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Jak hodnotí činnost SKIP jeho 
členové?

Anketa 2010 a 2022

410 respondentů

Individuální a institucionální členové
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Proč jsme se stali členy SKIP?

Další motivy členství:

• Kvůli zapojení do projektů

• Účast na zájezdech

• Abych podpořila důležitou profesní organizaci

• Abych mohla ovlivňovat rozvoj knihoven, jejich posun, 
zlepšování

• Doporučila mi to ředitelka nadřízené okresní knihovny

• Zastupuji krajskou knihovnu v regionálním výboru

• Abych se mezi svými kolegyněmi nezbláznila

90%

82%

74%

41%

50%

32%

42%

21%

3%

79%

84%

73%

50%

41%

40%

26%

30%

8%

Získávání aktuálních inf. z oboru

Profesní sounáležitost, stavovská čest

Možnosti výměny zkušeností

Navázání osobních kontaktů

Získání odborného vzdělání

Setkávání s lidmi

Možnost něco změnit, něco dosáhnout v
oboru

Kvůli lidem, kterých si vážíme

Přesvědčili nás z jiné knihovny

Proč jsme se stali členy SKIP
Institucionální Individuální



Jaké možnosti nám SKIP nabízí?

Další příklady:

• Zapojení do akcí pro děti

• Grantové a dotační příležitosti - osvěta 

• Pozitivně ovlivňovat rozvoj knihoven, hledat 
nové možnosti jejich rozvoje

• Pomáhat prestiži a dobrému jménu oboru

• Díky konferenci SKIP mám přehled o dění v 
oboru

7%

44%

50%

76%

80%

77%

98%

10%

37%

60%

75%

74%

77%

92%

Získat mezinárodní kontakty

Podílet se na řešení odborných
problémů, legislativy apod.

Navázat osobní kontakty

Účastnit se za příznivých
podmínek akcí

Vzdělávat se, profesně růst

Diskutovat, vyměňovat si
zkušenosti, využívat vzájemné…

Získávat informace z oboru

Díky SKIP máme možnost

Individuální Institucionální



Jaké možnosti nám SKIP nabízí?

Co se změnilo?

• Více oceňujeme SKIP jako zdroj informací +10 %

• Stoupl význam SKIP jako platformy pro spolupráci 
knihoven i knihovnic/íků + 25 %

• Stoupl význam zastupování kolektivních zájmů + 31 
%

• Zlepšila se nabídka vzdělávacích akcí + 31 %

• Více se podílíme na řešení odborných problémů + 9 
%

84%

78%

63%

62%

57%

49%

46%

31%

11%

94%

77%

88%

56%

88%

75%

77%

40%

9%

Získávat informace z oboru

Diskutovat, vyměňovat si
zkušenosti, využívat…

Podporuje spolupráci mezi
knihovnami i jednotlivci

Navázat osobní kontakty

Prosazuje kolektivní zájmy,
zastupuje knihovny

Účastnit se za příznivých
podmínek akcí

Vzdělávat se, profesně růst

Podílet se na řešení
odborných problémů,…

Získat mezinárodní kontakty

Srovnání výsledků ankety z let 2010 a 
2022

r. 2010 r. 2022



Co nám na SKIP vadí?
• Malé povědomí veřejnosti o SKIP 

• Nedostatek PR a marketingu směrem dovnitř oboru, 
nedostatečná profesionalita

• Chybí někdo na lobbing a prosazování knihoven do velkých 
projektových výzev (a management velkých projektů);

• Vyhoření některých dlouhodobých celostátních projektů

• Typ a forma akcí často odpovídají věkovému a genderovému 
složení členstva; 

• Chybí nové přístupy; prezentace na venek (soc. sítě) by se mi 
líbila víc kultivovaná;

• Lpí se na tom, jak se to dříve dělalo, rozhodují stále stejní lidé

• Více úsilí o vyšší společenskou prestiž profese a zlepšení 
systému odměňování knihovníků a informačních pracovníků

• Lépe organizovat regionální akce, často se termíny kryjí. 

• Málo času/zájmu členské základny/některých členů výboru se 
zapojit do organizace aktivit

• Zaplevelené e-konference balastem

• Webové stránky (chybějící informace, plakáty, fotky u proběhlých 
akcí)

• Pomalá příprava celostátních kampaní, vše se řeší na poslední 
chvíli, materiály k celostátním akcím nedostáváme vůbec

63%

28%

20%

15%

11%

5%

4%

1%

1%

6%

38%

43%

29%

24%

13%

9%

7%

3%

2%

5%

Nenapadá mě nic, co by nám
vadilo

Nedostatečná motivace pro
aktivní zapojení mladých

Stárnoucí členská základna

Malý přínos (benefit) pro
institucionální členy

Malé zastoupení knihoven a
individuálních členů

Nedostatečné informování
členů o činnosti SKIP

Nedostatečná aktivita
regionální organizace, jíž jsem…

Nedostatečná profesionalita

Nedostatečná aktivita
odborného orgánu (sekce,…

Jiné

Institucionální Individuální



Co nám na SKIP vadí?

Co se změnilo?

• Zlepšila se spokojenost s činností SKIP + 13 %

• Více nám vadí nedostatečné motivování 
mladých + 8 %

• Méně nám vadí stárnoucí členská základna – 8 
%

• Méně kritizujeme nedostatek benefitů – 8 %

• Méně nám vadí malé zastoupení členů – 15 %

• Lépe hodnotíme informování členů – 4 %

35%

29%

34%

28%

27%

11%

6%

2%

2%

48%

37%

26%

20%

12%

7%

6%

2%

1%

Nevadí mě nic, nevím

Nedostatečná motivace pro
mladé

Stárnoucí členská základna

Málo benefitů

Malé zastoupení členů

Nedostatečné informování členů
o činnosti SKIP

Nedostatečná aktivita regionální
organizace, jíž jsem členem

Nedostatečná profesionalita

Neaktivní odborná sekce

Srovnání výsledků ankety z let 2010 a 
2022

r. 2010 r. 2022



Na co by se měl SKIP v budoucnu soustředit?

Institucionální členové (61 vyjádření)

• 16 vzdělávat pracovnice/íky knihoven

• 10 spolupracovat s různými typy knihoven, spolky, 
školami, sdílení dobré praxe

• 9 zlepšit PR SKIP a knihoven

• 7 soustředit se na mladé pracovnice/íky

• 6 získávat nové členy

• 6 zlepšit komunikaci se členy, web, sociální sítě

• 4 zvýšit prestiž knihoven a jejich pracovníků, 
odměňování

• 4 zlepšit rozšířit nabídku aktivit, benefitů

• 4 lobbovat za knihovny

• 4 podporovat malé knihovny

• 2 motivovat knihovny ke změnám

• 2 podporovat změny legislativy

Individuální členové (113 vyjádření)

• 35 získávat nové členy

• 22 soustředit se na mladé pracovnice/íky

• 20 vzdělávat pracovnice/íky

• 17 zlepšit PR SKIPu a knihoven

• 13 zvýšit prestiž knihoven a jejich pracovníků, 
odměňování

• 9 spolupracovat s různými typy knihoven, spolky, 
školami, sdílení dobré praxe

• 4 zlepšit rozšířit nabídku aktivit, benefitů

• 4 podporovat malé knihovny

• 4 lobbovat za knihovny

• 4 motivovat knihovny ke změnám

• 3 podporovat změny legislativy

• 2 zlepšit komunikaci se členy, web, sociální sítě



Hlavní priority pro budoucnost

• Získávat nové členy
• soustředit se na mladé pracovnice/íky

• Zlepšit PR SKIPu a knihoven
• zvýšit prestiž knihoven a jejich pracovníků, odměňování

• lobbovat za knihovny

• motivovat knihovny ke změnám

• podporovat změny legislativy

• zlepšit komunikaci se členy, web, sociální sítě

• Vzdělávat pracovnice/íky knihoven
• zlepšit rozšířit nabídku aktivit, benefitů

• spolupracovat s různými typy knihoven, spolky, školami, sdílet dobrou praxi

• podporovat malé knihovny



Komentář ke 
Zprávě o činnosti SKIP 2019 - 2022

https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/valna-hromada-skip-a-odborna-konference/2022-11-valna-
hromada-konference/dokumenty

https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/valna-hromada-skip-a-odborna-konference/2022-11-valna-hromada-konference/dokumenty
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Velká Morava

Severní Morava

Liberecký region

Východočeský region

Středočeský region

Praha

Jihočeský region

Západočeský region

Karlovarský region



Hlavní body Programového prohlášení

1. Prosazovat právo občanů na rovný a neomezený přístup k informacím 

2. Podporovat vzdělávací, kulturní a komunitní aktivity knihoven, rozvíjet čtenářskou, 
informační, mediální a digitální gramotnost

3. Organizovat mediální akce k propagaci služeb knihoven 

4. Podporovat spolupráci mezi knihovnami a dalšími partnery

5. Podporovat vzdělávání pracovníků knihoven a informačních institucí 

6. Podporovat členy SKIP
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Prosazovat právo občanů na rovný a neomezený přístup k 
informacím 

• Novela knihovního zákona 
257/2001

• Knihovny a pandemie

• Knihovny bez bariér
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Prosazovat právo občanů na rovný a neomezený přístup k 
informacím 

• Novela knihovního zákona 
257/2001

• Knihovny a pandemie

• Knihovny bez bariér

16



Prosazovat právo občanů na rovný a neomezený přístup k informacím 

• Novela knihovního zákona 
257/2001

• Knihovny a pandemie

• Knihovny bez bariér
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Podporovat vzdělávací, kulturní a komunitní aktivity knihoven, 
rozvíjet čtenářskou, informační, mediální a digitální gramotnost

• Podporujeme čtenářskou, 
informační, mediální gramotnost a 
komunitní funkce knihoven

• Memorandum o spolupráci mezi 
MK a MŠMT

• Spolupráce s provozovateli 
knihoven

• Výstavba, modernizace knihoven
Co nebylo v 

učebnici



Podporovat vzdělávací, kulturní a komunitní aktivity knihoven, 
rozvíjet čtenářskou, informační, mediální a digitální gramotnost

• Podporujeme čtenářskou, 
informační, mediální gramotnost a 
komunitní funkce knihoven

• Memorandum o spolupráci mezi 
MK a MŠMT

• Spolupráce s provozovateli 
knihoven

• Výstavba, modernizace knihoven
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Čtenářská gramotnost Informační gramotnost

Mediální gramotnost Udržitelnost

Komunitní aktivity Občanské vzdělávání



Podporovat vzdělávací, kulturní a komunitní aktivity knihoven, 
rozvíjet čtenářskou, informační, mediální a digitální gramotnost

• Podporujeme čtenářskou, 
informační, mediální gramotnost a 
komunitní funkce knihoven

• Memorandum o spolupráci mezi 
MK a MŠMT

• Spolupráce s provozovateli 
knihoven

• Modernizace, výstavba knihoven
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Podporovat vzdělávací, kulturní a komunitní aktivity knihoven, 
rozvíjet čtenářskou, informační, mediální a digitální gramotnost

• Podporujeme čtenářskou, 
informační, mediální gramotnost a 
komunitní funkce knihoven

• Memorandum o spolupráci mezi 
MK a MŠMT

• Spolupráce s provozovateli 
knihoven

• Digitální služby, modernizace, 
výstavba knihoven
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Organizovat mediální akce k propagaci služeb knihoven 

• Česká televize, televize Nova, 
televize Prima, Český rozhlas…

• Příprava PR aktivit z celostátní 
působnosti – udržitelnost, 
mediální gramotnost

• Nový web SKIP, Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube
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Organizovat mediální akce k propagaci služeb knihoven 

• Česká televize, televize Nova, 
televize Prima, Český rozhlas…

• Příprava PR aktivit z celostátní 
působnosti – udržitelnost, 
mediální gramotnost

• Nový web SKIP, Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube
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77%

75%

69%

64%

40%

34%

28%

28%

12%

15%

5%

78%

73%

56%

58%

47%

38%

41%

25%

13%

6%

6%

Týden knihoven

Březen – měsíc čtenářů

Už jsem čtenář – Knížka pro …

Noc s Andersenem

S knížkou do života (Bookstart)

Den pro dětskou knihu

Čtenář roku

Lovci perel

Kde končí svět

Škola naruby

nejsem si jist/a

Zapojení do projektů

Institucionální Individuální



Organizovat mediální akce k propagaci služeb knihoven

• Česká televize, televize Nova, 
televize Prima, Český rozhlas…

• Příprava PR aktivit z celostátní 
působnosti – udržitelnost, 
mediální gramotnost

• Nový web SKIP, Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube
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Podporovat spolupráci mezi knihovnami a dalšími partnery

• Memorandum o spolupráci 
AKVŠ, SMG-KK, SDRUK, SKIP

• Mezinárodní spolupráce

• Projekt spolupráce s německými 
knihovnami 2022 – 2025

• Spolupráce se zástupci 
provozovatelů knihoven

• Spolupráce s příbuznými 
organizacemi a firmami
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Podporovat spolupráci mezi knihovnami a dalšími partnery

• Memorandum o spolupráci 
AKVŠ, SMG-KK, SDRUK, SKIP

• Mezinárodní spolupráce

• Projekt spolupráce s německými 
knihovnami 2022 – 2025

• Spolupráce se zástupci 
provozovatelů knihoven

• Spolupráce s příbuznými 
organizacemi a firmami
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Podporovat spolupráci mezi knihovnami a dalšími partnery

• Memorandum o spolupráci 
AKVŠ, SMG-KK, SDRUK, SKIP

• Projekt spolupráce s německými 
knihovnami 2022 – 2025

• Spolupráce se zástupci 
provozovatelů knihoven

• Spolupráce s příbuznými 
organizacemi a firmami
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Podporovat spolupráci mezi knihovnami a dalšími partnery

• Knihovny – členové SK

• Memorandum o spolupráci 
AKVŠ, SMG-KK, SDRUK, SKIP

• Projekt spolupráce s německými 
knihovnami 2022 – 2025

• Spolupráce se zástupci 
provozovatelů knihoven

• Spolupráce s příbuznými 
organizacemi a firmami
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Podporovat vzdělávání pracovníků knihoven a informačních 
institucí

• Pořádáme vzdělávací akce pro 
knihovníky a knihovny

• Nová Koncepce celoživotního 
vzdělávání pracovníků knihoven na 
léta 2022 až 2027 

• Spolupracovali jsme na novele 
Katalogu prací, na přípravě NSP, NSK

• Spolupracujeme s oborovými školami

30

Projekty K 21

• Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě
• Co venkovské knihovny umějí a mohou
• Semináře pro manažery
• Knihovnická dílna
• Semináře pro metodiky
• Mediální gramotnost pro knihovníky
• Efektivní komunikace s cizinci
• Bookstart – organizace a metodika
• Role knihoven v integraci příchozích z Ukrajiny
• Setkání knihovnických seniorů
• Malé podzimní setkání
• Náročné situace v práci knihovníka/ice v praxi
• Velikonoční jarmark
• Podpora zaměstnaneckého rozvoje v 

knihovnách a dalších kulturních institucích



Podporovat vzdělávání pracovníků knihoven a informačních 
institucí

• Pořádáme vzdělávací akce pro 
knihovníky a knihovny

• Nová Koncepce celoživotního 
vzdělávání pracovníků knihoven na 
léta 2022 až 2027 

• Spolupracovali jsme na novele 
Katalogu prací, na přípravě NSP, NSK

• Spolupracujeme s oborovými školami
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Podporovat členy SKIP

• Zprostředkujeme aktuální 
informace o dění v knihovnách

• Zlepšujeme činnost SKIP

• Oceňujeme práci knihoven a 
knihovníků

• Zatupujeme knihovny a jejich 
pracovníky

• Podporujeme spolupráci 
knihoven a jejich pracovníků

32

19 elektronických konferencí

8 profilů na sociálních sítí

Registrace knihovnický akcí

Bulletin SKIP

Online káva z předsedou SKIP

IMPULSY



Podporovat členy SKIP

• Zprostředkujeme aktuální 
informace o dění v knihovnách

• Zlepšujeme činnost SKIP

• Oceňujeme práci knihoven a 
knihovníků

• Zatupujeme knihovny a jejich 
pracovníky

• Podporujeme spolupráci 
knihoven a jejich pracovníků

33

Archivní a skartační řád

Finanční řád

Směrnice o uzavírání dohod

Jednací řád SKIP

Směrnice o cestovních 
náhradách



Podporovat členy SKIP

• Zprostředkujeme aktuální 
informace o dění v knihovnách

• Zlepšujeme činnost SKIP

• Oceňujeme práci knihoven a 
knihovníků

• Zatupujeme knihovny a jejich 
pracovníky

• Podporujeme spolupráci 
knihoven a jejich pracovníků

34

Cena českých 
knihovníků

Cena MARK
Oceňování knihoven a 
knihovníků - regiony

OKnA



Podporovat členy SKIP

• Zprostředkujeme aktuální 
informace o dění v knihovnách

• Zlepšujeme činnost SKIP

• Oceňujeme práci knihoven a 
knihovníků

• Zatupujeme knihovny a jejich 
pracovníky

• Podporujeme spolupráci 
knihoven a jejich pracovníků
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Spolupracujeme
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