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Počet členů institucionálních : 24
Individuálních : 58

Regionální výbor 
počet členů výboru                9
dozorčí komise   2
počet zasedání                                                    4

Regionální organizace zastupuje knihovny veřejné (Krajská knihovna, knihovny 
městské i obecní)  i specializované a vysokoškolské  (Knihovna univerzitní TUL, 
Lékařská knihovna KNL)

V regionální organizaci SKIP  Liberecký kraj jsou zastoupeny knihovny z okresů 
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily.

Regionální organizace má své zastoupení v sekcích i celostátních 
výborech:

VV SKIP : D.Kroulíková, E.Kordová
Dozorční komise : Mgr. Z.Stromková
Sekce veřejných knihoven : Jaroslava Starcová, Iva Slámová
Sekce vzdělávání : J. Starcová
Klub dětských knihoven: E. Kordová
Komise pro zahraniční styky : Mgr. B. Konvalinková
Klub lékařských knihoven : Mgr.J. Klímová zástupce lékařských 

knihoven LbK v REGLEKu (konzultační skupina 
pro rozvoj                regionál. center 
zdravotnických knihoven v ČR při NLK)

2. Činnost regionálního výboru

Regionální  výbor  SKIP  Libereckého  kraje  byl  zvolen  na  Valné  hromadě
regionu 07, která se  konala  2.3. 2010 v Krajské vědecké knihovně v Liberci.
Novou předsedkyní RV SKIP 07 byla zvolena PhDr. Dana Kroulíková (MK Česká
Lípa), která v této funkci vystřídala Mgr. Hanu Opatrnou, která své působení
v KVK Liberec ukončila odchodem do důchodu. 

RV  SKIP  07  se  sešel  v průběhu  roku  2010  4x,  vždy  v KVK  Liberec.  Na
jednání výboru je zvána i ředitelka KVK Liberec, Mgr. Blanka Konvalinková,
která pokud to lze, se našich jednání účastní. Díky tomu se můžeme navzájem
lépe informovat o vlastních aktivitách i záměrech, na některých spolupracovat
nebo z nich navzájem čerpat. SKIPové projekty můžeme do knihoven regionu
snadněji prosazovat a na druhé straně prostřednictvím regionální organizace
SKIPu může Krajská knihovna jako garant VKIS v kraji  uplatňovat některé své
zájmy a cíle.

Na  jednáních  regionálního  výboru  jsou  pravidelně  předávány  informace
z jednání  VV  SKIP  i  jednání  sekcí  tak,  aby  se  aktuální  záležitosti  obratem
přenesly  k jednotlivým  členům  výboru  a  případně  byly  předány  samotné
regionální organizaci.

2



Zápisy  z jednání  výboru  jsou  zveřejňovány  v regionální
SKIPové elektronické  konferenci  (skip@kvkli.cz).  Prostřednictvím  této
konference, v níž jsou zahrnuty e-mailové kontakty všech institucionálních i
individuálních  členů  získává  naše  členská  základna  informace  o  veškerém
dění  z oblasti  naší  spolkové  činnosti,  případně  i  o  aktivitách  jednotlivých,
většinou institucionálních členů. 

K prioritám RV SKIP 07 v roce 2010 patřila organizace zájezdu na Knižní
veletrh  do  Prahy  a  samozřejmě  pomoc  při  zajištění  Happeningu  SKIP
v Turnově,  ke  kterému  se  přihlásila  Městská  knihovna  Turnov.  Ve  druhé
polovině roku se výbor soustředil na přípravu a realizaci celokrajského setkání
knihovníků a tvorbě vlastního propagačního  letáku SKIP LbK.

Neplánovanou aktivitou výboru se bohužel stala organizace bezprostřední i
následné pomoci kolegům i knihovnám postižených při srpnových bleskových
povodních  na  Liberecku.  Bezprostředně  po  tragických  událostech  se
Regionální výbor SKIP Liberecka  operativně rozhodl uvolnit částku 3000,-Kč
z rozpočtu své organizace na nákup zdravotnického materiálu a hygienických
prostředků.   Současně výbor vyzval  naši  regionální  organizaci   k  zahájení
sbírky nejvíce žádaného materiálu i finanční sbírky a členové se zapojili  do
jejich  organizací.  Současně  se  účastnili  i  rozvozu  a  předání  pomoci  do
jednotlivých míst.

3. Činnost regionální organizace

Regionální  organizace  SKIP  Lbk  zahájila  aktivity  roku  2010  regionální
valnou  hromadou,  která  se  konala  2.  března  2010 v KVK  Liberec  a  jejímž
hlavním posláním byla  volba  nového  vedení  regionální  organizace  a  volba
zástupců  v ústředních  orgánech.  Kromě  nového  regionálního  výboru  byl
zvolen  návrh  na  kandidáta  do  VV  SKIP  (E.Kordová)  a  kandidát  do  dozorčí
komise  VV  SKIP  (Z.Stromková).  Hostem  valné  hromady  byla  Mgr.  Alena
Otrubová, která zde reprezentovala výkonný výbor SKIP a vystoupila v diskusi
věnované perspektivám naší profesní organizace.

První  aktivitou  regionální  organizace  byla  tradiční  návštěva  květnového
Knižního veletrhu v Praze. Regionální výbor zajistil dopravu autobusem včetně
zvýhodněného vstupného. Kapacita dopravy byla zcela zaplněna a zájezd byl
velmi příznivě hodnocen.

Se  zájmem  se  zástupci  naší  organizace  zúčastnili  velmi  zajímavého
Máchovského  sympozia  konaného  při  příležitosti  oslav  200.  narození
K.H.Máchy ve Starých Splavech a pořádaného ve spolupráci Městské knihovny
Doksy a SKIP ČR.
Řada  členů  naší  organizace  se  rovněž  zúčastnila  Valné  hromady  SKIP
v Městské  knihovně  v Praze  a  v této  souvislosti  navazujících  odborných
konferencí (Konec oslích uší a Knihovny a rock’n‘roll).

Jak  už  bylo  výše  uvedeno,  region  Liberecka  se  stal  v roce  2010  opět
místem  pro  konání  dalšího  ročníku  Knihovnického  happeningu,  k jehož
pořadatelství  se  přihlásila  Městská  knihovna  A.  Marka  v Turnově.  Součástí
happeningu  byly  i  oslavy  190.  výročí  založení  turnovské  knihovny,  což
významně podpořilo i samotné město Turnov. Záštitu převzal  PhDr. Jaromír
Jermář, senátor Parlamentu České republiky,  Ing. Lidie Vajnerová,  statutární
náměstkyně hejtmana Libereckého kraje a  PhDr.  Hana Maierová,  starostka
Města Turnov. Městská knihovna A.Marka v Turnově zajistila opravdu bohatý
program a všem zúčastněným připravila příjemné setkání  kolegů z různých
knihoven i koutů naší země. Zaslouží si proto uznání a vyjádření upřímného
poděkování od nás všech! Součástí programu Happeningu byla i prezentace
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jednotlivých  regionů  –  této  neformální  povinnosti  se  zhostili  kolegové  z
Krajské  vědecké  knihovny  v Liberci,  kteří  vytvořili  volné  pěvecké  uskupení
KOLibřík a před knihovnické publikum i hosty předstoupili s velmi originálním
programem, který sklidil zasloužený obdiv, nadšení i úspěch.

V závěru roku se zástupci  regionální  organizace  sešli  v Krajské vědecké
knihovně  na  konferenci  –  Setkání  knihovníků  Libereckého  kraje,  které  ve
spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou uspořádala Regionální organizace
SKIP  LbK.  30.11.02010  se  ve  velkém  sále  KVK  Liberec   sešli   knihovníci
zastupující  různé typy knihoven našeho kraje.  Pozvánky byly rozeslány do
všech  knihoven  Libereckého  kraje,  oslovit  a  pozvat  jsme  chtěli  i  nečleny
SKIPu. Pro tento účel byl vytvořena vlastní podoba motivačního letáku, včetně
sumáře  aktivit  SKIP  07  za  rok  2010.  Na  programu  byla  prezentace
předsedkyně RV SKIP o významu SKIP pro knihovny i knihovníky, přítomní byli
seznámeni   s aktivitami  regionální  organizace  v roce  2010.  V  odborné
části setkání hovořil držitel ceny SKIP a Skanska a.s.  MARK 2010 PhDr. Petr
Škyřík - vedoucí KISK FF Masarykovy univerzity v Brně na téma Nové trendy v
informačních službách -  od elektronické knihy k rozšířené realitě.  Výzva či
zkáza pro knihovny?  O své zážitky a dojmy z podzimního zájezdu SKIP do
vybraných knihoven ve Francii se s námi podělila ředitelka Městské knihovny
ve  Cvikově  paní  Phdr. Ludmila  Sýkorová . Součástí  programu  bylo  i  již
zmíněné  vystoupení  pěveckého  sboru  Krajské  vědecké  knihovny  v  Liberci
KOLibřík. 

Jak  už  bylo  výše  konstatováno,  náš  region  se  nevyhnul  velmi  tíživé  a
bolestné situaci, která postihla liberecký kraj během bleskových povodní na
konci  srpna.  Regionální  výbor  řešil  bezprostřední  pomoc,  výzva  ke  sbírce
materiální i finanční směřovala k celé naší liberecké organizaci. Humanitární
sbírka nejnutnějšího materiálu, která byla operativně zorganizována, dorazila
na  postižená  místa  již  po  několika  dnech.  Do  Raspenavy,  Dětřichova,
Frýdlantu  a  Heřmanic  vyrazila  3  napěchovaná  auta  s hygienickými  i
pracovními potřebami, samozřejmostí bylo základní šatstvo, obuv a přikrývky.
Do  sbírky  se  zapojily  knihovny  z celého  kraje.  Zvláštní  poděkování  v této
souvislosti  náleží  pracovnicím  Krajské  vědecké  knihovny  v Liberci,  které
nakupovaly,  třídily,  rozvážely…a  samozřejmě  paní  ředitelce  Blance
Konvalinkové za pochopení a vytvoření zázemí pro celou akci.

Mise , kterou všechny zmíněné kolegyně (včetně řidičů) podnikly , měla
význam  nejen  v rovině  materiální.   Kromě  předání  materiálu  do  center
humanitární pomoci se kolegyně zastavily ve všech zatím nejvíce postižených
knihovnách . Humanitární pomoc směřovala i do Heřmanic, kde kromě předání
pomoci kolegyně navštívily pana Zdeňka Pavlíčka, který  se při povodni spolu
s manželkou ocitl  v ohrožení života,  jeho dům byl  značně poškozen a část
vybavení domácnosti zničena. Pan Pavlíček je nejen náš profesní kolega (již 43
let!), ale i člen SKIP od obnovení jeho činnosti v roce 1990.  I proto jsme se
rozhodli,  že  našemu kolegovi  alespoň trochu  pomůžeme a  prostřednictvím
naší elektronické konference jsme požádali o finanční příspěvek pro našeho
kolegu.  Během  jediného  týdne  se  z Liberecka,  Semilska,  Jablonecka  a
Českolipska  sešlo  celkem 14 200,-Kč  a  obratem byl  zajištěn  nákup pračky
v hodnotě  7 838,-Kč,  která  byla  dovezena  na  místo  a  zapojena  již  30.8.!
Zbytek  finančního  obnosu  ve  výši   6 362,-Kč  byl  po  dohodě  na  jednání
regionálního  výboru  SKIP  předán  panu  Pavlíčkovi  osobně  v následujících
dnech. 

4. Účast na celostátních kampaních
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Především institucionální členové regionální organizace se účastnili řady 
projektů a celostátních kampaní vyhlášených SKIPem ČR.
Především  projekty  vyhlášené  Klubem  dětských  knihoven  se  setkaly
s výraznou aktivitou – účast v projektech Knížka pro prvňáčka (účast knihoven
Liberec, Semily, Cvikov, Jablonné v P., Turnov, Železný Brod, Rychnov, Janov
nad Nisou,Višňová, Vratislavice), Kde končí svět (včetně účasti na slavnostním
ukončení  a  pasování  Rytířů  krásného  slova),  Anketa  SUK  (účast  na
slavnostním vyhlášení v PNP Praha), Noc s Andersenem, Škola naruby.
V rámci kampaně Březen – měsíc čtenářů se 2 knihovny regionu (Smržovka,
Česká Lípa) zúčastnily soutěže Biblioweb a řada knihoven připravila bohatý
program v průběhu celého měsíce.
Kampaň  Týden  knihoven  má  pravděpodobně  nejvyšší  zastoupení  –  k
programu se společným  mottem  Knihovna pro všechny se přihlásily dokonce
i knihovny, které nejsou členy SKIPu.
Své příznivce mezi knihovnami si našla i další nově podpořená aktivita – Den
pro dětskou knihu. 
Pro všechny kampaně jsou distribuovány propagační materiály a v průběhu
roku  se  výbor  pokusil  o  zmapování  těchto  akcí  v jednotlivých  knihovnách.
Zajímají  nás  čísla  i  programy,  ale  prozatím  není  naše  evidence  a  tedy  i
informovanost dostatečná a kompletně vypovídající. 

5. Aktivity sekcí

Jak  už  bylo  konstatováno,  někteří   naši  členové   jsou   zapojeni  do
odborných  sekcí  a  ústředních  orgánů  a  usilují  o  propagaci  činnosti  těchto
orgánů  v regionu.  Současně  sledují  aktivity  knihoven,  které  jsou  v daných
oblastech aktivní.

Jaroslava Starcová se pravidelně účastní jednání Sekce vzdělávání. 
Informace předává členům výboru a především uplatňuje v rámci své funkce 
krajské metodičky zodpovědné za přípravu vzdělávacích akcí pro knihovníky 
Libereckého kraje. V loňském roce zajišťovala zpracování analýzy 
informační/počítačové gramotnosti knihovníků Libereckého kraje pro potřeby 
dalšího směřování programu VISK 2. Intenzivně se věnuje zajišťování kurzů v 
rámci projektu UZS Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v 
sekci kultura, v němž je SKIP partnerem. 

Iva  Slámová  a  Jaroslava  Starcová  se  pravidelně  účastní  jednání  Sekce
veřejných knihoven a informace z těchto jednání přenáší do regionu jednak
prostřednictvím  regionálního  výboru,  jednak  prostřednictvím  svého
profesionálního zařazení na pozicích krajský metodik (Starcová) a metodik pro
výkon  RF  (Slámová).  V sekci  VK  mohou  díky  svému  profesnímu  zaměření
předávat praktické zkušenosti a informace z terénu.

Vzhledem k teritoriu Libereckého kraje, je tento region aktivní i v oblasti
zahraniční  spolupráce.  Zejména  se  jedná  o  působení  pracovní  skupiny
Knihovny  v Euroregionu  Nisa  –  Nysa  –  Neisse.  Členem  této  skupiny  jsou
knihovny  v České  Lípě,  Jablonci  nad  Nisou  Turnově  a  přirozeně  v Liberci.
Liberecká knihovna je obvykle nositelem řady projektů a místem pravidelných
příhraničních setkání. Paní ředitelka Mgr. Blanka Konvalinková je současně i
naším  zástupcem  v Komisi  pro  zahraniční  styky  a  zajišťuje  tak  intenzivní
přesun  informací  i  podnětů.  V regionu  se  odehrává  řada  dalších  aktivit
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z oblasti  příhraniční  spolupráce  nebo  spolupráce  s různými  institucemi
reprezentující zahraniční kulturu a literaturu.

Eva  Kordová  jako  předsedkyně  Klubka  dětských  knihoven  LbK  nejen
zastupuje  náš  region  v celostátním  orgánu,  je  především  garantem  pro
pořádání akcí a kampaní zaměřených na děti a mládež na Liberecku,  které
byly  zmíněny výše.  Klubko  dětských  knihoven připravilo  Seminář  na  téma
Public relation knihoven a hlavně dětských oddělení, tvorba tiskových zpráv,
úprava fotografií a tvorba fotogalerií a archívu knihoven z činnosti, dále pak
Den  čtenářů  na  hradě  Valdštejn  spojený  s   regionální  přehlídkou
projektu Kde končí svět. 

6. Zpráva o hospodaření 

Peněžní prostředky k 1. 1. 2010: ............................................21 110,62 
z toho v pokladně ..............................................................................2 827,40
z toho na účtu..................................................................................19 213,22
průběžné položky (mylná platba koncem r. 2009)..............................- 930,00

Příjmy za rok 2010.....................................................................44 533,16 
z toho z členských příspěvků............................................................44 500,00
........................................................................................................................  
z toho úroky ČSS.....................................................................................33,16

Výdaje za rok 2010.....................................................................45 266,00 
Podíl z čl. příspěvků odvedený VV SKIP (60%)..................................23 630,00
z toho:         630,- doplatek za rok 2009
              23 000,- záloha na podíl z členských příspěvků v r. 2010
Cestovné celkem................................................................................9 678,00
z toho:    7 726,- autobus na veletrh Svět knihy 2010
                   192,- cestové na školení hospodářů
               1 760,- cestovné pí Opatrné na výjezdní zasedání VV SKIP
Dary – květiny.......................................................................................296,00
Občerstvení........................................................................................3 489,00
 z toho: 3 078,- občerstvení na regionální valné hromadě SKIP  2. 3. a setkání 
                          knihovníků Libereckého kraje 30.11. 
                411,- občerstvení při schůzích RV SKIP
Poštovné..................................................................................................22,00
Nákup hygienických a čistících prostředků pro obce postižené povodní2 971,00
Příspěvek individuálním členům – účastníkům Knihovnického happeningu 
v Turnově (účastnický poplatek)........................................................1 200,00
Vstupenka na veletrh Svět knihy – individuální členka............................50,00
Příspěvek regionální organizace SKIP LK na organizaci Knihovnického 
happeningu 2010 v Turnově...............................................................3 000,00
Vrácení mylné platby.......................................................................930,00

Zůstatek k 1. 1. 2011: ..............................................................21 307,78 
z toho v pokladně ..............................................................................5 117,40
z toho na účtu..................................................................................16 190,38

Hospodářský výsledek za rok 2010..........................................- 3 502,84
Na účet VV SKIP zbývá doplatit za rok 2010 podíl z čl. příspěvků...- 3 700,00
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Skutečný zůstatek k 1.1. 2011, s nímž může organizace disponovat:
......................................................................................17 607,78

Za rok 2010 se nepodařilo vybrat členské příspěvky od 18 individuálních členů
(cca 5000 Kč). Vzhledem k tomu, že je podobný posun v platbách zaznamenáván
každoročně, netvoří zásadní výkyvy v předpokládané výši vybraných příspěvků.
Institucionálním členům jsou členské příspěvky fakturovány a s jejich  úhradou
není  vcelku  problém.  Nedoplatek  podílu  členských  příspěvků  VV  SKIP  vzniká
z důvodu, že výpisy z banky za prosinec přicházejí až v lednu následujícího roku,
proto do konce roku nelze vyčíslit přesný příjem členských příspěvků a odeslat
příslušný podíl. 

Zpracovala: Jaroslava Starcová, hospodářka RV SKIP Libereckého kraje
Liberec, 31.1.2011
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