
Regionální organizace SKIP Liberecký kraj
Region 07

Zpráva o činnosti za rok 2009

Činnost regionální organizace 07 vycházela 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, jednání regionálního výboru:

Složení členské základny:

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

Ve složení členské základny opět došlo k posunu ve prospěch institucionálních členů, celkově
se ale počet členů zvýšil. V roce 2010 se budeme snažit využít všech námětů a nápadů pro
aktivizování dalších knihovníků.

Činnost regionálního výboru:
Jednotliví  členové  regionálního  výboru  pokračovali  v průběžné  spolupráci   s řediteli
městských knihoven a knihoven dalších vzdělávacích institucí. 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.  
Regionální elektronická konference informovala průběžně jednotlivé členy SKIPu 07 o
programech a jednáních regionálních setkání, o akcích jednotlivých výborů, připomínala
zajímavá  školení  a  programy.  Nově  začala  uveřejňovat  i  zápisy  z jednání  výkonného
výboru SKIPu a stěžejní informace ze zasedání předsednictva .
RV také projednal a podpořil podání grantu Klubu dětských knihoven  Libereckého kraje.
Díky  pochopení  vedení  KVK  v Liberci  využíváme  možnosti  spolupráce  se  správcem
webovské  stránky  KVK  v Liberci  pro  funkčnost  a  aktualizaci  prezentace  regionální
organizace SKIPu. -  www.kvkli.cz/cz/sluzby/skip.php
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.

2/ Podpora činnosti odborných sekcí

Klub dětských knihoven:
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.
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  činnosti KDK za rok 2009 byla na VV SKIP zaslána 
samostatně. 

Sekce veřejných knihoven: 
Podíl  regionální  organizace  v této sekci  byl v roce 2009  prezentován především v oblasti
spolupráce knihoven Euroregionu Nisa. V součinnosti s regionální organizací SKIPu  byly
uskutečněny  3  přednášky   a  5  exkurzí.  Snaha  o  větší  zapojení  regionální  organizace  do
celostátní  činnosti   Sekce  veřejných  knihoven  SKIPu  přes  opakované  výzvy  k členské
základně nebyla zatím konkrétně naplněna.

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,  s knihovnou  Goethe-Institutu  v Praze  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.

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


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.
Podrobný přehled zahraničních aktivit SKIPu 07  byl předán pro zprávu o činnosti Komise
pro zahraniční vztahy při VV SKIP.

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

Zájezdy: 
- knižní veletrh Svět knihy 2009  - květen 2009
- exkurze do nové Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové – říjen 2009

Celokrajské setkání členů SKIP:
- uskutečnilo se v prosinci 2009. Do programu byly zařazeny přednášky členů SKIPu o

dojmech ze zahraničních cest po knihovnách severských zemí a dále prezentace nové
vlastivědné publikace o zvycích, jídle a životě našich prababiček v Podkrkonoší.

Knihovnický happening 2009: 
- účast 5. členů regionální organizace SKIPu na happeningu ve Vsetíně  – říjen 2009

Týden knihoven: 
- V rámci společného motta Knihovna mého srdce bylo realizováno:

- 25 besed
- 11 soutěží
- 20x  společné čtení
- 5 tvůrčích dílen
- 35 ostatních akcí ( výstavy apod.)

Den pro dětskou knihu:
- Proběhl  formou  besed,  čtení  a  literárních  dílen  v deseti  knihovnách  libereckého

regionu 

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

Veletrh dětské knihy v Liberci: 
      -   Prezentace činnosti, významu a smyslu SKIP , propagace akcí jednotlivých sekcí na
stánku libereckých knihoven – březen 2009
 



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

4/ Publikační činnost:

-  1x   článek 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




