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1. Základní informace o regionální organizaci

Počet členů institucionálních : 26
Individuálních : 55

Regionální výbor 
počet členů výboru                9
dozorčí komise   2
počet zasedání                                                    3

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

RV SKIP 07 se sešel v průběhu roku 2011 3x, vždy v KVK Liberec. Na
jednání  výboru  je  zvána  i  ředitelka  KVK  Liberec,  Mgr.  Blanka
Konvalinková, která se jako host zúčastnila všech jednání výboru. Díky
tomu regionální organizace SKIP LbK snadněji informuje vedení krajské
knihovny o svých aktivitách, na některých projektech může s krajskou
knihovou přímo participovat a naopak, vedení krajské knihovny může
prostřednictvím  SKIP  oslovit  knihovny  regionu  prostřednictvím  další
linie.  

Jednání  regionálního  výboru  je  věnováno  novinkám  či  závěrům
z jednání výkonného výboru i z jednání sekcí, regionální organizace je
průběžně a  vcelku  pravidelně  seznamována s aktivitami regionálního
výboru.  Vlastní  regionální  skipová  konference  slouží  ke  zveřejňování
zápisů z našich  jednání,  výzvám, sdělením,  ale  také ke  zveřejňování
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aktivit  jednotlivých  institucionálních  členů  či  různým  tematickým
diskusím.

V roce  2011  se  regionální  výbor  zabýval  organizací  a  přípravou
hlavních akcí roku : Čtenář roku, Zájezd na Knižní veletrh, zájezd do
knihoven  v příhraničí  Německa,  Česka  a  uspořádáním  konference  -
Setkání  knihovníků  Libereckého  kraje.  Regionální  výbor  se  rovněž
pravidelně  zabýval  aktualizací  naší  regionální  webové  prezentace  a
usiloval o zmapování a statistické výkaznictví v oblasti aktivit knihoven
na podporu celostátních projektů SKIP. 

Regionální  výbor pozornost  věnoval rovněž využití   knižního daru
Městské knihovny Praha na pomoc povodněmi postižených knihoven.
Po dramatických bleskových povodních byl RV SKIP osloven MKP Praha
s nabídkou  postupného  zpracování  knihovního  fondu  pro   postižené
knihovny – po roce byl  celý  knižní  soubor  čítající  cca 30 tis.  svazků
dovezen do KVK Liberec a odtud pověřenými knihovnami distribuován
na potřebná místa. Celé organizace, technického zajištění i samotného
přesunu se ujala KVK Liberec, za což jí náleží upřímné poděkování.

Pověření členové regionálního výboru usilovně pracovali na naplnění
nového webu SKIP v jeho regionální sekci Liberecký region. Tato sekce
na webu SKIP je pravidelně doplňována i aktualizována, zásluhy v této
oblasti  a  velké  poděkování    patří  zejména  Jaroslavě  Starcové  (KVK
Liberec) a Jitce Noskové (MK Jablonec n.N.).

3. Činnost regionální organizace

Jednou z prvních významných aktivit regionální organizace SKIP LbK
roku 2011  bylo uspořádání krajského kola Čtenáře roku a vyhlášení
krajského  vítěze.  Do  projektu   se  v  libereckém  kraji  přihlásilo  7
knihoven (Rychnov u Jablonce, Rokytnice nad Jizerou, Břevniště, Semily,
Turnov,  Doksy  a  Česká  Lípa)  a  na  slavnostní  vyhlášení  byli  pozváni
všichni nominovaní,  které doprovázeli  zástupci jednotlivých knihoven.
Význam akce potvrdili svou účastí i zástupci Libereckého kraje, v čele s
náměstkyní  hejtmana  Ing.  Lydií  Vajnerovou  a  vedoucími  pracovníky
Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu
LK.  Všichni  nominovaní  obdrželi  z  rukou  ředitelky  KVK  Mgr.  Blanky
Konvalinkové a předsedkyně Regionální organizace SKIP LK PhDr. Dany
Kroulíkové diplomy Pilný čtenář, knihy a dárkové předměty věnované
jednak Libereckým krajem, jednak Regionální organizací SKIP. V závěru
velmi  příjemného  krátkého  programu  vyhlásila  Ing.  Lydie  Vajnerová
Čtenáře roku Libereckého kraje. Stala se jí paní Světla Půčková z České
Lípy s počtem 537 vypůjčených knih v roce 2010, která tímto obdržela
dárkový poukaz na nákup knih v hodnotě 2000,-Kč od SKIP ČR a firmy
Skanska. Všem zúčastněným byla nabídnuta prohlídka Krajské vědecké
knihovny,  o  kterou  s  chutí  projevili  zájem.  Vyhlášení  Čtenáře  roku
proběhlo  na Liberecku ve slavnostním a důstojném duchu,  který byl
umocněn velmi osobní a přátelskou atmosférou.

Další úspěšnou akcí, na které se SKIP LbK podílel spolu s Krajskou
vědeckou  knihovnou,  bylo  uspořádání  semináře  o  marketingu  v
knihovnách  a  jeho  důležitosti.  Marketingové  nástroje  a  marketing
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v praxi přiblížila pod názvem semináře Psi a dojné krávy  paní Zuzana
Helinsky  ze  Švédska.  Seminář  proběhl 3.  května  2011  v  Krajské
vědecké knihovně v Liberci  a  zúčastnilo  se jej   32 posluchačů z 18
knihoven.

12.  května  2011  se  uskutečnil  již  tradiční  zájezd  na  mezinárodní
knižní  veletrh  Svět  knihy  2011,  který  se  rovněž  uskutečnil  díky
vzájemné spolupráci mezi RV SKIP a KVK Liberec.  Zúčastnilo se jej 46
knihovníků z řad členů SKIP i ostatních kolegů.

Velmi  vydařeným  se  stal  také  zájezd  do  knihoven  v příhraničí
Německa  a  Česka,  v jehož  rámci  se  knihovníci  z našeho  regionu
podívali  do knihoven v Žitavě, Eibau a Varnsdorfu. Kromě exkursí do
velice  pěkných  a  atraktivních  knihoven  měli  účastníci  i  prostor  ke
krátké prohlídce německé Žitavy, jejíž historie se často prolínala s tou
naší.  Vcelku nabitý program jsme naplnili  a všech 39 účastníků bylo
velice spokojeno.

Podzimní měsíce jsme se soustředili na přípravu poslední naší velké
akce, kterou bylo uspořádání už skoro tradiční (3x) konference - Setkání
knihovníků Libereckého kraje. Touto akcí oslovujeme nejen členy naší
regionální  organizace,  ale  zveme  na  ni  všechny  knihovníky  kraje.
Chceme  tak  zviditelnit  a   připomenout  poslání  a  význam  SKIPu  i
v obecné rovině. Program se snažíme připravit jako atraktivní, odborný,
ale zároveň jako příjemné společenské setkání, které kromě odborných
témat přinese i příjemné zážitky a inspiraci. Problematiku  autorského
práva  z hlediska  elektronických  služeb  knihoven  přiblížil  PhDr.  Vít
Richter,  o  zkušenostech,  nápadech  a  nových  trendech  v činnosti
veřejných knihoven hovořila Mgr. Dagmar Bahnerová, ředitelka Městské
knihovny v Lounech, knihovny oceněné titulem Městská knihovna roku
2011. Kolegyně PhDr. L. Sýkorová (MěK Cvikov), Mgr. B. Konvalinková
(KVK Liberec), Mgr. M. Freimuthová (KVK Liberec) se s námi podělily o
své  dojmy,  zážitky  i  fotografie  z exkursí  do  švýcarských  knihoven  a
knihovny  ve  Stuttgartu.  V průběhu  dne  došlo  i  na  prezentaci
publikačních aktivit Krajské vědecké knihovny (Zapomenutá velikonoční
vajíčka – projekt knihoven Euroregionu Nisa a dále ojedinělé  publikace
Jizerské  květy.  Setkání  se  zúčastnilo  více  než  70  účastníků  z celého
kraje a celé jednání se neslo ve velmi přátelské atmosféře i pracovním
duchu.

Členové naší regionální organizace se v hojné míře účastnili i kurzů v
rámci  projektu  UZS  Zvýšení  adaptability  zaměstnanců  organizací
působících  v  sekci  kultura,  v  němž  je  SKIP  partnerem  a  využili
v maximální  míře  možnost  vzdělávání  v různých  oblastech  našich
aktivit, včetně jazykových.

4. Účast na celostátních kampaních

Nejen naši institucionální členové se účastnili projektů a celostátních
kampaní vyhlašovaných SKIPem. Na celostátních projektech Březen -
měsíc čtenářů nebo Týden knihoven aj. participují i knihovny, které stojí
mimo  SKIP,  ale  informace  i  materiály  jsou  jim  předávány  a
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postupovány. Naše organizace i za pomoci pověřených knihoven usiluje
o maximální  zmapování všech podobných  aktivit  a jejich prezentaci
v rámci  jednak  naší  regionální  skipové  konference,  jednak
prostřednictvím webu krajské  knihovny  určeného pro  síť  knihoven  v
kraji.

Jak už bylo zmíněno, velkou odezvu v našich veřejných knihovnách
měl  Březen  –  měsíc  čtenářů,  jemuž  kraloval  Maratón  čtení  a  výše
popsaná  soutěž  Čtenář  roku.  Tradičně  nejvyšší  počet  knihoven  se
přihlásil  ke  kampani  Týden  knihoven  a  několik  knihoven  v kraji  již
potřetí zažilo Den pro dětskou knihu. 

Především projekty vyhlášené Klubem dětských knihoven se setkaly
se značnou odezvou – účast v projektech  Knížka pro prvňáčka ,  Kde
končí svět , Anketa SUK a zejména Noc s Andersenem byla v některých
oblastech regionu hojná. 

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.  J.  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. Intenzivně
se věnuje zajišťování kurzů v rámci projektu UZS Zvýšení adaptability
zaměstnanců  organizací  působících  v  sekci  kultura,  v  němž  je  SKIP
partnerem, usiluje o atraktivní nabídku témat pro vzdělávání v oblasti
informační  gramotnosti  knihovníků  i  celoživotního  vzdělávání
knihovníků. Jednání Sekce veřejných knihoven se pravidelně účastní I.
Slámová a  Jaroslava  Starcová  (obě KVK Liberec).  Informace  z těchto
jednání  přenášejí  do  regionu  jednak  prostřednictvím  regionálního
výboru,  jednak  prostřednictvím  svého   profesionálního  zařazení  na
pozicích krajský metodik (Starcová) a metodik pro výkon RF (Slámová).
J.  Starcová  byla  za  Liberecký  kraj  delegována  do  krajské  hodnotící
komise soutěže Vesnice roku a zúčastnila se hodnocení 19 knihoven
přihlášených  do  soutěže  v kraji  v roce  2011.  Iva  Slámová  se  v roce
2011 zapojila do činnosti podsekce Venkovské knihovny.  

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. Paní ředitelka Mgr. Blanka Konvalinková je současně
i naším zástupcem v Komisi SKIP pro zahraniční  styky a zajišťuje tak
intenzivní  přesun  informací  i  podnětů.  V regionu  se  odehrává  řada
dalších  aktivit  z oblasti  příhraniční  spolupráce  nebo  spolupráce
s různými  institucemi  reprezentující  zahraniční  kulturu  a  literaturu.
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Významným  projektem  v rámci  Euroregionu  Nisa-Neisse-Nysa
(nositelem projektu byla KVK Liberec) byla již výše jmenovaná kniha pro
děti  Zapomenutá  velikonoční  vajíčka  i  společná  účast  na  konferenci
knihovníků Euroregionu Nisa v Jelení Hoře. Ryze „skipovou“ záležitostí
v oblasti  mezinárodní  spolupráce  však  byla  nepochybně  již  zmíněná
exkurse do knihoven v německém příhraničí - v Žitavě a Eibau .

Kolegyně Eva Kordová jako předsedkyně Klubka dětských knihoven
LbK  zastupuje náš region v celostátním orgánu a je také garantem pro
pořádání akcí a kampaní zaměřených na děti a mládež na Liberecku. 

Zpráva o hospodaření regionálního organizace SKIP Libereckého kraje 
za rok 2011

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

Příjmy za rok 2011.....................................................................45 471,56 
z toho z členských příspěvků............................................................45 450,00
........................................................................................................................  
z toho úroky ČSS.....................................................................................21,56

Výdaje za rok 2010.....................................................................44 005,00 
Podíl z čl. příspěvků odvedený VV SKIP (60%)..................................30 850,00
z toho:      3 700,00 doplatek za rok 2010
              27 150,00 záloha na podíl z členských příspěvků v r. 2011
Provozní režie (z člen. příspěvků).......................................................9 060,00
z toho:     7 000,00 autobus na zájezd do Německa
               1 060,00 vstupenky na veletrh
               1 000,00 podíl na honoráři pro paní Helinsky
Ceny – odměny (Čtenář roku, zájezd).................................................1 158,00
Občerstvení........................................................................................2 715,00
 z toho:  1 658,00 občerstvení setkání knihovníků Libereckého kraje 29.11. 
                481,00 občerstvení při schůzích RV SKIP a Klubu dět. knih.
                576,00 občerstvení účastníků vyhlášení Čtenáře roku
Poštovné..................................................................................................22,00
Materiál................................................................................................200,00 

Peněžní prostředky k 1. 1. 2012: ............................................22 774,34 
z toho v pokladně ..............................................................................7 462,40
z toho na účtu..................................................................................15 311,94

Hospodářský výsledek za rok 2010............................................1 466,56

Na účet VV SKIP zbývá doplatit za rok 2011 podíl z čl. příspěvků......- 120,00

Reálný zůstatek k 1.1.2012, s nímž může organizace disponovat:    
22 654,34

Za rok 2010 se nepodařilo vybrat členské příspěvky od 13 individuálních členů.
Vzhledem k tomu, že je podobný posun v platbách zaznamenáván každoročně,
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netvoří  zásadní  výkyvy  v předpokládané  výši  vybraných  příspěvků.
Institucionálním členům jsou členské příspěvky fakturovány, 1 faktura nebyla do
konce  roku  přes  několik  urgencí  uhrazena.  Nedoplatek  podílu  členských
příspěvků VV SKIP vzniká každoročně 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, 11.1.2012
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