
Regionální organizace SKIP Liberecký kraj
Region 07

Zpráva o činnosti za období 2007 - 2009

Činnost regionální organizace 07 vycházela vždy ze schváleného plánu pro daný rok včetně
zapojení do akcí jednotlivých knihoven Libereckého kraje. Příznivé podmínky práce byly již
tradičně zajištěny i podporou ředitelů jednotlivých knihoven. 
.

1/ Členská základna

Ve  srovnání  s výchozím  stavem  v roce  2007  došlo  v počtu  členů  k posunu  ve  prospěch
institucionálních členů (celkem o 5) a snížení počtu členů individuálních (8 členů). Dá se říci,
že to svědčí o větší odpovědnosti ředitelů organizací k významu a činnosti SKIPu a ve stavu
počtu  individuálních  členů  se  projevuje  vyšší  věková  hranice  dlouholetých  pracovníků
v knihovnách a zatím malá motivace mladších pracovníků k zapojení do spolkové činnosti.
V roce  2010  se  budeme  snažit  využít  všech  námětů  a  nápadů  pro  aktivizování  dalších
knihovníků.

Členská základna v roce 2009

Individuální členové:

Celkem: 59
z toho Českolipsko:   3
 Jablonecko:   9

Liberecko: 45   
Semilsko:   2

Institucionální členové:

Celkem: 20
z toho  Českolipsko:   4

Jablonecko:   4
Liberecko   5
Semilsko:   7

Činnost RV 
Kontakty s knihovnami společenských organizací regionu:
Jednotliví členové regionálního výboru byli po celé sledované období v průběžném kontaktu
s řediteli městských knihoven a knihoven dalších vzdělavacích institucí (Vlastivědné muzeum



v České Lípě, Ještědská archivní společnost) a formou osobních kontaktů předávali informace
z jednání RV, seznamovali je s činností a konkrétními výsledky SKIPu včetně závěrů Valné
hromady.
Členové  RV  SKIP  07  se  zapojili  aktivně  do  zajištění  kontaktů  pro  sestavení  databáze
knihovnických osobností libereckého regionu.
Regionální  elektronická  konference  informovala  průběžně  jednotlivé  členy  SKIPu  07  o
programech  a  jednáních  regionální  konference,  jednotlivých  výborů  včetně  zajímavých
profesních akcích, nabídkách regionálních školení. 
Členové RV SKIP 07 iniciovali jednání s Kruhem autorů Liberecka a vedením KVK v Liberci
ohledně dalšího vydávání knihovnického a literárního časopisu Světlik.
Regionální konference v roce 2007 proběhla ve stanoveném termínu s provedením řádných
voleb do  RV a VV SKIPu. Noví členové výboru byli pověřeni přípravou nové webovské
stránky a průběžným sledováním grantových programů v rámci regionu i pro využití činnosti
regionální organizace SKIPu. Nová webovská stránka je funkční na webu Krajské vědecké
knihovny v Liberci a  od roku 2008 funguje s odkazem na webovských stránkách SKIPu.
Jednání  RV proběhla  pravidelně  3x ročně,  kontakty  se zástupci  v odborných sekcích  jsou
zajišťovány elektronickou konferencí.  Od roku 2009 začala  uveřejňovat  i  zápisy z jednání
výkonného výboru SKIPu a stěžejní informace ze zasedání předsednictva
RV zorganizoval  účast  zájemců  na  Valné  hromadě SKIPu v Olomouci  v červnu 2007 ve
smyslu  zajištění  finanční  spoluúčasti  RV SKIPu a  projednání  formy pracovního uvolnění
s řediteli jednotlivých organizací.
Velká pozornost byla věnována 40. výročí založení SKIP. Zástupci regionální organizace se
v počtu 15 členů zúčastnili slavnostního zasedání a odborné konference  - listopad 2008.
Spontánně se RV 07 postavil  k uspořádání happeningu na podporu výstavby nové budovy
Národní knihovny a disciplinovaně vzal na vědomí důvody omezení těchto aktivit. I nadále je
ovšem  v  materiálech  stěžejních  knihoven  libereckého  regionu  uváděna  opodstatněnost,
potřeba  a  unikátní  příležitost  využití  návrhu projektu  J.Kaplického  a jakékoliv  další  akce
v tomto směru budou pro nás prioritními.
Díky  pochopení  vedení  KVK  v Liberci  využíváme  možnosti  spolupráce  se  správcem
webovské  stránky  KVK  v Liberci  pro  funkčnost  a  aktualizaci  prezentace  regionální
organizace SKIPu. V současné době je již přímý odkaz na webovských stránkách SKIPu -
www.kvkli.cz/cz/sluzby/skip.php
Členové  RV  SKIP  07  zpracovali  spolu  s Kruhem  autorů  Liberecka  grant  pro  získání
prostředků na vydávání regionálního knihovnického a literárního časopisu Světlik.
Vytvořením  bankovního  účtu  regionální  organizace  v roce  2009  byla  zrušena  dosavadní
evidence  finanční  hotovosti  na  vkladní  knížce  a  byl  vytvořen  bankovní  účet  u  České
spořitelny.  Znamená to zjednodušení finančních transakcí s VV SKIP a možnost pružnějšího
placení členských příspěvků kolektivních členů. 
RV převzal  mimo  jiné  i  iniciativu  ve  spolupráci  s libereckými  Domy seniorů  ve  smyslu
předávání informací o možnostech kulturních programů přímo pro obyvatele těchto domů. 2
členky RV také prověřily,  doplnily a uspořádaly knihovní fond malých knihoven ve dvou
zařízeních (knihovny tvořené osobními dary obyvatel seniorských domů) včetně technických
popisek a orientačních tabulí.  .
RV také projednal a podpořil podání grantu Klubu dětských knihoven  Libereckého kraje.

http://www.kvkli.cz/cz/sluzby/skip.php


2/ Podpora činnosti odborných sekcí
 
Klubko dětských knihoven:
Členové  RV  SKIPu  07  průběžně  projednávali  s vedením  jednotlivých  knihoven  možnost
účasti  knihovníků  na  akcích  KDK  a  úspěšně  prosazovali  podporu  finančního   zajištění
doprovodných programů. Z hlavních akcí této sekce je možno uvést organizaci víkendových
setkání  členů  SKIP pro  rozvoj  a  motivaci  aktivit  dětských  knihoven a  programy v rámci
projektu Kde končí svět.
Předsedkyně  KDK  je  členkou  regionálního  výboru  a  zorganizovala  aktivně  mimo  jiné  i
jednání KDK v Městské knihovně A. Marka v Turnově v prosinci 2008. Velice užitečného
setkání pro další činnost KDK  se zúčastnil i ředitel této knihovny a zástupce zřizovatele.. 
Předsedkyně regionálního  KDK je  i  členkou RV 07 a  pro zajištění  realizace  plánů KDK
v tomto  roce  aktivněji  spolupracovala  s oddělením  regionálního  knihovnictví  v KVK  v
Liberci.  Podařilo  se  tak  např.  zajistit  větší  účast  na akcích  z grantů  SKIP,  zpopularizovat
stěžejní programy roku  (akce k nedožitým 80. narozeninám Františka Nepila apod.). Velmi
úspěšnou akcí na základě spolupráce  s odbornými pracovníky KVK v Liberci byl celodenní
seminář Židovská otázka včera a dnes – teoretická příprava na výuku uvedeného tématu na
základních i středních školách, doplněná návštěvou liberecké synagogy a židovského hřbitova
Zpráva o celkovém zhodnocení roční činnosti KDK byla začleněna do ročních zpráv činnosti
celostátního KDK.

Sekce veřejných knihoven: 
V uplynulém  období  jsme  se  prezentovali  především  v oblasti  spolupráce  knihoven
Euroregionu Nisa - bylo uskutečněno několik odborných přednášek a řada exkurzí.
V sekci veřejných knihoven SKIP zastupuje náš region krajská metodička KVK v Liberci. To
umožňuje  v nejvyšší  možné  míře  přenášet  informace  ze  sekce  do  knihoven  celého  kraje
(porady pověřených knihoven,  následně  porady profesionálních  knihovníků v jednotlivých
oblastech,  elektronická pošta). Knihovníci jsou tak informováni zejména o připravovaných
celostátních kampaních, které vznikají na půdě sekce (naposledy např. kampaň Březen-měsíc
čtenářů)  a  krajská  metodička  J.Starcová  je  garantem  distribuce  materiálů  (plakátů)
vydávaných SKIP  do knihoven v Libereckém kraji. 
Propagovali  jsme  a  účastnili  se  v zastoupení  všech  oblastí  Libereckého  kraje  jednání
Knihovnické  dílny  2008.  Setkání  knihovníků  „Co  venkovské  knihovny  umějí  a  mohou“
pořádaného  sekcí  veřejných  knihoven   se  obvykle  účastní  knihovník  MLK  Heřmanice
p. Pavlíček (náš individuální člen) a pí Severová z OK Višňová.
Paní Starcová je třetím rokem členkou krajské hodnotící komise Vesnice roku. V roce 2008
v Libereckém kraji nevzešla z Vesnice roku knihovna, která by mohla být nominována do
soutěže  Knihovna  roku.  Regionální  výbor  SKIP  sestavil  hodnotící  komisi  ve  složení  pí
D. Helšusová  (ředitelka  KVK  v Liberci),  Mgr.  H.  Opatrná  (předsedkyně  RV  SKIP  LK)
a J. Starcová.  Krajská  komise  navštívila  3  knihovny,  navržené  pověřenými  knihovnami
a rozhodla o nominaci Obecní knihovny v Břevništi (Českolipsko). Poprvé v roce 2009 se pí
Starcové podařilo v krajské komisi Vesnice roku prosadit finanční ohodnocení ve výši 10 000
Kč pro obec, která obdrží Diplom za vzorné vedení obecní knihovny (analogicky bylo stejné
ohodnocení stanoveno i za Diplom za vzorné vedení obecní kroniky). Soutěž Vesnice roku a
Knihovna roku je vedením KVK v Liberci podporována. 
Na základě opakovaných výzev se od roku 2010 do činnosti sekce zapojila pí Iva Slámová
(vedoucí  úseku  služeb  knihovnám  Liberecka),  která  má  úzké  kontakty  na  knihovníky
Liberecka. 



Komise pro zahraniční vztahy: 
Během roku 2007 došlo k výměně zástupce Regionální organizace 07 v uvedené komisi. Díky
již  výše  zmíněnému  územnímu  začlenění  převážné  části  RO  Libereckého  kraje  do
Euroregionu Nisa byly zorganizovány významné a rozsáhlé akce,  jako např. konference o
česko-polsko-německé spolupráci knihoven, podíl na knihovnických projektech v rámci EU a
Euroregionu  Nisa.  Zahraničního  zájezdu  na  knižní  veletrh  ve  Frankfurtu  n.  M.  a  do
holandských knihoven, který pořádal SDRUK, se zúčastnili 2 členové regionální organizace
SKIPu
Tradičně byly využívány i možnosti spolupráce s Rakouskou knihovnou při KVK v Liberci,
s British  Council,  s knihovnou Tethe-Institutu.  U posledně jmenované  aktivity  se  jedná  o
konkrétní zaměření na skupinu středoškoláků – studentů německé části Gymnázia F.X.Šaldy
v Liberci (pravidelné praxe, spoluúčast na kulturních a vzdělávacích akcích). Své návštěvníky
si našlo i pravidelné promítání filmů v němčině, zapůjčené z Filmového archivu GI.
Členové  SKIPu  07  jsou  také  zastoupeni  v pracovní  komisi  EUREX  ´=  české,  polské  a
německé  knihovny  v rámci  Euroregionu  Nisa.  Konkrétním  výstupem  pro  rok  2009  bylo
uspořádání konference o práci obecních knihoven.
Komplexní zprávy o zahraničních aktivitách byly průběžně předávány  Komisi SKIPu pro
zahraniční vztahy.

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

Zájezdy: Pro členy regionální organizace byly organizovány každoročně  zájezdy na knižní 
veletrh Svět knihy. 
Ve spolupráci s KVK v Liberci jsme se podíleli v roce 2007 na realizaci exkurze do Národní
knihovny-  Kodex  Gigas  a  do  2  veřejných  knihoven  v Drážďanech.  V roce  2008  to  byla
odborná  exkurze  s tematikou  „Veřejné  knihovny  –  současnost  a  perspektivy“.   Vedle
vlastivědného  programu poznávání  středních  Čech byly  navštíveny knihovny v Benátkách
nad Jizerou a v Kutné Hoře. S mimořádným ohlasem se setkala i exkurze do nové Studijní a
vědecké knihovny v Hradci Králové v roce 2009.

Přednášky a semináře: 
Pravidelná účast zástupce regionálního výboru SKIPu na organizaci počítačových školení pro
veřejnost  a  na  literárním večeru  s Kruhem autorů  Liberecka,  organizace  akcí  pro  aktivity
KDK,  spolupráce  s regionálním  oddělením  KVK  v Liberci  při  zajišťování  přednášek  pro
knihovníky 

Knihovnický happening:
2007: účast členek Městské knihovny Semily na happeningu v Plzni
2008: účast 25 členů regionální organizace SKIPu na happeningu v Kutné Hoře
2009:  účast  5  členů  regionální  organizace  SKIPu (opět  aktivní  členky  z Měk Semily)  na
happeningu ve Vsetíně  

Týden knihoven: 
Každoročně  ve  všech  knihovnách  regionu  organizace  besed,  soutěží,  společného  čtení,
tvůrčích dílen, dnů otevřených dveří, výstav apod:

Den pro dětskou knihu:



- proběhl formou besed, čtení a literárních dílen v osmi knihovnách libereckého regionu
v roce 2008, v deseti knihovnách v roce 2009

Smlouva s knihkupectvím a antikvariátem J.Fryče v Liberci:  byla uzavřena z iniciativy
regionálního výboru SKIP 07 v roce 2008. Spočívá v propagaci kulturních a společenských
akcí knihkupectví na webovských stránkách regionální organizace,  protihodnotou jsou knižní
dary,  které  RV  bude  průběžně  distribuovat  do  jednotlivých  knihoven  Libereckého  kraje
(využití jako ceny do soutěží apod.). Pokračování spolupráce podle smlouvy i  v roce 2009

Veletrh dětské knihy v Liberci: 
Každoročně aktivní  účast  členů  regionální  organizace  při  konání  březnového  veletrhu  na
zastoupení propagace knihoven a přiblížení jejich činností , prezentace významu a smyslu
SKIP , propagace akcí jednotlivých sekcí na stánku libereckých knihoven 

Celokrajské setkání členů SKIP:
Uskutečňuje se 1x v roce, většinou v prosinci  Do programu jsou zařazeny přednášky členů
SKIPu o dojmech ze zahraničních cest a dále např. v roce 2009 prezentace nové vlastivědné
publikace o zvycích, jídle a životě našich prababiček v Podkrkonoší.

Aktivní účast na všech dalších celostátních akcích a projektech:
Pravidelně každoročně  – Kniha mého srdce, losování Magnezia Litera apod.

4/ Publikační činnost:
 
-  články o aktivitách SKIPu v regionálních denících
- účast členky RV na tvorbě Rubriky 5x5 v časopise Grand Biblio, 
- účast 2 členů regionálního výboru v redakční radě Světliku

V Liberci 31.1.2010
Za RV SKIP 07:
Hana Opatrná


