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Počet členů institucionálních : 32
Individuálních : 56

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 : PhDr. Dana Kroulíková, Bc. Jitka 
Nosková
Dozorčí komise : Mgr. Zdeňka Stromková
Sekce veřejných knihoven : Jaroslava Starcová, Iva Slámová, 

Bc. Jitka Zelenková, Bc. Alena 
Matěchová 

Sekce vzdělávání : Jaroslava Starcová
Klub dětských knihoven: Eva Kordová
Komise pro zahraniční styky : Mgr. Blanka Konvalinková
Klub lékařských knihoven : Mgr. Jitka Malá 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  2014  3x,  vždy  v KVK  Liberec.  Na
jednání výboru je zvána i ředitelka KVK Liberec, Mgr. Blanka Konvalinková,
která se jako host účastní každého  jednání výboru. Díky tomu regionální
organizace SKIP Lbk snadněji informuje vedení krajské knihovny o svých
aktivitách,  na  některých  projektech  může  s krajskou  knihovnou  přímo
participovat a naopak, vedení krajské knihovny může prostřednictvím SKIP
oslovit knihovny regionu za pomoci dalšího profesního prostředí. 

Jednání regionálního výboru bylo 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
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jednání,  výzvám, sdělením, ale také ke zveřejňování aktivit  jednotlivých
institucionálních členů či různým tematickým diskusím. V případě potřeby
vyřešit  aktuální  záležitost,  složitější  otázky či  učinit  důležitá rozhodnutí,
která nemohou čekat na klasické jednání výboru, jsme připraveni jednat
elektronicky  a  již  několikrát  učinil  regionální  výbor  důležitá  rozhodnutí
velmi  operativně právě tímto způsobem. 

V roce 2014 se regionální výbor zabýval organizací a přípravou a realizací
několika  hlavních akcí roku: 

1) Čtenář roku 
2) Zájezd na knižní veletrh Svět knihy
3) Seminář Senioři v knihovně – knihovny pro seniory
4) Studijní cesta do nových knihoven v Ústeckém kraji
5) Literární  vycházka do liberecké Oblastní galerie Lázně a Knihovny

Severočeského muzea v Liberci
6) Setkání  knihovníků Libereckého kraje a udělení   Ceny Knihovník /

Knihovnice roku

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 2014 bylo uspořádání krajského
kola  Čtenáře  roku,  které  proběhlo  ve  čtvrtek  20.  3.  2014  v  Krajské
vědecké knihovně v Liberci. Do projektu Čtenář roku 2014 se v Libereckém
kraji přihlásilo 10 knihoven (Jablonec nad Nisou, Jindřichovice pod Smrkem,
Cvikov,  Rychnov  u  Jablonce  nad  Nisou,  Liberec,  Železný  Brod,  Semily,
Turnov,  Doksy  a  Česká  Lípa)  a  slavnostní  vyhlášení  proběhlo  za  účasti
většiny nominovaných, které doprovázeli zástupci jednotlivých knihoven.
Vybírala a oceňovala se čtenářská rodina, což nebylo jednoduché zadání -
mezi  našimi  uživateli  jsme  hledali  rodiny,  které  pravidelně  dochází  do
knihovny,  jednotliví  rodinní  příslušníci  si  pravidelně  půjčují  knihy  a
samostatně nebo společně se celá  rodina  účastní  akcí  svých knihoven.
Všichni  nominovaní  obdrželi  z rukou  Mgr.  Jiřího  Šolce,  náměstka
primátorky  Města  Liberec,  ředitelky  KVK  Mgr.  Blanky  Konvalinkové  a
předsedkyně Regionální organizace SKIP LbK PhDr. Dany Kroulíkové knihy,
dárkové předměty a diplomy, které věnoval jednak Liberecký kraj, jednak
Regionální  organizace  SKIP  Libereckého  kraje.  Nadace  Škola  hrou,
zastoupená  Ing.  Lidií  Vajnerovou,  věnovala  účastníkům  vstupenky  do
Libereckého Aquaparku a IQparku.  Absolutním vítězem a tedy Čtenářem
roku  2014  Libereckého  kraje  se  stala  čtenářská  rodina  Čapkových
z Turnova,  kterou nominovala za dosažených 497 výpůjček v roce 2013
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Městská knihovna Antonína Marka v Turnově. Vítězná rodina obdržela od
SKIP ČR a hlavního sponzora čtečku elektronických knih. Po slavnostním
vyhlášení, gratulacích a společném focení čekal na děti zábavný program –
Hlavolamy, vědecké hračky a pokusy Zdeňka Rakušana a zájemcům byla
nabídnuta  prohlídka  Krajské  vědecké  knihovny.  Vyhlášení  Čtenáře  roku
proběhlo  na  Liberecku  ve  slavnostním  a  důstojném  duchu,  který  byl
umocněn  velmi  osobní  a  přátelskou  atmosférou  a  všichni  účastníci  si
odpoledne v knihovně náramně užili.

O zájezd na mezinárodní knižní veletrh Svět knihy 2014, který se
uskutečnil 15. Května 2014 byl v roce 2014 mimořádný zájem. Zúčastnilo
se jej  50  knihovníků  z  Krajské  vědecké knihovny  v Liberci,  z  Knihovny
Technické  univerzity  v  Liberci,  Městské  knihovny  v  Jablonci  i  z  řady
obecních knihoven Liberecka. Na financování autobusu se podílela Krajská
vědecká knihovna v Liberci a naše organizace SKIP. Účastníci si prohlédli
knižní  výstavu,  nakoupili  do  knihoven  i  pro  své  blízké  a  odpoledne  se
někteří vydali na procházku po krásách Prahy. 

Téměř  70  kolegů  a  kolegyň  nejen  z knihoven  Liberecka  se  zúčastnilo
semináře Senioři v knihovně - knihovny seniorům, který uspořádal
RV SKIP Libereckého kraje ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v
Liberci  27.  května  2014.  Velmi  kvalitní  program  byl  věnován  jednak
teoretickým  otázkám  a  souvislostem  dané  oblasti,  jednak  velmi
praktickým radám doporučením a tipům, jaké aktivity  v knihovnách pro
seniory rozvíjet.  O teoretický vstup a úvod do problematiky se postaral
PhDr. Michal Šerák, Ph.D. z FF UK, katedry andragogiky, který vystoupil
s příspěvkem Senioři – výzva pro knihovny.  Na skutečnost, že Vzdělávání
seniorů  není  jenom  zájmové  vzdělávání  upozornila  ve  svém příspěvku
PhDr.  Eva Pešková z Mladoboleslavské univerzity 3. věku. V odpoledním
bloku  pak  Mgr.  Marcela  Güttnerová  z   Městské  knihovny  Litvínov
představila Hrátky s pamětí v litvínovské knihovně a Bc. Alena Matěchová,
z Městské knihovny  Semily nám přiblížila   Virtuální univerzitu 3. věku a
hlavně nás seznámila s pravidly jejího pořádání a organizace ve  veřejných
knihovnách.  Seminář byl skutečně mimořádně úspěšný, s velmi kladnými
ohlasem a  s odstupem  času  i  víme,  že  díky  tomuto  setkání  se
v knihovnách nastartovala řada projektů a aktivit pro seniory. Dokonce 3
další knihovny z kraje se rozhodly pro vstup do projektu VU3V a studium
seniorů v nich již běží.

17.  června 2014  se  uskutečnila Studijní  cesta do nových knihoven
Ústeckého  kraje.  Navštívili  jsme  Městkou  knihovnu  v Děčíně  a  zcela
novou Vědeckou knihovnu UJEP v Ústí nad Labem. Obě knihovny se setkaly
s mimořádným zájmem, zejména exkurse v Děčínské knihovny vyvolala na
místě  řadu  otázek  a  konzultací,  protože  účastníci  zejména  z veřejných
knihoven mohli sbírat nápady a zkušenosti z provozu komunitní knihovny,
s velmi  širokým spektrem vzdělávacích  aktivit.  Po  odborném programu
nám zbyla chvíle i na návštěvu a malé občerstvení na výletním zámečku
Větruše, odkud je krásný výhled na Ústí nad Labem. Zájezd se vydařil a
knihovny nás nadchly. 
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7. Října 2014 jsme opět zorganizovali „Literární vycházku“, tentokrát
do  Galerie  Lázně  a  knihovny  Severočeského  muzea  v Liberci.
Oblastní galerie v Liberci se totiž přestěhovala do unikátních, zcela nově
zrekonstruovaných  bývalých   libereckých  lázní,  jejichž  součástí  je  i
knihovna  Oblastní  galerie.  Cílem   této  vycházky  byla  i  knihovna
Severočeského muzea, které se nachází v těsné blízkosti galerie. Program
vycházky byl připraven k příležitosti 18. ročníku Týdne knihoven (6. – 12.
10.  2014),  jehož  aktuální  ročník  byl  věnován  především  knihovnám
českých muzeí, měl posloužit prezentaci rozsáhlých fondů a jedinečných
služeb muzejních knihoven. Novou budovou oblastní galerie nás provedl
její  ředitel  Mgr.  Jan Randáček,  který nás seznámil  s  historií  budovy i  s
okolnostmi  její  rekonstrukce.  Přiblížil  nám  činnost  galerie  v  nových
prostorách i záměry do budoucna. Prohlédli jsme si také knihovnu, která
nyní slouží i veřejnosti (je nově registrována na MK jako veřejná knihovna).
V knihovně Severočeského muzea nás pozdravil  ředitel  Mgr.  Jiří  Křížek.
Podrobné informace o historii knihovny a její činnosti v současné době i o
výstavě  na  téma  Velká  válka   připravené  z  fondu  knihovny k  Týdnu
knihoven  2014 nám podala  skvělá,  pro  svou práci  zapálená knihovnice
Mgr. Anna Kašparová.

A konečně, 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  PhDr.  Vít
Richter, čestný předseda SKIP a ředitel Knihovnického institutu, který svou
prezentací Perspektivy a trendy oboru knihovnictví, předložil posluchačům
řadu podnětů, doporučení i zamyšlení a výrazně zaujal i hosty z obecních a
městských úřadů, kteří se našeho setkání rovněž účastnili. Vyvrcholením
konference - Setkání knihovníků Libereckého kraje a koneckonců celoroční
práce naší regionální organizace bylo vyhlášení a následné udělení Ceny
Knihovník / Knihovnice roku. 
Regionální  organizace  Svazu  knihovníků  a  informačních  pracovníků
Libereckého  kraje  se  rozhodla  už  potřetí  udělit  ocenění  nejlepším
knihovnicím / knihovníkům, kteří v uplynulém období dosáhli výjimečných
výsledků  v knihovnách  Libereckého  kraje,  realizovali  zajímavou  aktivitu
nebo  se  trvale  věnovali  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
opět  vyhlášena  ve  dvou  kategoriích  –  Knihovník  /  Knihovnice  roku  a
Celoživotní  přínos  knihovnictví  v Libereckém kraji,  letos  ale  poprvé pod
záštitou  náměstkyně  hejtmana  Libereckého  kraje  pro  řízení  cestovního
ruchu, památkové péče a kultury PhDr. Hanou Maierovou. Návrhy zasílali
především knihovníci, nechyběly ani  hlasy starostů jednotlivých obcí, kteří
ukázali, že si dobré práce v knihovnách váží. 
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Nominována  byla  Dana  Brožová  (Obecní  knihovna  v Svijanský
Újezd),  Mgr.  Lenka  Holubičková   (Místní  knihovna  Benešov  u
Semil), Mgr. Eva Kraumanová (Obecní knihovna Okrouhlá), Zdena
Lédlová  (Městská knihovna Lučany nad Nisou),  Hana Lupínková
(Místní  knihovna  Nový  Oldřichov),  František  Mlejnek  (Místní
knihovna Vesec), Zdenka Myslivcová (Obecní knihovna Svijanský
Újezd), Ivona Patočková (Městská knihovna Zákupy), Mgr. Zdeněk
Rakušan (Krajská vědecká knihovna Liberec), Mgr. Marek Sekyra
(Krajská  vědecká  knihovna  Liberec),  Mgr.  Zdeňka  Stromková
(Městská knihovna Česká Lípa), Alena Svobodová (Místní knihovna
Horní  Branná),  Miroslava  Vrbenská  (Městská  knihovna  Semily),
Dana Zpěváková (Městská knihovna Jablonné v Podještědí).

Rozhodování  členů  regionálního  výboru  SKIP  nebylo  jednoduché.  Každý
z nominovaných vnesl do života obce či města velké úsilí, nové nápady,
přispěl  ke  kulturnímu  a  společenskému  životu,  či  k rozvoji  a  dobrému
jménu mateřské instituce. Je těžké porovnat činnost ve větších a malých
knihovnách,  kde  jsou  podmínky  a  možnosti  rozdílné.  Regionální  výbor
proto i v letošním roce  udělil ocenění za celoživotní přínos v knihovnictví
v Libereckém kraji  dvěma osobnostem,  kteří  reprezentují  dvě  kategorie
knihoven,  knihovny  s profesionálním  knihovníkem  (obvykle  knihovny
městské ) a knihovny s neprofesionálním knihovníkem (knihovny v obcích).
Na setkání knihovníků Libereckého kraje, které proběhlo ve velkém sále
Krajské vědecké knihovny v Liberci dne 9. 12. 2014 za účasti  starostů obcí
a měst, zástupců Krajského úřadu Libereckého kraje a široké knihovnické
veřejnosti,  předala  náměstkyně  hejtmana  Libereckého  kraje  pro  řízení
cestovního  ruchu,  památkové  péče  a  kultury  PhDr.  Hana  Maierová,
ředitelka  KVK  Liberec  Mgr.  Blanka  Konvalinková  a  předsedkyně  SKIP
Libereckého kraje PhDr. Dana Kroulíková tuto cenu paní Haně Lupínkové
z Místní  knihovny  Nový  Oldřichov  a  paní  Miroslavě  Vrbenské
z Městské  knihovny  v  Semilech.  Nositelkou  Ceny  Knihovnice
Libereckého  kraje  roku  2014  se  stala   paní  Mgr.  Zdeňka
Stromková z Městské knihovny v České Lípě.
Velké uznání a poděkování za obětavou práci, která je v dnešní společnosti
velice potřebná si nepochybně  zaslouží všichni nominovaní. 

KNIHOVNÍK ROKU 2014 ZA CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS KNIHOVNICTVÍ 
V LIBERECKÉM KRAJI (Neprofesionání knihovny): Hana Lupínková –
Místní knihovna Nový Oldřichov
Hana Lupínková se práci v knihovně v Novém Oldřichově věnuji již od roku
1974 a na cenu ji nominovali občané obce v zastoupení paní starostky. Po
dobu  svých  40  aktivních  knihovnických  let  vychovala  paní  Lupínková
několik generací čtenářů a dokázala dlouhodobě udržet činnost knihovny
na velmi vysoké úrovni. Knihovna pod jejím vedením získala řadu ocenění
včetně  ministerského  uznání   za  vzornou  knihovnu.  V roce  2009  se
knihovna  pod  jejím  vedením stala  Knihovnou  roku  Libereckého  kraje  a
postoupila  do  celorepublikového  kola  soutěže  Knihovna  roku.  Za  léta
svého působení se nevyhnula několika stěhování knihovny, automatizaci,
internetizaci  a  nakonec  i  celkové  rekonstrukci  knihovny.  Knihovna
v novém Oldřichově na Českolipsku byla vždy i kulturním centrem obce,
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v knihovně se často odehrávaly a pravidelně pořádají zábavné pořady pro
děti, literární soutěže a zastavení, v nichž paní Lupínková spatřovala vždy
nenahraditelnou  funkci  knihovny  při  prohlubování  kulturních  hodnot,
v cestě za propagací knih a četby obecně. Hana Lupínková za léta svého
působení  v knihovně  přispěla  obrovským  dílem  k bohatému  kulturnímu
životu obce, přispěla k její sounáležitosti a přívětivé atmosféře.

KNIHOVNÍK ROKU 2014 ZA CELOŽIVOTNÍ  PŘÍNOS KNIHOVNICTVÍ
V LIBERECKÉM KRAJI (profesionální knihovny): Miroslava Vrbenská
– Městská knihovna Semily           
Mirka Vrbenská pracuje v semilské knihovně od roku 1989 a  lze o ní směle
tvrdit, že je profesionální univerzální knihovník. Za uplynulá léta postupně
vystřídala  všechny  pracovní  pozice  a  specializace  v knihovně,  od
knihovnice v hudebním oddělení  přes „děckařinu“  to dopracovala  až do
ředitelského  křesla  v roce  2002.  Po  střídání  na  semilském  velitelském
můstku v roce 2012 působí až dosud v oddělení regionálních služeb. V roli
ředitelky si užila přípravu rekonstrukce nových prostor a posléze stěhování
do prostor semilské  Jitřenky. Miroslava Vrbenská je také nositelkou Ceny
města Semily,  kterou převzala při  příležitosti  svého životního jubilea za
dlouholetou  a  vpravdě  obětavou  práci  knihovnice  a  pozdější  ředitelky
knihovny.  V současné době pořádá v knihovně pravidelné měsíční  burzy
knih, každý týden půjčuje knihy v penzionu Sociálních služeb Semily, kde
organizuje i besedy na různá témata pro klienty penzionu. Za Miroslavou
Vrbenskou je  řada  obětavé, úctyhodné a kreativní  práce, do které vložila
spoustu energie, osobního nasazení a času.

KNIHOVNÍK ROKU 2014  LIBERECKÉHO KRAJE
Mgr. Zdeňka Stromková – Městská knihovna Česká Lípa
Mgr.  Zdeňka  Stromková  získala  letošní  titul  Knihovnice  roku  za  tvorbu
webových  prezentací pro síť neprofesionálních knihoven. Využila
volně  dostupnou  šablonu  webu  pro  malé  knihovny  a  vytvořila
webovské  stránky  pro  více  než  30  neprofesionálních  knihoven
Českolipska. Přestože se jedná o prezentace neprofesionálních knihoven
nepostrádají tyto stránky  zajímavé odkazy, přehledy o nových knihách,
případně i on-line katalog. Velmi důležité je i to, že webovské stránky jsou
neustále  aktualizovány,  přináší  průběžná  sdělení,  pravidelné  info  o
zajímavých  výročích  a  událostech.  Kdo  má  zkušenost  s tvorbou
webovských  prezentací  ví,  že  právě aktuálnost,  průběžné  doplňování  a
sledování  všech  položek  představuje  velmi  precizní  a   neustálou
pozornost, vytrvalou péči a doslova mravenčí práci. Z 37 neprofesionálních
knihoven si jen 6 knihoven tvoří své stránky samostatně. 31 webovských
stránek bylo vytvořeno paní Zdeňkou Stromkovou a o 27 z nich  se nadále
intenzivně stará, ostatní si již pomalu zvykají a péči o svůj web přebírají.
Přehled  o knihovnách okresu Česká Lípa je k dispozici na webu Městské
knihovny  v České  Lípě  www.knihovna-cl.cz v sekci  Pro  knihovny.  V této
sekci  má  každá  knihovna  profesionální  i  neprofesionální  vytvořenou
tabulku  –  základní  informační  panel,  kde  návštěvník  získá  adresní
informace  o  knihovně,  obci,  velikosti  knihovny  i  obce,  kontakty,  apod.
Odtud také může pokračovat přes odkaz na samostatné webovské stránky
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o  nichž je výše uvedeno. Letošním oceněním jsme vedle precizní práce
Mgr.  Zdeňky  Stromkové,  chtěli  upozornit  na  činnost,  která  není
v knihovnách tradiční, ale která, když se nastartuje, je neobyčejně vítaná,
zajímavá  a profesně žádoucí.

Zajímavostí  je  jistě  i  ta  skutečnost,  že tradiční  „skipovou“  akci  Setkání
knihovníků Libereckého kraje využil i Liberecký kraj, který ve spolupráci
s Krajskou  vědeckou  knihovnou  v Liberci  uděloval  CENY  PRO  NEJLEPŠÍ
KNIHOVNY LIBERECKÉHO KRAJE. Pod záštitou hejtmana Libereckého kraje
a  náměstkyně  hejtmana  resortu  cestovního  ruchu,  památkové  péče  a
kultury  obdrží  oceněné  knihovny  (vždy  jedna  z  každého  okresu
Libereckého kraje) jednou za dva roky  diplom a finanční odměnu ve výši
10.000 Kč.  Z každého okresu Libereckého kraje byly v souladu s pravidly
soutěže nominovány knihovnami pověřenými výkonem regionálních funkcí
v daném okrese na cenu tři knihovny. Z nich soutěžní komise složená ze
zástupců z pověřených knihoven KVK v Liberci a Libereckého kraje vybrala
čtyři vítězné knihovny. 

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. 
Krajská  vědecká  knihovna  na  svých  stránkách  určených  knihovnám
dokonce  zpřístupnila   on-line  dotazník  pro  evidenci  akcí  knihoven
zapojených  do  celostátních  kampaní
(http://www.kvkli.cz/pro-knihovny/knihovny-libereckeho-kraje/o-
knihovnach-v-kraji-zapojeni-knihoven-do-akci.html),  kde  lze  sledovat
nápady,  projekty   a  aktivity,  se  kterými  knihovny  vstupují  do  Týdne
knihoven nebo Března – měsíce čtenářů, aj. Bohužel víme, že do kampaní
a podobných projektů se knihovny zapojují, ale o svých akcích již nedají
vědět, což je znát i ve výše zmíněném dotazníkovém šetření. 
Na celostátních projektech Březen - měsíc čtenářů nebo Týden knihoven
aj. současně 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 a výše již popsaná soutěž Čtenář roku. Tradičně
nejvyšší počet knihoven se přihlásil ke kampani Týden knihoven a několik
knihoven v kraji již pošesté uskutečnilo Den pro dětskou knihu. Výraznou
odezvu  měly  projekty  vyhlášené  Klubem  dětských  knihoven  –  účast
v projektech  Knížka  pro  prvňáčka  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
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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 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  Iva  Slámová a
Jaroslava Starcová (obě KVK Liberec), dále Alena Matěchová (MěK Semily)
a Jitka Zelenková  (MěK Česká 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. Jaroslava Starcová rovněž
byla  za Liberecký kraj  delegována do krajské hodnotící  komise soutěže
Vesnice  roku  a  zúčastnila  se  hodnocení  obcí  přihlášených  do  soutěže
v kraji  v roce  2014.  Iva  Slámová  byla  v  roce  2014  členkou  hodnotící
komise posuzující  knihovny nominované na cenu Knihovna roku, s níž v
září 2014 navštívila všechny nominované knihovny. 
Mgr. Blanka Konvalinková byla členkou hodnotící komise Městská knihovna
roku  2014  a  členkou   hodnotící  komise  pro  kategorii  Významný  počin
v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. 
Mgr. Jitka Malá jako zástupce lékařských knihoven přispívá ke vzájemné
informovanosti z oblasti specializovaného knihovnictví, zejména z oblasti
celoživotního  vzdělávání,  pořádaného  Národní  lékařskou  knihovnou.  Je
členkou  pracovní  skupiny  REGLEK   při  NLK  Praha,  kde  jsou  všichni
zástupci  krajů,  navzájem se informují  o  situaci  v  krajích,  problémech i
spolupráci,  jedná se o akvizici  hlavně zahraničních časopisů a databází.
Mgr. Jitka Malá zodpovídá za metodickou  pomoc knihovníkům lékařských
knihoven Libereckého kraje.
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.  K těm významnější  akcím
loňského  roku  s tímto  zaměřením  patřilo  nepochybně  literární  setkání
knihovníků  a  knihovnic  tří  zemí  Euroregionu  Neisse-Nisa-Nysa  2014.
V pátek  23.  května  se  uskutečnila  v pořadí  již  třetí  literární  vycházka,
kterou  i  tentokrát  podpořil  Euroregion  Nisa  z  česko-polského  programu
„Zintenzivnění přeshraniční spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa“.  
Literární  vycházka  po  stopách  Christiana  Weise,  která  byla  věnována
tomuto pedagogovi, knihovníkovi, badateli, historikovi a básníkovi vedla z
Hrádku nad Nisou do Žitavy, dále na Oybin (Ojvín), zpět do Žitavy a opětný
návrat do Hrádku nad Nisou. 
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.
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K těm tradičním a nejvíce oblíbeným patří  Už jsem čtenář -  Knížka pro
prvňáčka,  projekt  Kde  končí  svět,  Anketa  SUK,  Noc  s Andersenem,
Kamarádka knihovna, Den pro dětskou knihu a samozřejmě semináře a
pracovní  setkávání  (OKNA  v Chrudimi,  Jičín-město  pohádky,  Současná
česká literatura pro děti a mládež v KVK Liberci, aj.)
Pracovní setkání Klubka dětských knihoven se věnovala zejména přípravě
a realizaci projektu ČTEME VŠICHNI, VYPRÁVÍ JEN NĚKDO. Další společnou
aktivitou byla regionální přehlídka výtvarných a literárních prací projektu
KDE KONČÍ SVĚT, která proběhla 6. května v Turnově. V literární části se
představili  mladí  autoři  z Turnova  (jejich  kniha  Ty  jsi  ale  číslo  byla
převedena  do  zvukové  podoby  pro  zrakově  postižené),  ale  i  Krajské
knihovny v Liberci  nebo Železném Brodu.  Novou představenou aktivitou
byly Hrátky s čísly prezentované libereckou knihovnou nebo   dramatizace
turnovských  pověstí.

 

Zpráva o hospodaření regionálního organizace SKIP Libereckého
kraje

za rok 2014

Peněžní prostředky k 1. 1. 2014: .............................................27 725,54
z toho v pokladně ..............................................................................6 508,70
z toho na účtu..................................................................................21 216,84

Příjmy za rok 2014.....................................................................60 252,22 
z toho z členských příspěvků............................................................57 900,00
........................................................................................................................  
z toho úroky ČSS.......................................................................................2,22
z toho příjmy z akcí SKIP (vybrané účastnické poplatky)....................2 350,00

Výdaje za rok 2014.....................................................................59 711,72 
Podíl z čl. příspěvků odvedený VV SKIP (60%)..................................38 340,00
z toho:       4 080,00 doplatek za rok 2013
               34 260,00 záloha na podíl z členských příspěvků v r. 2014
Ceny – odměny (Čtenář roku).............................................................4 759,00
z toho:       3 000,00 poukázky Fórum– Knihovník/Knihovnice roku 2014)
                 1 259,00 bonboniéry pro nominované  
                    500,00 květiny 
Cestovné............................................................................................8 416,30
z toho:      2 901,30 zájezd Svět knihy 2014 (příspěvek KVK)
                7 865,00 zájezd Ústecký kraj (z vlastních prostředků)
z vybraných účastnických poplatků....................................................2 350,00

Občerstvení...........................................................................................794,00
z toho:     396,00 při schůzkách RV
               398,00 při vyhlášení Čtenáře roku 2014
Dohody z členských příspěvků (Seminář Senioři v knihovně).............4 250,00
Daně z dohod........................................................................................750,00
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Poštovné..................................................................................................37,00
Poplatky bance – daně z úroku................................................................15,42

Peněžní prostředky k 1. 1. 2015: ............................................28 266,04 
z toho v pokladně ..............................................................................6 633,70
z toho na účtu..................................................................................21 632,34

Hospodářský výsledek za rok 2014...............................................540,50

Na účet VV SKIP zbývá doplatit za rok 2014 podíl z čl. příspěvků......- 480,00
(uhrazených v prosinci 2014) 

Reálný zůstatek k 1. 1. 2015, s nímž může organizace disponovat:27 
786,04

Rekapitulace nákladů
Celkem výdaje na akce:..............................................................21 319,30
z toho:
seminář Senioři v knihovně................................................................5 000,00
vyhlášení Čtenáře roku Libereckého kraje 2014...................................398,00
zájezd na mezinárodní knižní veletrh Svět knihy 2014 (z toho 800,00 vybráno)
...........................................................................................................2 901,30
zájezd do knihoven Ústeckého kraje (z toho 1 550,00 vybráno)........7 865,00
setkání knihovníků LK – Knihovník/knihovnice roku 2014...................4 759,00
jednání RV SKIP.....................................................................................396,00

Provozní náklady:..........................................................................4 132,42
Poštovné..................................................................................................37,00
Poplatky bance – daně z úroku................................................................15,42
Doplatek podílu čl. příspěvků za rok 2013..........................................4 080,00

Rekapitulace příjmů 
Úroky.......................................................................................................2,22
Příjmy z akcí...................................................................................2 350,00
z toho: 
vybrané účastnické poplatky na zájezd do Ústeckého kraje..............1 550,00
vybrané účastnické poplatky na Svět knihy 2014.................................800,00
Příjem z členských příspěvků – podíl regionální organizace23 160,00 
Úhrnem příjmy.............................................................................25 512,22

Rozdíl mezi příjmy regionální organizace a výdaji........................60,50

Za rok 2014 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
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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. 2015
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