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1. Základní informace o regionální organizaci 
 
Počet členů  institucionálních : 33 
   Individuálních : 52 
 
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 :    PhDr. Dana Kroulíková, Bc. Jitka Nosková 
Dozorčí komise :   Mgr. Zdeňka Stromková 
Sekce veřejných knihoven :  Jaroslava Starcová, Iva Slámová,  

  Bc. Jitka Černá, 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 2015 4x, 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 jednání, výzvám, sdělením, ale 
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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 2015 se regionální výbor zabýval organizací, přípravou a realizací několika  
hlavních akcí roku:  

1) Čtenář roku  
2) Zájezd na knižní veletrh Svět knihy 
3) Seminář Knihovny prakticky 
4) Studijní cesta do knihoven v Lounech a Litvínově 
5) Literární vycházka po stopách císaře Karla IV. na Oybin 
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 a regionální organizaci průběžně a 
pečlivě informoval o svých schůzkách a činnosti. 
Průběžné informace a tiskové zprávy byly zveřejňovány v regionálním knihovnickém 
periodiku Světlik, krátké informace byly zasílány i do Bulletinu SKIP. 
V průběhu roku 2015 došlo k omezení, resp. ukončení činnosti některých členů 
našeho výboru. Regionální výbor SKIP, jakož i samotnou organizaci SKIP opustil Mgr. 
Hanuš Karpíšek z důvodu ukončení pracovního poměru v MK Turnov, stejně tak se 
pro ukončení pracovního poměru a odchodu do důchodu rozhodla i kolegyně Mgr. 
Jitka Malá. Na členství v regionálním výboru rezignovala i dlouholetá členka výboru 
Kateřina Kubašová. Vzhledem k blížícímu se ukončení volebního období, rozhodl 
regionální výbor dokončit své působení ve stávajícím omezeném počtu a soustředit 
se na nové období a výběr nových členů  
 

 
3. Činnost regionální organizace 

 

Aktivity roku 2015 jsme zahájili svoláním mimořádné Valné hromady Regionální 
organizace SKIP Libereckého kraje 19. března 2015. Důvodem tohoto jednání byla 
nutnost projednat změnu stanov SKIP v souvislosti s platností ustanovení nového 
Občanského zákoníku, jakož i změny volebního klíče při hlasování na VH. Hlasování 
se zúčastnilo 20 individuálních členů a 7 členů institucionálních  z celkového počtu  
88 členů SKIP Lbk, tj. hlasovalo 31% členů regionální organizace SKIP Libereckého 
kraje. Valná hromada regionální organizace SKIP Libereckého kraje jednoznačně 
podpořila název Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, z. s. a stejně tak 
přijala rozhodnutí, že nadále bude regionální organizace organizační složkou. A 
konečně, Valná hromada regionální organizace SKIP Libereckého kraje schválila nový 
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model, v němž se mění postavení institucionálních členů SKIP, resp. zohledňuje se 
počet pracovníků v instituci při hlasování individuálních a institucionálních členů. Na 
valnou hromadu navázal seminář Jaké jsou a mohou být knihovny, jehož obsahem 
byly prezentace zkušeností z exkursí a studijních cest po zahraničních knihovnách. O 
program se tak postaraly kolegyně Sýkorová (studijní cesta do německých knihoven) 
Konvalinková (zkušenosti z cesty po dánských knihovnách), Starcová (z návštěvy 
knihoven v Chotěbuzi, Berlíně a Postupimi). 

Mezi první společné aktivity roku 2015 bylo uspořádání krajského kola Čtenáře 
roku, které proběhlo v sobotu 21. 3. 2015 v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Do 
krajského kola nominovalo své zástupce 8 knihoven z Libereckého kraje: Městská 
knihovna Cvikov, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Rychnov u Jablonce nad 
Nisou, Semily, Turnov, Železný Brod a Krajská vědecká knihovna v Liberci. Čtenářem 
Libereckého kraje roku 2015 se stal Nejlepší táta čtenář Jiří Kraus z České Lípy. 
Všichni nominovaní obdrželi z rukou 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. 
Na programu sobotního dopoledne bylo představení "tátů" v podání pracovnic 
nominujících knihoven a zábavné pokusy Zdeňka Rakušana, které si mohl každý 
prakticky vyzkoušet. V nabídce byla i prohlídka knihovny. Rodiny pak mohly využít 
vstupenky nejen do IQ parku a  Aqua parku, ale i do  ZOO Liberec, které byly spolu s 
dalšími drobnými dárky součástí odměn pro všechny skvělé táty a jejich rodiny.  

O zájezd na mezinárodní knižní veletrh Svět knihy 2014, který se uskutečnil 
14. května 2015 byl opět mimořádný zájem. Zúčastnilo se jej na 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 a případný volný odpolední čas využili na krátkou 
procházku po Praze. 
 
Téměř 80 kolegů a kolegyň nejen z knihoven Liberecka se zúčastnilo semináře 
KNIHOVNA PRAKTICKY, který uspořádal RV SKIP Libereckého kraje ve spolupráci 
s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci 19. května 2015 a který byl částkou 5 000,-
Kč podpořen dotací MK ČR v rámci programu Knihovna 21. století v roce 2015. 
Obsahem  semináře byly  rady a doporučení, které se týkají každodenní knihovnické 
praxe. Ve zhuštěné podobě se účastníci  seznámili se základními činnostmi, které se 
v knihovnách realizují, které se ale mnohdy zanedbávají nebo se na ně rezignuje 
nebo dokonce ani neví, že se mají zajišťovat. V programu nechyběly velmi praktické 
příspěvky, od návodu na balení knih, doporučení na vhodné materiály a pomůcky, až 
po vymezení osobnosti knihovníka a legislativní rámec činnosti knihoven. 
Záměrem bylo oslovit zejména menší  knihovny regionu, případně nové pracovníky 
knihoven. Nakonec se semináře zúčastnili i zástupci velkých či specializovaných 
knihoven, zkušení knihovníci i několik kolegů / kolegyň z knihoven mimo liberecký 
region. 
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Po úvodním slovu Mgr. Blanky Konvalinkové, ředitelky KVK Liberec a PhDr. Dany 
Kroulíkové, předsedkyně SKIP Libereckého kraje se slova ujala krajská metodička 
Jaroslava Starcová, která činnost knihoven zasadila do legislativního rámce, 
upozornila na zákonné souvislosti a normy v oblasti knihovnické praxe. Vztah 
knihovník – čtenář, knihovna – obec, komunita a spousta dalších aspektů sociální 
komunikace v knihovně byly obsahem hlavního referátu  semináře, který přednesla 
hlavní knihovnice MKP Praha, Mgr. Jaroslava Štěrbová.  
Odpolední blok byl věnován samotným praktickým radám a doporučení: jak se 
vypořádat s akvizicí, jak se orientovat v nabídce knižního trhu a kde nejlépe získávat 
informace přiblížila Lenka Hendrychová, akvizitérka KVK Liberec. Zpracování a 
ochraně knihovního fondu se věnovala PhDr. Dana Kroulíková, ředitelka MK Česká 
Lípa, která současně představila celou řadu vhodných materiálů, pomůcek a 
upozornila na chyby a nešvary v knihovnické praxi. Mimořádnou pozornost si 
zasloužila přímá ukázka balení a opravy poškozených knih. A konečně pracovnice  
z českolipské knihovny Bc. Jitka Zelenková a Světlana Michalová spolu s Bc. Lukášem 
Foglem z KVK Liberec předvedli všechny dostupné instrumenty k dobrému 
poskytování služby MVS, účastníky uvedli do terminologie a legislativních souvislostí 
služby MVS, stanovili jednotlivé postupy a  upozornili na vhodné nástroje, které jsou 
nezbytné pro zajištění  kvalitní meziknihovní výpůjční služby. Krajská vědecká 
knihovna poskytla vhodné  prostory  pro uspořádání našeho semináře a pomoc i 
zázemí pro veškerý hostitelský servis.  
Všechny prezentace a fotogalerie jsou k dispozici na webu liberecké knihovny  nebo 
SKIPu ČR.  
 

 
 
 

http://skiplibereckykraj.rajce.idnes.cz/Knihovna_prakticky/
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16. června 2015 se uskutečnila Studijní cesta do výjimečných knihoven 
Ústeckého kraje. Na čtyři desítky účastníků navštívilo Městské knihovny v Lounech 
a Litvínově, prohlédlo si zrekonstruované nebo zcela nově postavené objekty 
knihoven, v nichž se odehrávají zcela ojedinělé aktivity a neobyčejně zajímavé 
projekty. Obě knihovny vykazují mimořádné výkony jak v oblasti knihovnických 
služeb, tak zejména v oblasti kulturních a vzdělávacích aktivit. I proto se obě 
knihovny mohou chlubit titulem Knihovna roku… A tak i díky této exkursi si mnozí 
ujasnili význam a obsah pojmu komunitní knihovna (Louny) nebo se mohli 
přesvědčit, že pořádek, precizně srovnaný knihovní fond, přívětivé prostředí i  
obrovská nabídka vzdělávacích aktivit i pro relativně menší sídlo (Litvínov), jsou 
právě ty hodnoty a parametry, které tyto knihovny řadí mezi ty nejlepší! Návštěvy 
obou knihoven byly velmi inspirativní a podnětné a i díky příjemné atmosféře a 
pěknému počasí si účastníci i tuto studijní cestu náležitě užili. 
 
V pořadí už čtvrtou a tedy skoro už tradiční  literární vycházku jsme pojali 
vskutku mimořádně -  po stopách císaře Karla IV. jsme  19. září  2015 vyrazili 
až na německý Oybin! Podle stejnojmenné knižní novinky Marka Řeháčka jsme  
společně cestovali do německé Žitavy, parní úzkokolejkou dojeli do lázeňského 
městečka a vyrazili k romantické zřícenině hradu Oybin, který je jednou z 
nejvýznamnějších památek Horní Lužice a velmi spjatý i s naší historií. Dvacítka 
účastníků si v nádherném podzimním počasí prohlédla malebné lázeňské městečko  a 
rozsáhlé a velmi působivé zříceniny hradu a kláštera Oybin, nesoucího výraznou 
českou stopu. Prostřednictvím ukázek z knihy Marka Řeháčka Oybin - putování po 
stopách císaře Karla IV. jsme se seznámili s historií místa i autorovým vztahem k 
tomuto krásnému místu a kraji Žitavských hor. Za zmínku stojí, že organizátoři pro 
cestu využili  výhodné jízdenky pro společné cestování v příhraničí a celkové jízdné 
dne pro jednotlivce nepřekročilo 70,-Kč! Byl to neobyčejně vydařený den, plný 
společné pohody, příjemných zážitků a  nádherného počasí. 
 

 
 

http://skiplibereckykraj.rajce.idnes.cz/Oybin_2015_foto_J._Starcova,_J._Noskova/
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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 setkání se uskutečnilo 8. prosince 2015 v Krajské vědecké knihovně v Liberci 
a odborný program zajistila PhDr. Bohdana Stoklasová, z Knihovny Akademie věd a 
koordinátorka portálu Knihovny.cz, která svou prezentací Centrální portál knihoven – 
přínos pro knihovny i jejich uživatele, přiblížila celý projekt, objasnila podstatu a 
vymezila prostor, který by jednotlivé knihovny měly v budoucnu zaujímat.  
 
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 počtvrté 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 a i letos  pod záštitou náměstkyně hejtmana 
Libereckého kraje pro řízení cestovního ruchu, památkové péče a kultury PhDr. Hany 
Maierové. Návrhy zasílali především knihovníci, nechyběly ani  hlasy starostů 
jednotlivých obcí, kteří ukázali, že si dobré práce v knihovnách váží.  
 
Nominována byla Beata Ceéová (Místní knihovna Dlouhý Most), Dagmar Helšusová 
(Krajská vědecká knihovna v Liberci), Jindřiška Hejdová (Místní knihovna  Stvolínky), 
Vlasta Klingerová (Místní lidová knihovna Radčice), Zdena Lédlová (Městská knihovny 
Lučany nad Nisou), Eva  Machonská  (bývalá vedoucí  knihovny  v Krajské nemocnici  
v Liberci, nyní knihovnice v důchodu), Jana Martinková (Místní knihovna Bukovina u 
Čisté), Lenka Opluštilová (Městská knihovna Antonína Marka Turnov - pobočka Malý 
Rohozec), Jiřina Tomšová (Místní knihovna Svojkov), Anna Větrovcová  (Místní 
knihovna Mříčná), Mgr. Libuše Prokopová (Městská knihovna Osečná),  Iva Slámová 
(Krajská vědecká knihovna v Liberci) a PhDr. Ludmila Sýkorová (Městská knihovna 
Cvikov). 
 
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). 
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Na setkání knihovníků Libereckého kraje, které proběhlo ve velkém sále Krajské 
vědecké knihovny v Liberci dne 8. 12. 2015 za účasti  zástupců Krajského úřadu 
Libereckého kraje a široké knihovnické veřejnosti, předal vedoucí odboru kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu PhDr. René Brož, ředitelka KVK Liberec Mgr. 
Blanka Konvalinková a předsedkyně SKIP Libereckého kraje PhDr. Dana Kroulíková 
tuto cenu 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.. 
Velké uznání a poděkování za obětavou práci, která je v dnešní společnosti velice 
potřebná si nepochybně  zaslouží všichni nominovaní.  
 
KNIHOVNÍK ROKU 2015 ZA CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS KNIHOVNICTVÍ 
V LIBERECKÉM KRAJI (Neprofesionání knihovny): Jiřina Tomšová – Místní 
knihovna Svojkov 
Paní Jiřina Tomšová se o neprofesionální knihovnu ve Svojkově začala starat v roce 
1962, kdy do této obce přišla jako mladá učitelka na základní školu. V knihovně  
pracuje již 53 let a patří tak k nejdéle aktivním knihovnicím Českolipska, které se 
knihovnictví věnují ve svém volném čase a většinou bez ohledu na finanční 
ohodnocení. Paní Tomšová dokázala dlouhodobě udržet činnost knihovny na vysoké 
úrovni a dostala za to v minulosti i několik ocenění. O práci knihovny si vede 
zajímavou kroniku, která vypovídá nejen o historii místní knihovny, ale i o dění v obci 
Svojkov. Knihovna pod jejím vedením byla vždy kulturním centrem a v tak malé obci 
jedinou pravidelně pracující kulturní institucí, kde se občané schází na výstavy, 
předčítání, vítání občánků, srazy absolventů místní školy, výtvarné dílny ale v první 
řadě, kde si půjčují knihy kvůli vzdělání i zábavě. Svou pozornost věnuje nejen 
knihovně, ale vždy i celkovému dění v obci. Ráda fotografuje, její fotografie zdobí 
interiér budovy obecního úřadu a knihovny, dokumentují život v obci i na webových 
stránkách. Knihovnu ve Svojkově vždy vedla velmi pečlivě, ale nejvíce si však ceníme 
toho, že paní Tomšová svým laskavým přístupem vychovala několik generací čtenářů 
a přispěla ke kulturnímu životu a komunitnímu rozvoji obce. Další informace na 
adrese www.svojkov.knihovna.info a http://svojkov.sweb.cz/. 
.  
KNIHOVNÍK ROKU 2015 ZA CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS KNIHOVNICTVÍ 
V LIBERECKÉM KRAJI (profesionální knihovny): Dagmar Helšusová – 
Krajská vědecká knihovna v Liberci. Dagmar Helšusová získala ocenění za 
celoživotní práci na podporu dětského čtenářství – mj. je zakladatelkou Literárního 
klubu při KVK, zakladatelkou literární soutěže Máj – měsíc poezie, zakladatelkou 
v celorepublikovém i evropském měřítku ojedinělé akce Veletrhu dětské knihy, 
v jehož realizaci pokračuje i po odchodu do penze. Je autorkou projektu Děti čtou 
nevidomým dětem, v rámci kterého se každoročně vydávají audioknihy pro nevidomé 
a slabozraké děti. Nominaci podala právě Knihovna pro děti a mládež Krajské 
vědecké knihovny v Liberci, která na stále živé projekty Dagmar Helšusové navazuje 
ve své každodenní praxi. 
 
 

http://www.svojkov.knihovna.info/
http://svojkov.sweb.cz/
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KNIHOVNÍK ROKU 2015  LIBERECKÉHO KRAJE 
Iva Slámová - Krajská vědecká knihovna v Liberci, vedoucí Oddělení služeb 
knihovnám Liberecka  
Iva Slámová získala titul roku 2015 za přípravu a realizaci projektu 
zavedení automatizovaného knihovního systému Clavius REKS pro 44 
knihoven libereckého okresu a tvorbu webových stránek knihoven.  
Na konci roku 2013 paní Iva Slámová na základě rozhodnutí vedení KVK v Liberci s 
podporou Libereckého kraje připravila v extrémně krátkém čase žádost do programu 
VISK 3 na zapojení většiny obecních knihoven Liberecka do systému Clavius REKS (s 
využitím licencí, které již obce měly pro své knihovny zakoupeny). Již zpracování 
projektu byla náročná činnost, spočívající v celé řadě intenzivních jednání se 
zřizovateli knihoven, knihovnicemi a knihovníky, s firmou LANius. Projekt byl úspěšný 
a na jeho základě KVK v Liberci získala více než půlmilionovou dotaci na pořízení 
techniky a programového vybavení na zavedení systému. Stěžejním důvodem pro 
nominaci na ocenění však není zpracování projektu, nýbrž mimořádné úsilí věnované 
jeho realizaci, která započala na podzim roku 2014 a probíhala v průběhu celého 
roku 2015. Nyní se chýlí ke svému závěru, do systému je zapojena většina ze 44 
knihoven, které tak získaly on-line katalogy přístupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 
knihovnicím/knihovníkům se zjednodušila administrativa týkající se evidence a revize 
knihovního fondu i výpůjčního procesu, vznikl souborný katalog knihoven Liberecka 
(http://reks.kvkli.cz/katalog/skat/baze.htm) a katalog výměnného fondu. I knihovny 
malých obcí tak mohou poskytovat služby na úrovni 21. století.  
V průběhu implementace systému bylo nutné řešit řadu neočekávaných komplikací 
souvisejících zejména se skutečností, že samotná KVK v Liberci využívá jiný knihovní 
program. Ve spolupráci (která nebyla vždy bez třecích ploch) s firmou LANius, 
oddělením IT, externím správcem systému Clavius REKS a samozřejmě s kolegyněmi 
z oddělení služeb knihovnám Liberecka byly komplikace postupně odstraňovány. Pro 
Ivu Slámovou, která stála ve středu dění, to znamenalo mimořádné pracovní 
i psychické vypětí. Je třeba dodat, že k úspěšnému završení projektu bylo vedle výše 
uvedeného nutné absolvovat spoustu dalších jednání s představiteli obcí (uzavření 
smluv se zapojenými obcemi), s knihovníky, jejich proškolování a zaučování v obsluze 
systému…  
Vedle zprovoznění systému Clavius REKS si paní Slámová dala za cíl, aby všechny 
knihovny prezentovaly svou činnost – a své on-line katalogy – na vlastních webových 
stránkách. V průběhu roku 2015 více než 30 knihovnám, které weby neměly (nebo 
měly zastaralé a nevyhovující), připravila a obsahově naplnila webové stránky na 
základě šablon Webovky.knihovna.cz. Nadále zajišťuje aktuálnost většiny z nich, 
dokud se knihovnice/knihovníci nenaučí stránky sami spravovat. 
V současné době paní Slámová připravuje žádost o dotaci na podporu zapojení 
zbývajících knihoven do systému Clavius REKS z programu VISK 3 na rok 2016. 
Pokud se jí podaří přesvědčit představitele posledních 9 obcí a projekt bude 
podpořen, budou všechny neprofesionální (+ 2 profesionální) knihovny Liberecka 
zapojeny do kooperativního systému Clavius REKS. GRATULUJEME  Ivě Slámové i 
celému mimořádnému projektu Krajské knihovny! 
 
 
 

http://reks.kvkli.cz/katalog/skat/baze.htm
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Nositelky ocenění Knihovnice Libereckého kraje 2015 
Zleva: Dagmar Helšusová, Jiřina Tomšová, Iva Slámová 
 
 
 
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 kampaní vyhlašovaných SKIP ČR.  
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 kralovala výše popsaná soutěž Čtenář roku. Tradičně nejvyšší 
počet knihoven se přihlásil ke kampani Týden knihoven a několik knihoven v kraji již 
poněkolikáté 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.  
 
        
  
 
 
 
 

http://skiplibereckykraj.rajce.idnes.cz/Setkani_knihovniku_Libereckeho_kraje_2015/
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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 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 Černá  (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 2015. Mgr. Blanka Konvalinková byla členkou hodnotící komise Městská 
knihovna roku 2015.  
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, Semilech, 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 2015. 12. června 2015 se uskutečnila na pozvání 
polských kolegů z Jelení Hory literární vycházka, která tentokrát vedla po místech, 
kde se odehrávaly nejen historické události, ale i literární děje. Knihovny euroregionu 
se rovněž zapojily do výtvarné soutěže Krakonoš, Krabat  – znáte je?, kterou tradičně 
vyhlašuje Centrum informací a regionálního vzdělávání v Jelení Hoře – „Krkonošská 
knihovna”. 
Zvláštní pozornost si zaslouží Klubko dětských knihoven a jeho aktivity. 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 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 12. května v Semilech. 
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Zpráva o hospodaření regionálního organizace SKIP Libereckého kraje  
za rok 2015 

 

Peněžní prostředky k 1. 1. 2015:  ....................................................... 27 725,54 
z toho v pokladně  ...................................................................................... 6 633,70 

z toho na účtu ........................................................................................... 21 632,34 

 
Příjmy za rok 2015 .............................................................................. 62 802,55  
z toho z členských příspěvků ...................................................................... 60 450,00
 .............................................................................................................................   
z toho úroky ČSS ............................................................................................... 2,55 
z toho příjmy z akcí SKIP (vybrané účastnické poplatky) ................................ 2 350,00 
 
Výdaje za rok 2015 .............................................................................. 62 120,06  
Podíl z čl. příspěvků odvedený VV SKIP (60%) ............................................. 36 990,00 
z toho:       480,00 doplatek za rok 2014 (omylem uhrazen 2x, viz přeplatek) 
            36 270,00 záloha na podíl z členských příspěvků v r. 2015 
                 240,00 přeplatek snížený o podíl z členských příspěvků vybraných  
                           v prosinci (bude vyrovnán v r. 2016) 
Ceny – odměny (Čtenář roku) ..................................................................... 4 358,00 
z toho:       3 000,00 poukázky Fórum – Knihovník/Knihovnice roku 2015) 
                 1 358,00 bonboniéry pro nominované   
Cestovné na zájezdy uhrazené z členských příspěvků ................................... 11 214,50 
z toho:       2 140,00 zájezd Svět knihy 2015 (příspěvek KVK) 
                 9 074,50 zájezd Louny, Litvínov (z vlastních prostředků)   
Cestovné na zájezdy uhrazené z vybraných účastnických poplatků .................. 2 350,00 
z toho:       1 200,00 z vybraných účastnických poplatků na Svět knihy 2015 
                 1 150,00 z vybraných účastnických poplatků zájezd Louny, Litvínov 
 
Občerstvení ............................................................................................... 1 747,00 
z toho:     246,00 při schůzkách RV 
               287,00 při valné hromadě 
             1 214,00 Knihovník roku 2015 
Dohody z členských příspěvků (Seminář Knihovna prakticky) .......................... 3 400,00 
Daně z dohod (Seminář knihovna prakticky) .................................................... 600,00 
Nákup materiálu – externí disk .................................................................... 1 420,00 
Poštovné ........................................................................................................ 40,00 
Poplatky bance – daně z úroku ........................................................................... 0,56 
 
 

Peněžní prostředky k 1. 1. 2016:  ....................................................... 28 948,53  
z toho v pokladně  ...................................................................................... 2 868,70 

z toho na účtu ........................................................................................... 26 079,83 

 
Hospodářský výsledek za rok 2015.......................................................... 682,49 
 
Na účet VV SKIP přeplaceno - podíl z čl. příspěvků ..........................................  240,00 
(uhrazených v prosinci 2015)  
 

Reálný zůstatek k 1. 1. 2016, s nímž může organizace disponovat: . 29 188,53 
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Rekapitulace nákladů 
Celkem výdaje na akce: ....................................................................... 21 319,50 
z toho: 
seminář Knihovna prakticky ......................................................................... 4 000,00 
zájezd na mezinárodní knižní veletrh Svět knihy 2015 (+1 200 Kč vybráno) ..... 2 140,00 
zájezd do knihoven Louny, Litvínov (+1 150,00 Kč vybráno) .......................... 9 074,50 
setkání knihovníků LK – Knihovník/knihovnice roku 2015 ............................... 5 572,00 
valná hromada – občerstvení .......................................................................... 287,00 
jednání RV SKIP – občerstvení  ....................................................................... 246,00 
 
Další výdaje: .......................................................................................... 1 460,56 
Poštovné ........................................................................................................ 40,00 
Poplatky bance – daně z úroku ........................................................................... 0,56 
Externí disk ................................................................................................ 1 420,00 
 
Rekapitulace příjmů  
Úroky ............................................................................................................... 2,55 
Příjem z členských příspěvků – podíl regionální organizace ............................ 23 460,00  
Úhrnem příjmy ..................................................................................... 23 462,55 
 
Rozdíl mezi příjmy regionální organizace a výdaji .................................. 682,49 
 
Za rok 2015 se nepodařilo vybrat členské příspěvky od 8 individuálních členů (zlepšení oproti 
roku 2014). 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. V roce 2015 došlo k 
přeplatku podílu členských příspěvků VV SKIP o 240 Kč mylnou dvojí úhradou nedoplatku z 
roku 2014. Přeplatek bude odečten od podílu z členských příspěvků v roce 2016. 
 
Zpracovala: Jaroslava Starcová, hospodářka RV SKIP Libereckého kraje 
Liberec, 19. 1. 2016 
 
 


