
Zpráva o činnosti 
regionální organizace SKIP 

Libereckého kraje  
za rok 2013 – 2015 

 
REGIONÁLNÍ VALNÁ HROMADA SKIP - REGION 07 

LIBEREC 15.3. 2016 



 

Členská základna v roce 2013 
 
CELKEM 80 ČLENŮ 
  
  

• Individuální členové:                
Celkem:    54        
z toho    Českolipsko:     5
     Jablonecko:  10
     Liberecko:  35   
     Semilsko:    4 

• Institucionální členové:                 
Celkem:    26       
z toho    Českolipsko:    5
     Jablonecko:    4 
     Liberecko    10
     Semilsko:    7 

 

 
 
 

 
Členská základna v roce 2016 
 
CELKEM 90 ČLENŮ 
 
  

• Individuální členové:                
Celkem:    55        
z toho     Českolipsko:      5
      Jablonecko:     9 
      Liberecko:   34  
      Semilsko:     7 

• Institucionální členové:                 
Celkem:     35       
z toho    Českolipsko:      5
     Jablonecko:      6 
     Liberecko    16 
     Semilsko:      8 

 

 

Členská základna 
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Činnost regionálního výboru I.  

Regionální výbor pracoval ve složení: 

• Dana Kroulíková (předsedkyně), 
Jaroslava Starcová (hospodářka), 
Hanuš Karpíšek, Jitka Nosková, 
Kateřina Kubašová, Jitka Malá 
(Klímová), Dana Petrýdesová, Alena 
Matěchová a Jitka Vencláková 

• Regionální dozorčí komise:  

Iva Slámová a Marcela Freimuthová
  

• Schůzky pravidelně  

• V roce 2013-4x, 2014-3x , 2015-4x 

• Jednání se účastní j.h. ředitelka 
KVK Liberec Mgr. B. Konvalinková 

• Regionální organizace o jednáních 
výboru pravidelně informována, do 
regionální elektronické konference 
posílány zápisy z jednání, důležité 
nebo zajímavé informace 
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Činnost regionálního výboru  II. 

• RV byl pravidelně informován o jednáních Výkonného výboru SKIP ČR 

• RV byl pravidelně informován o vedení našeho účetnictví, pravidelně 
předkládána zpráva o hospodaření 

• RV byl informován o aktivitách odborných sekcí nebo Klubka dětských knihoven 

• RV připravoval plán práce, plánoval aktivity v jednotlivých obdobích 

• RV hledal nové náměty pro společnou činnost 

• RV hledal motivaci, benefity pro nové členy 

• RV založil nové tradice, nové projekty – literární vycházky, odborné semináře 
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Činnost regionálního výboru  III.  
• Vlastní elektronická konference regionu skip@kvkli.cz 

• Od roku 2011 elektronická konference  SKIP ČR – 
skip@cvut.cz 

• Evidence členské základny, aktualizace kontaktů, adres  

• Web  SKIPu – soustavná péče, editace, aktualizace 

• http://www.skipcr.cz/regiony/07-liberecky-region 

• Informace o činnosti regionu do Bulletinu SKIP, Čtenáře, 
SVĚTLIKa – v období celkem (12 článků za SKIP 07) 

• Účetní výkaznictví – vedení (zatím) jednoduchého účetnictví, 
neocenitelná činnost hospodáře – DĚKUJEME Jaroslavě  
Starcové!!!  

 
5 

mailto:skip@kvkli.cz
mailto:skip@cvut.cz
mailto:skip@cvut.cz
http://www.skipcr.cz/regiony/07-liberecky-region
http://www.skipcr.cz/regiony/07-liberecky-region
http://www.skipcr.cz/regiony/07-liberecky-region
http://www.skipcr.cz/regiony/07-liberecky-region
http://www.skipcr.cz/regiony/07-liberecky-region
http://www.skipcr.cz/regiony/07-liberecky-region
http://www.skipcr.cz/regiony/07-liberecky-region


Regionální SKIP – informace o nás 
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Společné aktivity, nové projekty… 

• Čtenář roku  

• připojení k celostátní aktivitě v rámci kampaně Březen–měsíc čtenářů  

• Krajské kolo 2013, 2014, 2015 

• 2013 – dětský čtenář roku, přihlášeno 13 knihoven 

• 2014 – čtenářská rodina, přihlášeno 10 knihoven 

• 2015 – táta čtenář, 8 knihoven 

- Vždy neobyčejně příjemná atmosféra, sváteční nálada, osobní přístup,  

- Slavnostní program doplněn zábavnými pokusy Z. Rakušana, zakončeno prohlídkou KVK 
Liberec 

- Za účasti představitelů Libereckého kraje nebo magistrátu Liberec 

- Velmi  hodnotné ceny, kromě Libereckého kraje a samotného SKIP Lbk, na čtenáře roku 
pravidelně přispívá Nadace Škola hrou, která věnuje vstupenky do IQ parku, IQlandie, 
Aqvaparku, v roku 2015 všichni ocenění tátové získali pro své rodiny i vstupenky do 
liberecké ZOO 
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Čtenář roku 2013/2014/2015: 



Společné aktivity…  

• knižní veletrh Svět 
knihy v Praze  
     

• pořádáno tradičně ve spolupráci s 
KVK Liberec 

• Každoročně v květnovém termínu 
více než 40 účastníků, počet se 
musí dokonce redukovat 
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Společné aktivity, nové projekty… 
 

• Studijní cesty, exkurse do knihoven 
• 2013 – Náchod, Nové Město nad Metují 

• Exkurse v městských  knihovnách východočeského regionu 

• 2014 -  Děčín, Ústí nad Labem 

• Exkurse do novostavby děčínské knihovny a zcela nové 
univerzitní knihovny UJEP v Ústí nad Labem 

• 2015 – Louny a Litvínov 

• Exkurse do knihoven, které jsou nositelkami titulu Městská 
knihovna roku …. 
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Společné aktivity, nové projekty… 

• Literární vycházky 

• 2014 – literární vycházka do Galerie Lázně a 
knihovny Severočeského muzea v Liberci  
• Prohlídka unikátních rekonstruovaných prostor 

bývalých lázní, exkurse do specializované knihovny – 
program připraven k TK (muzejní knihovny) 

• 2015 – literární vycházka Po stopách císaře 
Karla IV. až na Oybin – podle knihy M. Řeháčka, 
společně z Liberce přes Žitavu až na zříceninu 
Oybin… 
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• Seminář Senioři v knihovně – knihovny pro seniory 
• 15.5. 2014 v KVK Liberec, podpořeno grantem SKIP a K21 

• Účast na 70 kolegů z celé ČR (!) 

• Program teoreticko-praktický (PhDr.Michal Šerák, PhD. z FFUK, PhDr. Eva 
Pešková z Mladoboleslavské univerzity 3. věku), odpolední blok věnován 
možnostem práce se seniory v podmínkách našich knihoven, příkladům dobré 
praxe a inspiracím 

• Seminář Knihovny prakticky I 
• 19.5. 2015 v KVK Liberec, podpořeno grantem SKIP a K21 

• Účast více než 70 kolegů i ze vzdálenějších regionů 

• Rady a doporučení pro každodenní knihovnou praxi, „instantní metodika“, 

• Péče o knihovní fond, ale i legislativní rámec činnosti knihoven, MVS, akvizice, 
apod. 

• Hlavní referát semináře  - Sociální komunikace v knihovně přednesla Mgr. 
Štěrbová (MKP Praha)  
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Společné aktivity, nové projekty… 
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Setkání knihovníků Libereckého kraje 

• Pravidelně pořádaná konference – setkání knihovníků Libereckého 
kraje 

• Pro širokou odbornou veřejnost, pozvánka do všech knihoven Lbk 

• Kromě zajímavých témat i příjemná atmosféra, neformální setkání,  

• Akcí chceme oslovit nejen naše členy, ale zveme všechny knihovníky s cílem zviditelnit  
SKIP a připomenout  jeho význam ve všech souvislostech 

• Prezentace SKIP 

• Odborná přednáška s mimořádným hostem i tématem 

• 2013 – Mgr. J. Štěrbová: Mýty českého knihovnictví 

• 2014 – PhDr. Vít Richter: Perspektivy a trendy oboru knihovnictví – jaké 
budou knihovny za 30 let?  

• 2015 – PhDr. Bohdana Stoklasová : Knihovny.cz – Centrální portál knihoven – 
přínos pro knihovny i jejich uživatele.  
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Cena knihovník / knihovnice Libereckého kraje 

• Nově v roce 2012 

• Snaha o tradici a záštitu Libereckého kraje 

• Na Setkání knihovníků Libereckého kraje, které se uskutečnilo v úterý 11. 12. 2012, byla historicky 
poprvé udělena Cena Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje.  

• Soutěž byla vyhlášena Regionální organizací Svazu knihovníků a informačních pracovníků ve dvou 
kategoriích - Knihovník/Knihovnice roku a Celoživotní přínos knihovnictví v 
Libereckém kraji. Návrhy zasílali jak knihovníci, tak veřejnost, časté byly i hlasy starostů 
jednotlivých obcí, kteří ukázali, že si dobré práce v knihovnách váží. 

• Cenu za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji získali:                 
paní Svatomíra HENDRYCHOVÁ z Městské knihovny v Semilech a pan Zdeněk PAVLÍČEK    
z Místní lidové knihovny v Heřmanicích                                   
Cenu Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje roku 2012 převzala:                
paní Eva KORDOVÁ   z Městské knihovny A. Marka v Turnově               
Všichni tři nositelé ceny Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje obdrželi pamětní list a peněžní 
poukázku v hodnotě 1000 Kč, kterou věnoval Regionální výbor SKIP Libereckého kraje. 

• Pamětní list a květinu obdrželi i všichni nominovaní  
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Cena knihovník / knihovnice Libereckého kraje 

• V roce 2013 

Cenu za celoživotní přínos knihovnictví Libereckého kraje  získala Danuše Kubíčková 
z Obecní knihovny Tatobity a Hana Langrová z Krajské vědecké knihovny v Liberci. 
Nositelkou Ceny Knihovnice Libereckého kraje roku 2013 se stala  paní 
Jitka Nosková z Městské knihovny v Jablonci nad Nisou. 

• V roce 2014 

 Cenu za celoživotní přínos knihovnictví Libereckého kraje  získala Hana Lupínková 
z Místní knihovny Nový Oldřichov a Miroslava Vrbenská z Městské knihovny v Semilech. 
Nositelkou Ceny Knihovnice Libereckého kraje roku 2014 se stala  paní Mgr. 
Zdeňka Stromková z Městské knihovny v České Lípě 

• V roce 2015 

 Cenu za celoživotní přínos knihovnictví Libereckého kraje  paní Jiřině Tomšové z Místní 
knihovny Svojkov a paní Dagmar Helšusové z Krajské vědecké knihovny v Liberci. 
Nositelkou Ceny Knihovnice Libereckého kraje roku 2015 se stala  paní Iva 
Slámová z Krajské vědecké knihovny v Liberci. 
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Celostátní kampaně, činnost sekcí 

• Klubko dětských knihoven 

• NsA 

• Knížka pro prvňáčka 

• Den čtenářů na hradě 

• Pasování prvňáčků na čtenáře 

• Kde končí svět 

• Kamarádka knihovna 

• Den pro dětskou knihu 

• Setkání Klubka dětských knihoven 

• Jičín – město pohádky,      
Okna – přehlídka Chrudim 

 

• Zapojujeme se a propagujeme 

• Březen – měsíc čtenářů (distribuce 
plakátů, čtenář roku) 

• Noc s Andersenem 

• Týden knihoven 

• Den pro dětskou knihu 

Zapojujeme se do činnosti sekcí 

• Sekce veřejných knihoven 

• Klub dětských knihoven 

• Zahraniční sekce 

• Sekce lékařských knihoven 
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Dana Kroulíková  - RV SKIP Libereckého kraje 

15.3. 2016 

 


