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1. Základní informace o regionální organizaci

Počet členů institucionálních : 26
Individuálních : 54

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
Dozorčí komise : Mgr. Z. Stromková
Sekce veřejných knihoven : Jaroslava Starcová, Iva Slámová, 

Bc. Jitka Zelenková, Bc. Alena 
Matěchová 

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 2012 4x, 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. 
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Jednání  regionálního  výboru  je  věnováno  novinkám  či  závěrům

z jednání výkonného výboru i z jednání sekcí, regionální organizace je
průběžně a pravidelně seznamována s aktivitami regionálního výboru.
Vlastní  regionální  skipová  konference  slouží  ke  zveřejňování  zápisů
z našich  jednání,  výzvám,  sdělením,  ale  také ke  zveřejňování  aktivit
jednotlivých  institucionálních  členů  či  různým  tematickým  diskusím.
V roce 2012 se regionální výbor zabýval organizací a přípravou hlavních
akcí roku: Čtenář roku, Zájezd na Knižní veletrh, zájezd do knihoven
v Bautzen, uspořádáním konference - Setkání knihovníků Libereckého
kraje  a  zcela  novou  aktivitou  –  udílení  Ceny  Knihovník  /  Knihovnice
Libereckého kraje. 

Regionální  výbor  informoval  členskou  základnu  o  probíhajících
celostátních  projektech  a  kampaních,  pozornost  byla  věnována
předávání informací i zkušeností s programem při Noci s Andersenem,
Týdnem knihoven anebo Dnem pro dětskou knihu. 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. 

3. Činnost regionální organizace

Jednou  z prvních  společných  aktivit  roku  2012  bylo  uspořádání
krajského  kola  Čtenáře  roku.  Do  hledání  nejvěrnějšího  čtenáře  se
přihlásily knihovny v Turnově, Hodkovicích n. M., Cvikově, Rychnově u
Jablonce,  České  Lípě,  Liberci  a  Semilech.  Tyto  knihovny  objevily
čtenáře, kteří jejich služeb využívají více než 60, dokonce i více než 70
let!  Ve  velmi  slavnostní  atmosféře,  za  účasti  všech  nominovaných,
zástupců knihoven, ředitelky KVK Liberec Mgr. Blanky Konvalinkové i
náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Ing. Lydie Vajnerové, získala
titul Čtenář roku 2012 Libereckého kraje paní Dana Ceéová, která již od
roku 1937 navštěvuje Městskou knihovnu v Semilech. V průběhu velice
příjemného odpoledne  jsme vyslechli  mnoho velmi  osobních  vyznání
k četbě  i  knihovnám  samotným  i  neobyčejně  zajímavá  vyprávění  a
osobní  zkušenosti  s knihovnami v období,  která jsou nám dnes velmi
vzdálená.  Všichni  nominovaní  čtenáři  obdrželi  knižní  dary  od
Libereckého  kraje,  Krajské  vědecké  knihovny  i  Nakladatelství  Triton,
regionální  organizace  SKIP  pak  přispěla  sladkou  odměnou  v podobě
bonboniéry. Čtenářka roku pak získala navíc poukázky na nákup knih
v hodnotě  2000,-Kč  v  knihkupectví  Kanzelsberger  i  speciální  diplom
Čtenář roku 2012 Libereckého kraje. Tradiční zájezd na 18.
Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy 2012 se uskutečnil ve čtvrtek 17.
května. Zúčastnilo se jej 46 knihovníků z Libereckého kraje. Tato akce
proběhla  za  výrazné  finanční  podpory  Krajské  vědecké  knihovny
v Liberci. Za mimořádnou a zcela vydařenou považujeme studijní
cestu  do  centra  Horní  Lužice  –  Budyšína,  která  se  uskutečnila  22.
května  2012  a  zúčastnilo  se  jí  35  knihovníků  Libereckého  kraje.
V Budyšíně  jsme  navštívili  Stadtbibliothek  Bautzen,  kde  jsme  byli
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seznámeni  se  službami,  které  jsou  poskytovány  jak  veřejnosti,  tak
knihovnám v okolí. 

Mohli jsme tak srovnávat naši praxi regionálních služeb nebo náš běžný
knihovní  a  informační  servis  široké  veřejnosti.  Zejména  jsme ocenili
pěkné vybavení knihovny a její   osobité kouzlo díky umístění v citlivě
rekonstruovaných historických prostorách. Dalším místem naší studijní
cesty se stal  Sorbisches Institut – Serbski institut, kde jsme navštívili
především knihovnu, jejíž fond čítá na 100 000 knihovních jednotek a
obsahuje  literaturu  v  jazyce  Horno  i  Dolnolužickém  i  v dalších
slovanských  jazycích.  Dr.  Franz  Schön,  vedoucí  knihovny  Srbského
institutu nás informoval o vědecké činnosti knihovny, o historii Horní i
Dolní Lužice, o současné produkci knih a časopisů i o aktivitách spolků,
které se věnují historii i současnosti Lužických Srbů. Nahlédli jsme i do
depozitáře knihovny a mohli si prohlédnout kromě jiného i nejvzácnější
vydání  Bible v  srbštině.  Pan  Dr.  Franz  Schön  nás  provedl  i krásnými
historickými  zákoutími  Budyšína  a  poskytl  nám  fundovaný
výklad v češtině. Literární  vycházka  Po  stopách
Karoliny  Světlé  se  uskutečnila  16.  června  a  patřila  k dalším  našim
společným nezapomenutelným zážitkům. Cílem literární vycházky byla
Světlá  pod  Ještědem  a  okolí,  kde  K.  Světlá  prožila  část  svého
života. Průvodcem nám byl  místní  znalec spisovatelčina života a díla,
potomek rodu Mužáků pan Pavel Bulíř. Na start v Hořeních Pasekách se
dostavilo  30  účastníků  (19  knihovnic  a 11 rodinných  příslušníků).
Všichni dostali na cestu tatranku a krabičku s pitím, a snad i proto jsme
došli beze ztrát :-) Počasí nám totiž přálo možná až příliš!  Na podzim
jsme se soustředili  na přípravu poslední naší velké akce, kterou bylo
uspořádání tradiční 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.  Letošní  odborný  program  zajistil  Mgr.  Roman
Giebisch,  PhD.  z NK  ČR,  který  svou  prezentací  Knihovny  v pohybu
předložil  posluchačům  řadu  podnětů,  doporučení  i  zamyšlení  nad
sociálními i kulturními změnami, které lze očekávat. Kolegyně PhDr. L.
Sýkorová (MěK Cvikov) a Mgr. B. Konvalinková (KVK Liberec) se s námi
podělily o své dojmy, zážitky i fotografie z exkursí do italských knihoven
a knihovny ve Stuttgartu. Setkání se zúčastnilo více než 70 účastníků
z celého kraje a celé jednání se neslo ve velmi přátelské atmosféře i
pracovním duchu. Vyvrcholením  konference  -  Setkání
knihovníků  Libereckého  kraje  a  koneckonců  celoroční  práce  naší
regionální  organizace  byla  rozhodně  příprava,  vyhlášení  a  následné
udělení Ceny Knihovník / Knihovnice roku. Regionální organizace Svazu
knihovníků  a  informačních  pracovníků  Libereckého kraje  se  rozhodla
poprvé  udělit  ocenění  nejlepším  knihovnicím  a  knihovníkům,  kteří
v uplynulém  období  dosáhli  výjimečných  výsledků  v knihovnách
Libereckého kraje, realizovali zajímavou aktivitu nebo se trvale věnovali
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činnostem, které přispěly k rozvoji obce nebo knihovnictví samotného.
Snahou  bylo  upozornit  veřejnost  na  osobnosti,  které  za  těmito
aktivitami stojí a poděkovat jim za jejich práci.  Soutěž byla vyhlášena
ve  dvou  kategoriích  –  Knihovník/Knihovnice  roku a  Celoživotní
přínos  knihovnictví  v Libereckém  kraji.  Návrhy  zasílali  jak
knihovníci, tak veřejnost, velmi časté byly i hlasy starostů jednotlivých
obcí, kteří ukázali, že si dobré práce v knihovnách váží. 
Rozhodování  členů  regionálního  výboru  SKIP,  kteří  nakonec  o  ceně
rozhodli,  nebylo  jednoduché.  Každý  z nominovaných  vnesl  do  života
obce  či  města  velké  úsilí,  nové  nápady,  přispěl  ke  kulturnímu  a
společenskému životu. Bylo těžké porovnat činnost ve větších a malých
knihovnách,  kde  jsou  podmínky  a  možnosti  rozdílné.  Proto  se  po
pečlivém zvažování výbor rozhodl udělit ocenění za celoživotní přínos
v knihovnictví  v Libereckém kraji  dvěma osobnostem, paní  Svatomíře
HENDRYCHOVÉ  z Městské  knihovny  v Semilech  a  panu  Zdeňku
PAVLÍČKOVI z Místní lidové knihovny v Heřmanicích. Cenu Knihovník /
Knihovnice Libereckého kraje převzala paní Eva KORDOVÁ. 

4. Účast na celostátních kampaních

Kromě výše zmíněných aktivit,  které výhradně organizoval,  zajistil  a
realizoval  regionální  výbor  SKIP  Lbk,  samozřejmě  v knihovnách
libereckého  kraje  probíhaly  akce,  které  vycházely  z celostátních
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 postupovány. 
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  počtvrté
uskutečnilo  Den  pro  dětskou  knihu.  Výraznou  odezvu  měly  projekty
vyhlášené Klubem dětských knihoven – 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 je
uplatňuje  v  rámci  své  funkce  krajské  metodičky  zodpovědné  kromě
jiného za přípravu vzdělávacích akcí pro knihovníky Libereckého kraje.
Jednání Sekce veřejných knihoven se pravidelně účastní I. Slámová a
Jaroslava Starcová (obě KVK Liberec), v roce 2012 se do činnosti sekce
zapojila také A. Matěchová (MěK Semily) a J. Zelenková  (MěK Česká
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Lípa). Iva Slámová je navíc zapojena do činnosti podsekce Venkovské
knihovny.  Informace  z jednání  přenášejí  do  regionu  jednak
prostřednictvím  regionálního  výboru,  jednak  prostřednictvím  svého
profesionálního  zařazení.  Iva  Slámová  byla  v  roce  2012  zvolena  do
hodnotící  komise  posuzující  knihovny  nominované na  cenu Knihovna
roku, s níž v září 2012 navštívila všechny nominované knihovny. 
Jaroslava  Starcová  byla  za  Liberecký  kraj  delegována  do  krajské
hodnotící  komise soutěže Vesnice roku a zúčastnila se hodnocení 15
obcí přihlášených do soutěže v kraji v roce 2012. 
Mgr.  Blanka  Konvalinková  byla  členkou  hodnotící  komise  Městská
knihovna  roku  2012  a  členkou   hodnotící  komise  pro  kategorii
Významný  počin  v oblasti  poskytování  veřejných  knihovnických  a
informačních služeb. 
Mgr.  Jitka  Klímová  jako  zástupce  lékařských  knihoven  přispívá  ke
vzájemné  informovanosti  z oblasti  specializovaného  knihovnictví,
zejména  z  oblasti  celoživotního  vzdělávání,  pořádaného  Národní
lékařskou  knihovnou.  
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.  O  tom,  že  příhraniční
spolupráce mezi knihovnami je velmi plodná a ceněná, svědčí ocenění,
které Krajská vědecká knihovna obdržela  za loni vydanou čtyřjazyčnou
knihu  pro  děti  „Zapomenutá  velikonoční  vajíčka“  s německými  a
polskými partnery cenu Euroregionu Nisa (2. místo v kategorii Kultura).
Zmínit  můžeme  i  výměnu  pracovníků  knihoven  s Polskem,  v rámci
projektu Poznej  svého souseda. Dvě kolegyně z liberecké knihovny a
jedna  z jablonecké  knihovny  strávily  3  dny  v  Krkonošské  knihovně
v Jelení Hoře a naopak, dva kolegové z jelenohorské knihovny přijeli na
třídenní studijní pobyt do Liberce a Jablonce.
Ryze „skipovou záležitostí v oblasti mezinárodní spolupráce však byla 
nepochybně již zmíněná studijní cestu do centra Horní Lužice - 
Budyšína.

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.
K těm tradičním a nejvíce oblíbeným patří Knížka pro prvňáčka, projekt
Kde  končí  svět,  Anketa  SUK,  Noc  s Andersenem,  Březen  –  Měsíc
čtenářů,  Škola  naruby  aneb  s knížkami  se  kamarádím,  Slavnost
abecedy  a  čtení,  Týden  knihoven,  Kamarádka  knihovna,  Den  pro
dětskou knihu, semináře a pracovní setkávání.
V průběhu roku 2012 se několikrát sešlo klubko dětských knihoven –
pracovní  setkání  se  uskutečnila  v Liberci,  Turnově  i  v Jablonném
v Podještědí. Pracovní setkání se věnovala zejména přípravě a realizaci
projektu  ČTEME  VŠICHNI,  VYPRÁVÍ  JEN  NĚKDO.   Přehlídka  v umění
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vyprávět, její regionální kolo již 9. ročníku se uskutečnilo dne 15. května
2012  v Městské  knihovně  v Semilech.  Další  společnou  aktivitou  byla
regionální přehlídka výtvarných a literárních prací projektu Kde končí
svět - Český rok (Leden) a výběr prací na výstavu do Městské knihovny
v Praze a další pro výstavu v prostorách hradu Valdštejna. Projekt Kde
končí  svět  byl  slavnostně  ukončen  za  účasti  nejlepších  literátů  a
výtvarníků,  ale  také  čtenářů  z dětských  oddělení  knihoven  regionu
Liberecka  13.  června  2012  na  hradě  Valdštejně.  Dětská  oddělení
knihoven Libereckého kraje se zúčastnila celostátního projektu Knížka
pro prvňáčka, které byly předávány na mnoha slavnostních  pasování
prvňáčků na čtenáře, několik knihoven se zapojilo do projektu Den pro
dětskou  knihu.  Pracovnice  dětských oddělení  se  zúčastnily  semináře
„V knihovnách společně se seniory i  dětmi“ v Chrudimi  a konference
Současná česká literatura z hlediska ilustrátorů v KVK Liberci.

Zpráva o hospodaření regionálního organizace SKIP Libereckého kraje 
za rok 2012

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

Příjmy za rok 2012.....................................................................46 174,22 
z toho z členských příspěvků............................................................46 150,00
........................................................................................................................  
z toho úroky ČSS.....................................................................................24,22

Výdaje za rok 2012.....................................................................39 646,00 
Podíl z čl. příspěvků odvedený VV SKIP (60%)..................................27 330,00
z toho:         120,00 doplatek za rok 2011
              27 210,00 záloha na podíl z členských příspěvků v r. 2012
Provozní režie z členských příspěvků – vstupenky na veletrh ..............600,00
Ceny – odměny (Čtenář roku)................................................................898,00
Občerstvení........................................................................................2 285,00
 z toho:  1 409,00 občerstvení setkání knihovníků Libereckého kraje 
                282,00 občerstvení při schůzích RV SKIP 
                594,00 občerstvení účastníků vyhlášení Čtenáře roku 2012
Cestovné (autobus na zájezd do Budyšína)........................................5 500,00
Poštovné..................................................................................................33,00
Dary (poukázky Tesco – Knihovník/Knihovnice roku 2012)................3 000,00 

Peněžní prostředky k 1. 1. 2013: ............................................29 302,56 
z toho v pokladně ..............................................................................4 546,40
z toho na účtu..................................................................................24 756,16

Hospodářský výsledek za rok 2012............................................6 528,22

Na účet VV SKIP zbývá doplatit za rok 2012 podíl z čl. příspěvků......- 480,00
(uhrazených v prosinci 2012) 
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Reálný zůstatek k 1. 1. 2013, s nímž může organizace disponovat:    28 
822,56

Za rok 2012 se nepodařilo vybrat členské příspěvky od 14 individuálních členů.
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, všechny faktury byly
uhrazeny.  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, 15. 1. 2013
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