
Hodnotící zpráva činnosti regionální organizace SKIP 07 – Liberecký kraj za období 2004 – 
2006 

Vedle průběžných ročních zpráv o činnosti naší regionální organizace je vždy dobrou příležitostí zamyslet se, 
například před Valnou hromadou, komplexněji nad delším, konkrétně v tomto případě, téměř tříletém úsekem 
práce SKIP v regionech. 

Především si tak vždy potvrdíme zákonitou součinnost pracovních činností, vykonávaných v jednotlivých 
knihovnách a aktivitami SKIPu v místním i celostátním měřítku. Solidní členská základna vytváří podmínky pro 
realizaci projektů VV SKIPu a to jak v našem oboru tak i v oblastech státní správy, legislativy a dalších příbuzných
okruhů, aby pak ve zpětném dopadu přispěly ke kvalitnějšímu naplnění smyslu a poslání knihoven a informačních
institucí. 

Volba aktivit v rámci SKIPu je prakticky neomezená, záleží na podmínkách v daném regionu, na složení členské 
základny a především na motivaci ve snahách a úsilí prosazení a zvyšování prestiže profesního oboru. 

Členská základna SKIP regionální organizace Libereckého kraje ve sledovaném období zůstává ve stabilním 
počtu – 14 institucionálních a 69 individuálních členů. Prošli jsme přirozeným vývojem generační výměny 
v knihovnách vcelku „bez ztráty květiny“ a už začátek roku 2007 signalizuje nárůst individuálních členů hlavně 
v KVK v Liberci.

Stav členské základny k 31.12. 2006: 

Počet institucionálních členů: 14 

 Českolipsko: 4 
 Jablonecko: 2 
 Liberecko: 3 
 Semilsko: 5 

Počet individuálních členů: 69 

 Českolipsko: 3 
 Jablonecko: 12 
 Liberecko: 50 
 Semilsko: 4 

Regionální výbor se scházel průměrně 4x ročně. Od roku 2004 funguje elektronická konference pro členy 
regionu, která umožňuje operativní předávání zpráv a aktuálních oznámení, méně už je využívaná k diskuzi a 
výměně názorů. 

Byl zpracován a vyhodnocen projekt seminářů na praktické využití dramatické výchovy s dětským 
čtenářem.Zástupci výboru se sešli s pracovníky knihoven muzea v Jablonci nad Nisou a v České Lípě pro 
navázání kontaktů možné spolupráce na úrovni regionu SKIP a zúčastnili se jednání České archivní společnosti –
ještědské pobočky. Průběžně jsou udržovány kontakty s řediteli veřejných i specializovaných knihoven v regionu.

Hlavní akce organizované a podporované regionálním výborem:

 Jednání regionální konference -  květen 2005 za účasti 27 členů SKIPu 07 
 Zajištění přednášky o starých tiscích z fondu KVK v Liberci – květen 2005 
 Podpora pro zadání grantu SKIP pro akce KDK, formální zpracování vyhodnocení grantu 
 Zorganizování putovní výstavy „Znáte tváře regionálních osobností?“. Výstava byla pojata jako soutěž 

pro čtenáře knihoven. V roce 2005 prošla pěti knihovnami Liberecka. 
 V rámci plánované spolupráce s knihovnami dalších institucí v regionu byla navázána spolupráce 

s knihovnou muzea v Českém Dubu. Pro akci celostátní semináře Justiční akademie v Ralsku byla 
výborem SKIPu zorganizována exkurze a přednáška v KVK v Liberci – červen 2005 

 Organizační zajištění účasti regionální organizace na happeningu, veletrzích apod. 

Podíl na činnosti odborných sekcí má v našem regionu těžiště v sekci veřejných knihoven, Klubka dětských 
knihoven a sekci pro zahraniční spolupráci 



Regionální organizace 07 aktivně podporuje činnost regionálního Klubka dětských knihoven:

 finanční podpora a zajištění místa jednání pracovních setkání KDK, propagace praktických seminářů 
 podpora propagace dětského čtenářství formou přednáškové činnosti členů regionální organizace SKIP 
 podpora organizace akcí KDK v jednotlivých knihovnách (Pasování čtenářů, výstavy prací projektu Kde 

končí svět) 
 pomoc při propagaci a distribuci výstavy současných českých ilustrátorů (v návaznosti na seminář 

organizovaný KDK) 

Členové výboru se dále podílí na akcích komise pro zahraniční spolupráci (účast členky SKIP na jednáních 
Frankofonního klubu). V zahraničních aktivitách se výrazně prolíná podíl členů SKIPu s akcemi jednotlivých 
knihoven. Z hlavních programů uvádíme:

 činnost pracovní skupiny EUREX v Euroregionu Nisa (prezentace knihoven na www stránkách, 
projekt rámcového výpůjčního řádu pro přeshraniční možnosti, vydání čtyřjazyčného nástěnného 
kalendáře Historické skvosty a zajímavosti knihoven euroregionu) 

 organizace výstav a přednášek s knihovnami v Žitavě, Görlitz, Wroclavi 
 průběžná spolupráce na aktivitách Goethe- institutu v Praze( prezentace výstavy knih a plakátů 

Německá literatura v českém překladu, autorská čtení, výstava Podoby Berlína) 
 společná organizace filmových večerů a autorských čtení s Rakouským kulturním fórem v Praze 
 propagace činnosti Britského centra: kulturní a vzdělávací akce o Walesu, založení čtenářské 

skupiny a filmového výukového klubu 

Podrobnější přehledy činnosti našeho regionu jsou uvedeny v ročních zprávách odborných sekcí.

 Kulturní, společenská a vzdělávací aktivita členů regionální organizace se realizuje v celostátních akcích – 
Noc s Andersenem, BMI a Březen-měsíc knihy knihovnickém happeningu, Týdnu knihoven a dále v rámci 
regionálních programů 

Noc s Andersenem: průběžně každý rok ve veřejných knihovnách regionu, počet knihoven se každoročně mění

Březen – měsíc knihy a internetu: organizace přednášky, školení, besed a soutěží ve všech knihovnách 
Libereckého kraje

 Knihovnický happening: 

2004: organizace happeningu v Semilech

2005: účast 20 zástupců regionální organizace na happeningu v Českém Těšíně, reprezentace soutěžního 
družstva kolegyn ze semilské knihovny

2006: 15 zástupců regionální organizace se zúčastnilo připravených akcí v Národní knihovně v Praze a 
happeningu na Letné. Do základů nové NK bylo předáno 5 kamenů z významných míst regionu.

Týden knihoven: v rámci motta Cesta do knihovny jednotlivé knihovny zorganizovaly besedy, soutěže, výtvarné a 
literární dílny, komponované pořady vlastivědného charakteru, dny otevřených dveří atd..

Regionální aktivity:

Veletrh dětské knihy v Liberci: v průběhu dvou ročníků veletrhu ( březen 2005 a 2006) regionální organizace 
SKIPu připravila pořady pro zájemce přímo na veletrhu (výtvarná dílna, výstava, beseda), aktivně se podílela na 
vyhlášení nejlepších panenek pro UNICEF, v budově KVK v Liberci zorganizovala exkurze pro návštěvníky 
veletrhu, spolupracovala na.organizaci odborných konferencí na podporu čtenářství

Podíl na zajištění oslav výročí regionálního charakteru :oslavy 100. výročí vzniku veřejné české knihovny v Liberci
a 80. výročí založení vědecké knihovny v Liberci , připomenutí výročí známých osobností ( K.H.Mácha) , 
programy dětských dní, organizace autorského čtení z knih regionálních osobností

Publikační činnost: zastoupení členů SKIP v redakční radě časopisu Svět libereckých knihoven, 5x článek o 
podstatě SKIPu



Euroregion Nisa: podíl na organizaci každoročních setkání knihovníků ERN, , na vydání kalendáře ERN, zajištění 
exkurzí pro německé a polské knihovníky i další návštěvníky těchto zemí.

Zpráva o činnosti regionální organizace Libereckého kraje z období mezi konáním Valných hromad byla 
přednesena na RK dne 21.3.2007.

V Liberci 21.3.2007 za RV Libereckého kraje:

Hana Opatrná
Předsedkyně RV
Regionální organizace SKIP 07
Liberecký kraj

Plán činnosti regionální organizace na rok 2007 

Plán činnosti na uvedené období je sestaven rámcově vzhledem k novým volbám regionálního výboru. Dá se 
předpokládat alespoň částečná změna složení nového výboru a tedy i nové podněty a nápady. Motivační pro 
další činnost regionální organizace bude dále i jednání a závěry Valné hromady v Olomouci v červnu 2007.

Základní okruhy plánované činnosti zahrnují osvědčené aktivity SKIPu a naznačené či již konkrétní formy 
spolupráce s dalšími společenskými organizacemi v regionu:

1/ Členská základna, regionální výbor:

 zaměřit pozornost na knihovny společenských institucí v regionu, motivovat je ke vstupu do SKIPu: 
formou osobních kontaktů určených knihovníků nabídnout novým potencionálním členům osvědčené 
pracovní metody z činnosti základních knihoven, spolupracovat s nimi na prezentaci informačních služeb
pro veřejnost a získat je pro aktivity SKIPu. Dále pokračovat v navázaných kontaktech (Ještědská 
archivní společnost, vlastivědná regionální muzea). Termín: průběžně 

 prostřednictvím elektronické konference informovat všechny členy o zajímavých profesních akcích, 
posílat programy přednášek a seminářů. Termín:průběžně 

 podnítit pravidelnou diskuzi v konferenci na aktuální téma, podle jednání VV SKIP předkládat členské 
základně řešené úkoly. Termín: průběžně 

 zorganizovat celoregionální konferenci SKIP 07. Termín: březen 2007 
 zvát aktivní zástupce našeho regionu v odborných sekcí a komisích SKIPu na jednání regionálního 

výboru. Termín: 2x v roce 
 u příležitosti Týdne knihoven zajistit účast zástupců Libereckého kraje na setkání knihovníků, navrhnout 

a realizovat konkrétní akci SKIP regionu Liberecký kraj, která by význam a smysl SKIPu prezentovala 
veřejnosti. Termín: říjen 2007 

 průběžně sledovat aktivity jednotlivých knihoven v rámci celostátních akcí (Noc s Andersenem, Březen- 
měsíc Internetu a knihy, Týden knihoven, atd.), získat statistické výsledky s následným publikováním. 
Termín: průběžně 

 zajistit podmínky pro účast všech zájemců z řad členů regionu SKIP na Valné hromadě v Olomouci. 
Termín: květen 2007 

 dbát na aktualizaci webovské stránky SKIP libereckého regionu. Termín:průběžně 

2/ Podpora činnosti odborných sekcí : 

 účinně (finančně i metodicky) podporovat činnost Klubka dětských knihoven , vycházet z Plánu činnosti 
této sekce pro rok 2007. Termín: dle akcí KDK 

 propagací účasti podporovat konkrétní akce sekce veřejných knihoven (akce v rámci spolupráce 
Euroregionu Nisa, odborné přednášky atd.). Termín: dle harmonogramu akcí v regionu Nisa 

 podpořit aktivní činnost zástupce komise pro zahraniční vztahy.Termín: dle aktivit komise 

3/ Organizace zájezdů, seminářů a další kulturní a společenské činnosti regionální organizace: 

 projednat s řediteli knihoven způsoby účasti zájemců na knižním veletrhu Svět knihy 2007 v Praze 
v květnu 2005 včetně možnosti finanční spoluúčasti knihoven a regionální organizace SKIPu. Termín: 
duben 2007 

 připravit program odborného a vlastivědného zaměření zájezdu členů našeho regionu. Termín: září 2007
 připravit pro členy regionální organizace přednášku a seminář s odbornou aktuální tematikou.. Termín: 

listopad 2007 



 finančně podpořit účast zájemců na knihovnickém happeningu 2007. Termín: říjen 2007 

 4/ Publikační činnost: 

 4x ročně zprávy za region do Bulletinu SKIP 
 2x ročně zprávy za regionální organizaci SKIP do literárního a kulturního časopisu Svět libereckých 

knihoven 
 průběžně aktuální příspěvky o akcích SKIPu do regionálních médií 

V Liberci dne 20.3.2007 za region 07:

Hana Opatrná
předseda RV 07


