
Výroční zpráva Sekce veřejných knihoven 
SKIP za rok 2022

 Cíle Sekce veřejných knihoven SKIP v roce 2022
a. Strukturovat práci sekce a jejich pracovních skupin
b. Aktualizovat členskou základnu 
c. Zajistit komunikaci členů sekce včetně „fyzického“ setkání 
d. Zajistit pravidelnou aktualizaci informací na webu sekce 
e. Zajistit programové týmy a uspořádat plánované aktivity – workshop pro metodiky 

v Brně, seminář „Co vesnické knihovny umějí a mohou“ v Halenkově
 Plnění cílů : 

Ad komunikace ČLENŮ SEKCE VEŘEJNÝCH KNIHOVEN 

 Národní knihovna ČR dne 26.5.2022

V roce 2022 se jednání sekce vrátilo do normálu a členové sekce se tak mohli potkat hned na dvou 
jednáních v tradičním formátu.

Jednání 26.5.2022  v Národní knihovně řídila místopředsedkyně sekce Lenka Prucková. Tématem bylo 
jednak  zhodnocení  dosavadních  aktivit  (semináře,  workshopy  –  více  na 
https://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce/sekce-verejnych-knihoven/zapisy-z-jednani/26-5-
2022) a dále se program věnoval hlavnímu komunikačnímu tématu „Udržitelnost v  knihovnách“ a 
tématu nadcházejícímu „Mediální vzdělávání“. 

Představen byl projekt česko-německé spolupráce na léta 2022-2025 (stáže, studijní cesty, společné 
aktivity). 

Důležitým  tématem  jednání  byla  aktuální  situace  v podskupině  pro  obecní  knihovny.  Došlo 
k personální  obměně,  za  kolegyni  Danu Wimmerovou převzala  vedení  této  podskupiny  kolegyně 
Lucie Macháčková.  Došlo  a dochází  také k širšímu zapojení  kolegů z oceněných knihoven a  tím i 
nárůstu v počtu členů této podskupiny. 

Ke  zvýšení  komfortu  komunikace  byla  pro  členy  sekce  nově  utvořena  diskusní  elektronická 
konference  VEŘEJNÁ  KNIHOVNA,  kam  byli  zařazeni  všichni  aktuální  členové  sekce.  K dokončení 
aktualizace členské základny došlo v prvním čtvrtletí 2022. 

Členové sekce byli  vyzváni  k zapojení  se  do příprav aktivit  sekce,  především jde o seminář  „  Co 
venkovské knihovny umějí a mohou“, dále o workshop metodiků veřejných knihoven atd. 

Na jednání byl přizván předseda SKIP Roman Giebisch, který představil aktualizovaný program Valné 
hromady SKIP v Ostravě. 

 Národní knihovna ČR dne 5.12.2022

https://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce/sekce-verejnych-knihoven/zapisy-z-jednani/26-5-2022)
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Jednání zahájila a řídila předsedkyně sekce Gabriela Jarkulišová.
V úvodu jednání byly projednány výstupy z Valné hromady SKIP v Ostravě. Pozornost byla věnována 
nové podobě, struktuře a způsobu doplňování webové prezentace SKIP včetně sekcí a podskupin.
Prostor dostaly informace o akcích, které sekce připravuje na rok 2023 včetně žádostí o jejich dotační 
podporu. 
Jde o IX. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven 25. – 26. 4. 2023 v  
Kutne Hoře, dále o spolupráci na Setkání knihovnických seniorů 22. – 24.8. 2023 taktéž v Kutné Hoře,  
dále seminář Co venkovské knihovny umějí a mohou 21. - 22. 9. 2023 ve Statenicich,  chybět nebude  
Knihovnická dilna 23. – 24. 11. 2023 v Praze  a konference  o dobrovolnictví, která je plánována na 
jaro 2023 do Karlových Varů. 
Vít Richter informoval členy sekce o aktuálních programech podpory knihoven (IROP, NPO, Program 
rozvoje venkova atd.)
Součástí prezentace dr. Richtera byly také Informace o memorandu o spolupráci MK ČR a MŠMT, 
návrzích na systémovou změnu v udělování ocenění MARK a aktualizaci standardu VKIS. 
Jaroslav  Císař,  šéfredaktor  časopisu  Čtenář,  informoval  členy  sekce  o  plánovaných  změnách  ve 
struktuře časopisu, nových rubrikách i tématech jednotlivých měsíců. 
Jednání se zúčastnil také předseda SKIP Roman Giebisch,  který po aktuálních informacích z  dění KSIP 
podpořil i následnou diskusi o podobě kampaně BMČ 2023. Tuto kampaň naše sekce opět garantuje a 
v přípravě na rok 2023 nakonec zvítězilo téma Zpátky do knihoven. Diskuse byla také nad tématem 
NEJ čtenářem 2022, kdy se sekce rozhodla v souladu s preferovaným tématem „Zpátky do knihoven 
pro kategorii „Nejvěrnější čtenář“. Měřitelným a srovnávacím kritériem byl stanoven NEJVYŠŠÍ POČET 
fyzických NÁVŠTĚV REGISTROVANÉHO UŽIVATELE s tím, že další kritéria si jednotlivé knihovny volí 
samostatně.  Důležitý  byl  harmonogram,  kdy  nejvěrnějšího  čtenáře  by  knihovny  měly  ocenit  do 
6.3.2023. Svého vítěze každá přihlášena knihovna zaregistruje a RV SKIP pak vybere krajského vítěze,  
který  postoupí  do  celostátního  kola.  Krajské  nominace  musí  být  shromážděny  do  15.3.2023  u 
předsedy SKIPu.
Eva Vodičková, vedoucí  skupiny pro dobrovolnictví,  představila  náplň práce této skupiny, nabídla 
činnost a přizvala zájemce o problematiku dobrovolnictví do práce skupiny.
Lucie Macháčková,  vedoucí  skupiny  pro obecní  knihovny,  taktéž představila  práci  této skupiny a 
pozvala na jednání zájemců v dubnovém termínu 2023 do Knihovny F. L. Lorence ve Vrdech. 
Na sekci vystoupil také Vít Richter, který informoval o novele autorského zákona, vývoji situace DDNT 
na Slovensku a aktualitách oboru. 

Ad AKTUALIZACE ČLENSKÉ ZÁKLADNY

 V roce 2022 proběhla cílená aktualizace členské základny Sekce veřejných knihoven. 
Jednak byli  osloveni  všichni  z dosavadního  adresáře  s tím,  aby deklarovali,  že  mají  nadále  zájem 
pracovat v sekci, dále byly osloveny  jednotlivé RV, protože i nadále považujeme za důležité snažit se  
o zastoupení všech regionů v činnosti sekce. Také se systematizoval vztah sekce – skupiny. 

Sekce veřejných knihoven SKIP má tak k 31.12.2022  celkem 83 členů. Ti se pak dále mohou podílet 
na činnosti jednotlivých pracovních skupin. 
Skupina pro obecní knihovny k 31.12.2022 sdružuje 29 členů, skupina pro dobrovolnictví pracuje ve 
čtyřčlenném týmu, skupina pro komunitní aktivity knihoven má v tuto chvíli 12 členů.  Každá z těchto 
skupin má vlastní aktivity, schází se nezávisle na jednání „velké“ sekce, i když z  praktických důvodů se 
termíny jednání optimalizují pro efektivitu jednání. 
Všechny  takto  získané  informace  byly  ve  spolupráci  s Lindou  Jansovou,  garantkou  webu  SKIP, 
propsány do aktuální webové stránky SKIP, resp. Sekce veřejných knihoven SKIP.
AD významné AKTIVITY SEKCE v     roce 2022  



VIII. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven  proběhl v tradičním modelu 
dvou dnů. Hlavním cílem těchto pravidelných vzdělávacích setkání je nejej rozšiřování, ale i upevňování 
znalostí a kompetencí metodiků, informovanost  o oborových prioritách i  aktualitách  a dále praktický 
nácvik a ukázky řešení konkrétních problémů, se kterými se metodici při jednání  v obcích potkávají .  
Nedílnou součástí jsou pak ukázky dobré praxe doplněné konkrétní exkurzí. 

Letošní ročník workshopu byl realizován v moravské části (místa se kvůli dostupnosti pravidelně střídají), 
konkrétně v Moravské zemské knihovně v Brně, a to v termínu 18. -19. října 2022. Celý program je k  
dispozici  na https://workshop-pro-metodiky-8.webnode.cz/.
Program byl  rozdělen do několika  bloků,  zaznělo dvanáct  samostatných příspěvků.  V  první  části bylo 
kromě oborových aktualit  (například  aktualizovaný  Manifest  veřejné knihovny,  Knihovnické  tematické 
dvouletky ...)  také  zmíněno úskalí komunikačních dovedností, a to napříč profesí metodika. Praktické 
návody reprezentovaly například příspěvky "Jak na dobrou poradu" nebo návodný manuál pro soutěž 
Knihovna roku. Exkurze nás tentokrát kromě samotné MZK zavedla ještě do Knihovny Na Křižovatce. Z 
celkového pohledu bylo dodrženo vše, co jsme v projektu plánovali.

Kapacita workshopu byla naplněna, zúčastnilo se více než 40 účastníků, kterým se věnovalo 12 lektorů a 
organizátorů. Dle zpětné vazby účastníků byl workshop přínosný, inspirativní, čas byl efektivně využíván. 
Více času bychom měli do budoucna věnovat možnosti více praktických nácviků představovaných aktivit. 
Velkým benefitem akce jsou vždy možnosti neformálního setkávání účastníků, navázání profesních vztahů, 
sdílení vlastních zkušeností, zpětná vazba toto potvrdila i v letošním ročníku. 

Co vesnické knihovny umějí a mohou 2022

S myšlenkou pořádat celostátní  setkání  venkovských knihoven přišla  jako první  v roce 2004 paní 
Milena Kodýmová. V roce 2006 převzala organizaci seminářů paní Daniela Wimmerová. Štafetu nesla 
až do roku 2020. Od roku 2021 převzala organizační zajištění paní Lucie Macháčková, která se stala 
nově vedoucí skupiny pro obecní knihovny naší sekce.
Na  přípravě  semináře  spolupracuje  vítězná  knihovna  (z  kategorie  základní  knihovna)  v  soutěži 
Knihovna roku (toto právo získává spolu s oceněním) a Sekce veřejných knihoven SKIP za finanční 
podpory  Ministerstva  kultury  ČR.  Je  to  příležitost  nejen k  bližšímu seznámení  s  nabídkou  služeb 
oceněné knihovny, ale také zdrojem inspirace pro účastníky, jak "to dělají" jinde. Přidanou hodnotou 
semináře je poznávání krás naší vlasti a navázání nejen pracovních, ale také osobních vztahů.
Ten  poslední  konaný  seminář  v roce  2022  se  konal  na  Vsetínsku,  vítěznou knihovnou  byla  totiž 
knihovna v obci Halenkov. Na programu participovala Masarykova veřejná knihovna Vsetín a řada 
dalších, především obecních knihoven, opomenuto nebylo ani aktuální profesní dění. Kapacita byla  
opět vytížena. Více podrobností lze najít na https://venkovske-knihovny-2022.webnode.cz/

Závěr 
Sekce veřejných knihoven SKIP naplnila plánované cíle roku 2022. Prioritou pro další období je 
rozšíření počtu těch členů sekce, kteří se budou přímo podílet na práci programových týmů 
zamýšlených aktivit a budou mít stanovené pravomoce i zodpovědnost za konkrétní kroky.  V tuto 
chvíli dochází opakovaně ke kumulaci a tím také neúměrnému zatěžování aktivních členů sekce, což 
často vede ke zbytečným komplikacím činnosti. Tímto tématem se budeme intenzivně zabývat na dalším 
jednání členů sekce v roce 2023. 

Zapsala: Mgr. GABRIELA JARKULIŠOVÁ, předsedkyně Sekce veřejných knihoven SKIP
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