jiných knihovníků. Pomáhají prohlubovat profesní
mobilitu,  schopnosti  adaptace  na  změny  a  tato  setkávání  jsou  příležitostmi  k  rozšiřování
spolupráce s jinými knihovnami.
Pro  vzdělávací  aktivity  Klubu  jsou  volena  specifická  témata  s ohledem na  medicínskou  
a  zdravotnickou  problematiku,  v posledních  dvou  letech  jsou  rozšířeny  o  studium zdraví
člověka  a  zdravotní  gramotnost  občanů.  Další  platformou,  která  podporuje  odbornou  
a spolkovou komunikace je online časopis „Lékařská knihovna“, který je vydáván v NLK 2x
ročně. Přináší odborné články, recenze knih, aktuality i zprávy z konferencí kolegyň a kolegů
z NLK i dalších knihoven a institucí.

V roce 2021 se podařilo realizovat e-learningové kurzy, na kterých se KLK SKIP účastnil
jako  spolupořadatel.  Kurzů  se  účastnili  spolu  s lékařskými  knihovníky  také  knihovníci
z ostatních  knihoven.  V posledním roce  lze  zaznamenat  vzrůstající  zájem o  problematiku
zdravotnických informací.
Ve dnech 7. 6. - 30. 6. 2021 byl realizován kurz Zdravotní gramotnost 2021: Jak můžeme lépe
získat  informace  o     zdraví?   s  účastí  56 knihovníků a  ve dnech 1.  11.  –  5.  12.  2021 kurz
Medicínské  informace  pro  knihovníky  2021:  Vyhledávání  ve  vybraných  domácích  
i zahraničních databázích, který ukončilo 40 přihlášených. 

Společné  jednání  Klubu  s Konzultační  skupinou  Reglek  a  zástupců  regionálních  center
zdravotnických knihoven se uskutečnilo v online formě dne 15. 12. 2021. 

Členská základna
Ke dni 31.12.21 bylo registrováno 24 členů KLK ze všech regionů ČR. 

Výbor klubu se sešel při příležitosti online setkání 15. 12. 2021.

https://nlk.cz/2021/10/e-learningovy-kurz-1-11-5-12/
https://nlk.cz/2021/10/e-learningovy-kurz-1-11-5-12/
https://nlk.cz/2021/05/e-learningovy-kurz/
https://nlk.cz/2021/05/e-learningovy-kurz/


Informace a diskusní prostor
Informace pro členy klubu jsou zveřejňovány na:
http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/spoluprace/klub-lekarskych-knihoven
a v elektronickém časopisu Lékařská knihovna.
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https://nlk.cz/2020/12/lekarska-knihovna-3-4-2020/
http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/spoluprace/klub-lekarskych-knihoven

