
Regionální organizace SKIP Liberecký kraj
Region 07

Zpráva o činnosti za rok 2008

Jako každý rok, při hodnocení výsledků práce regionální organizace SKIPu za uplynulé 
období, se potvrzuje  návaznost akcí a aktivit spolkové organizace na celoregionální činnost 
knihovnických profesních organizací, konkrétně na jejich podmínky a vztahové návaznosti se 
zřizovateli těchto organizací. 
V libereckém regionu tradičně je činnost SKIPu podporována většinou ředitelů jednotlivých 
knihoven a je tak maximálně zajišťována jak materiální podpora jednotlivých aktivit, tak i 
naplňování vlastního smyslu činnosti SKIPu.

Plnění stanovených úkolů Plánu práce Regionální organizace SKIPu 07:

1/ Členská základna, jednání regionálního výboru:
Složení členské základny:

Individuální členové:

Celkem: 62
z toho Českolipsko:   2
 Jablonecko: 11

Liberecko: 45   (18 KVK, 18 MLK a MěK, 9 spec.knih.+ ostatní)
Semilsko:   4

Institucionální členové:

Celkem: 15
z toho  Českolipsko:   4

Jablonecko:   3
Liberecko   3
Semilsko:   5

Ve srovnání s rokem 2007 poklesl počet individuálních členů (většinou věkové důvody  a 
ukončení profesní činnosti).

Činnost regionálního výboru:
Jednotliví  členové  regionálního  výboru  pokračovali  v průběžné  spolupráci   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 . 
Členové RV SKIP 07 i v průběhu roku 2008 dále pracovali  formou dopisů a osobních
jednání  na  zjišťování  kontaktů  pro  sestavení  databáze  knihovnických  osobností
libereckého regionu.



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.
Regionální elektronická konference informovala průběžně jednotlivé členy SKIPu 07 o
programech a jednáních regionální  konference,  jednotlivých výborů včetně zajímavých
profesních akcích, nabídkách regionálních školení. 
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.
Jednání  RV  proběhla  3x,  kontakty  se  zástupci  v odborných  sekcích  jsou  zajišťovány
elektronickou konferencí.
Předsedkyně regionálního výboru spolu s členkou revizní komise a členkou výkonného
výboru se pravidelně účastní jednání VV SKIP.
Vytvoření bankovního účtu regionální organizace: zrušení dosavadního způsobu evidence
finanční  hotovosti  na  vkladní  knížce  a  vytvoření  bankovního účtu  u  České spořitelny
znamená zjednodušení  finančních  transakcí  s VV SKIP a možnost  pružnějšího placení
členských příspěvků kolektivních členů

2/ Podpora činnosti odborných sekcí

Klubko dětských knihoven:
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.. 
Z hlavních akcí této sekce je možno uvést organizaci již tradičních víkendových setkání členů
SKIP pro rozvoj a motivaci aktivit dětských knihoven a programy v rámci projektu Kde končí
svět.
Zpráva o celkovém zhodnocení roční činnosti KDK byla na VV SKIP zaslána samostatně. 

Sekce  veřejných  knihoven:  podíl  regionální  organizace  v této  sekci  byl  v roce  2008
prezentován  především  v oblasti  spolupráce  knihoven  Euroregionu  Nisa.  Ve  spolupráci
s regionální organizací SKIPu  byly uskutečněny 4 přednášky  a 4 exkurze.

Komise pro zahraniční vztahy:  v rámci libereckého regionu zástupci RV SKIPu 07 tradičně
využili stávajících kontaktů v rámci Euroregionu Nisa, činnosti Rakouské knihovny v KVK
v Liberci, spolupráce s British Council. 
Podrobný přehled zahraničních aktivit SKIPu 07  byl předán pro zprávu o činnosti Komise
pro zahraniční vztahy při VV SKIP.

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


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

Zájezdy: 
- knižní veletrh Svět knihy 2008  - květen 2008
- odborná exkurze s tematikou „Veřejné knihovny – současnost a perspektivy“  – říjen 

2008. Vedle vlastivědného programu poznávání středních Čech byly navštíveny 
knihovny v Benátkách nad Jizerou a v Kutné Hoře

Přednášky a semináře: 
- podíl  člena  RV  na  organizaci  počítačových  školení  pro  veřejnost  a  na  literárním

večeru s Kruhem autorů Liberecka).

Knihovnický happening 2008: 
- účast 25. členů regionální organizace SKIPu na happeningu v Kutné Hoře – říjen 2008

Týden knihoven: - v rámci motta Knihovny – rodinné stříbro bylo realizováno:
- 26 besed
- 13 soutěží
- 10 společných čtení
- 5 tvůrčích dílen
- 30 ostatních akcí ( výstavy apod.)
- 5 dnů otevřených dveří
-

Den pro dětskou knihu:
- proběhl formou besed, čtení a literárních dílen v osmi knihovnách libereckého regionu

– 29. listopad 2008

Smlouva  s knihkupectvím  a  antikvariátem  J.Fryče  v Liberci:  propagace  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.)

Veletrh dětské knihy v Liberci:  aktivní  účast  členů regionální  organizace  na  zastoupení
propagace knihoven a přiblížení jejich činností – březen 2008

 

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

V Liberci 20.1.2009
Za RV SKIP 07:
Hana Opatrná
předsedkyně RV




