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1. Základní informace o regionální organizaci 
 
Počet členů  institucionálních : 35  
   Individuálních : 57 
 
Regionální výbor  
počet členů výboru                   9 

dozorčí komise       3 

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 :    Mgr. Blanka Konvalinková 

PhDr. Dana Kroulíková  
Dozorčí komise :   PhDr. Dana Petrýdesová 
Sekce veřejných knihoven :  Jaroslava Starcová, Iva Slámová,  

  Bc. Jitka Černá  
Sekce vzdělávání :   Jaroslava Starcová 
Klub dětských knihoven:  Eva Kordová 
Komise pro zahraniční styky :  Mgr. Blanka Konvalinková 
 
 

2. Činnost regionálního výboru 
 

RV SKIP 07 se sešel v průběhu roku 2016 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 
také ke zveřejňování aktivit jednotlivých institucionálních členů či různým tematickým 
diskusím.  
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V roce 2016 se regionální výbor zabýval organizací, přípravou a realizací několika 
hlavních akcí roku: 

1) Příprava a konání regionální valné hromady SKIP 07 
2) Zájezd na knižní veletrh Svět knihy 
3) Seminář Knihovny prakticky II 
4) Studijní cesta do knihoven ve Šluknovském výběžku 
5) Účast na celostátní Valné hromadě SKIP 
6) Literární vycházka po stopách Járy Cimrmana až na Štěpánku 
7) Setkání knihovníků Libereckého kraje a udělení  Ceny Knihovník / Knihovnice 

roku 
 

15. března 2016 se v Krajské vědecké knihovně uskutečnila valná hromada 
Libereckého regionu, na které byl zvolen nový regionální výbor SKIP, dále návrhy na 
zástupce regionu ve Výkonném výboru, dozorčí komisi, návrh na předsedu SKIP ČR.  

 
Nově zvolený regionální výbor:                           
PhDr. Dana Kroulíková - Městská knihovna Česká Lípa         
Jaroslava Starcová - Krajská vědecká knihovna v Liberci           
PhDr. Kateřina Šidlofová - Krajská vědecká knihovna v Liberci  
Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž  - Městská knihovna A. Marka Turnov    
Bc. Alena Matěchová - Městská knihovna Semily        
Bc. Jitka Nosková - Městská knihovna Jablonec nad Nisou                
PhDr. Dana Petrýdesová - Krajská vědecká knihovna v Liberci 
Mgr. Marcela Freimuthová - Krajská vědecká knihovna v Liberci 
Bc. Jitka Vencláková - Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci 
Regionální dozorčí komise: 
Iva Slámová - Krajská vědecká knihovna v Liberci 
Bc. Andrea Suková - Krajská vědecká knihovna v Liberci 
Alena Rozkovcová - Městská knihovna Jablonec nad Nisou   
 

Předsedkyní RV SKIP Lbk byla zvolena PhDr. Dana Kroulíková. Bc. Jitka Nosková byla 
nominována na zástupce Libereckého regionu ve Výkonném výboru SKIP ČR – tuto 
volbu však celostátní Valná hromada nepotvrdila a naopak celostátní valná hromada 
zvolila do Výkonného výboru Mgr. Blanku Konvalinkovou (návrh předsednictva VV 
SKIP ČR). Jednání VV SKIP se automaticky účastní i předsedkyně RV SKIP Dana 
Kroulíková. 
 
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. 
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V průběhu roku 2016 došlo k omezení, resp. ukončení činnosti členky našeho výboru. 
Regionální výbor SKIP opustila Bc. Alena Matěchová z důvodu ukončení pracovního 
poměru v MK Semily. Regionální výbor se rozhodl prozatím pracovat ve sníženém 
počtu 8 členů regionálního výboru. 
 

3. Činnost regionální organizace 

Aktivity roku 2016 jsme zahájili svoláním Valné hromady Regionální organizace SKIP 
Libereckého kraje 15. března 2016. Hlavním posláním byla volba nového vedení 
regionální organizace a volba zástupců v ústředních orgánech. Kromě nového 
regionálního výboru byl zvolen návrh na kandidáta do VV SKIP (J. Nosková) a 
kandidát do dozorčí komise VV SKIP (D. Petrýdesová). 

Na valnou hromadu navázal odborný program – prezentace ze studijních cest po 
knihovnách v Dánsku, Německu a Švýcarsku. O program se tak postaraly kolegyně 
Sýkorová (studijní cesta do dánských a německých knihoven) Konvalinková 
(zkušenosti z cesty po švýcarských knihovnách). 

O zájezd na mezinárodní knižní veletrh Svět knihy 2016, který se uskutečnil 
12. května 2016 byl opět mimořádný zájem. Zúčastnilo se jej 49 knihovníků z Krajské 
vědecké knihovny v Liberci, z Knihovny Technické univerzity v Liberci, Městské 
knihovny v Jablonci, v Turnově, Hejnicích i z řady obecních knihoven Liberecka a 
letos i Jablonecka. Na financování autobusu se podílela Krajská vědecká knihovna v 
Liberci a naše organizace SKIP. Účastníci si prohlédli výstavu, nakoupili do knihoven i 
pro své blízké. Odpoledne se někteří vydali na procházku po krásách Prahy. Domů 
všichni odjížděli spokojeni. 

Téměř 50 kolegů a kolegyň nejen z knihoven Liberecka se zúčastnilo semináře 
KNIHOVNA PRAKTICKY II, který uspořádal RV SKIP Libereckého kraje ve 
spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci 17. května 2016. Jednalo se o 
volné pokračování loňského semináře, jehož cílem bylo přinést rady a doporučení pro 
každodenní knihovnickou praxi. Tentokrát jsme se rozhodli věnovat seminář tématu 
měření výkonů a různým metodám, jak posuzovat a srovnávat výkony ve svých 
knihovnách. Ostatně již samotný název obsah seminář předjímal „Knihovna prakticky 
II aneb Jak jsme na tom?“ a obsah tvořily příspěvky o benchmarkingu, metodice ROI 
(return of investments aneb šťastné číslo pro knihovnu) nebo o výzkumech 
spokojenosti, dotaznících a anketách.  
 
Záměrem bylo oslovit zejména menší knihovny regionu, případně nové pracovníky 
knihoven, kteří se specializovaných seminářů a přednášek obvykle na celostátní 
úrovni z různých důvodů neúčastní a žádoucí informace pak postrádají. 
Benchmarking knihoven, hodnocení činnosti a výkonů knihoven přiblížil PhDr. Vít 
Richter, ředitel Knihovnického institutu, Mgr. Zdeňka Stromková, ved. regionálních 
služeb MK Česká Lípa představila metodu ROI (šťastné číslo pro knihovnu), způsob 
jak lze vypočítat návratnost investic do knihovny. A konečně PhDr. Dana 
Petrýdesová, vedoucí odboru služeb KVK Liberec prezentovala všechny možné 
způsoby, jak zjistit spokojenost uživatelů se službami knihovny. Jak provádět 
výzkumy v knihovnách, které by měly být samozřejmostí a běžnou praxí knihovny. 
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Odpolední blok byl 
věnován již volnějšímu 
programu – kolegyně 
Beáta Ceéová z Místní 
knihovny Dlouhý most 
představila zajímavé 
tvoření s knihami, nápady 
pro dílny s dětmi nebo 
seniory, jak lze využít 
staré knihy k vyřazení a 
vytvářet zajímavé 
artefakty. Všechny 
prezentace a fotogalerie 
jsou k dispozici na webu 
liberecké knihovny nebo 
SKIPu ČR.  
 
 
7. června 2016 se uskutečnila další tradiční Studijní cesta, tentokrát do 
Šluknovského výběžku. Na čtyři desítky účastníků navštívilo Městské knihovny 
v Rumburku a Šluknově a kromě knihoven i zdejší turistické zajímavosti – Loretu 
v Rumburku a zámek ve Šluknově. 
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15. června 2016 se několik členů naší regionální organizace zúčastnilo 9. 
celostátní valné hromady SKIP v Hradci Králové. Valná hromada zvolila Mgr. 
Blanku Konvalinkovou (návrh předsednictva VV SKIP) za členku Výkonného výboru 
SKIP ČR (Dana Kroulíková jako předsedkyně regionální organizace se stává členkou 
výkonného výboru automaticky). Součástí programu valné hromady bylo i udělení 
Ceny českých knihovníků, prestižní ocenění udělované za dlouholetou vynikající 
činnost v oboru knihovnictví, zejm. aktivitu spojenou s řízením, modernizací, 
automatizací či výstavbou knihoven apod. Jsme velice potěšeni, že tuto cenu na 
návrh regionálního výboru SKIP Libereckého kraje obdržela také naše členka a 
kolegyně paní Jaroslava Starcová, krajská metodička KVK Liberec, jejíž práce si 
neobyčejně vážíme a místo v pomyslném knihovnickém Parnasu si právem zaslouží.  

V pořadí už pátou a tedy již tradiční literární vycházku jsme pojali opět 
mimořádně -  po stopách Járy Cimrmana až na Štěpánku jsme 17. září  2016 
vyrazili tentokrát na Tanvaldsko, na pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Při příležitosti 
Cimrmanovského výročí jsme kráčeli ve stopách tohoto velikána a prošli krajem, kde 

tento významný rodák zanechal nesmazatelnou stopu . Cílem našeho putování 
krásnou přírodou a malebnými vesničkami však byla i sličná Štěpánka, jedna 
z nejkrásnějších rozhleden nejen našeho kraje. Průvodcem a literárním společníkem 
byla půvabná kniha Marka Řeháčka Putování za Štěpánkou, která nám známá místa 

prozaicky přiblížila. Přes 
nepříznivou předpověď 
počasí, která několik 
přihlášených odradila, 
12 účastníků prožilo 
příjemný den, vidělo 
mnoho zajímavého a 
nespadla na ně ani 
kapka deště. 
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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 6. prosince 2016 v Krajské vědecké knihovně v Liberci 
a odborný program zajistila RNDr. Lenka Prucková, ředitelka Knihovny města 
Olomouce, nositelky ocenění Městská knihovna roku 2015. Její pozvání a prezentace 
Vesnická knihovna nového tisíciletí bylo záměrné – součástí programu bylo totiž i 
vyhlášení a předávání ceny Knihovna Libereckého kraje, ocenění, které již podruhé 
vyhlásil Liberecký kraj. Prostřednictvím oceněných knihoven i obsahu přednášky 
kolegyně Pruckové byly představeny atributy úspěšné knihovny, zásady kvalitního 
fungování knihovny, jakými službami a v jakém prostředí se veřejnosti nabízet a 
prezentovat.  

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 
již popáté udělovala 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.  Cílem a smyslem tohoto projektu je upozornit 
veřejnost na osobnosti, které za těmito aktivitami stojí a poděkovat jim za jejich 
práci.   
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Soutěž byla opět vyhlášena ve dvou kategoriích – Knihovník / Knihovnice roku a 
Celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji. Návrhy zasílali především 
knihovníci, nechyběly ani hlasy starostů jednotlivých obcí, kteří ukázali, že si dobré 
práce v knihovnách váží.  
 
Nominována byla Anna Hejlková (Místní knihovna Chotyně), Šárka Kalferstová (Místní 
knihovna Svijany), Jaroslav Koucký (Místní knihovna Nová ves nad Popelkou), Zdena 
Lédlová (Městská knihovna Lučany nad Nisou), Anna Lišková (Místní knihovna Plavy), 
Hana Raisiglová (Krajská vědecká knihovna v Liberci), Pavlína Skálová (Městská 
knihovna Antonína Marka v Turnově) a Radka Vojáčková (Krajská vědecká knihovna 
v Liberci).  
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, které 
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 6. 12. 2016 za účasti zástupců Krajského úřadu 
Libereckého kraje, řady starostů obcí a samozřejmě široké knihovnické veřejnosti, 
předala členka rady kraje pro řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního 
ruchu paní Ing. Květa Vinklátová, ředitelka KVK Liberec Mgr. Blanka Konvalinková 
a předsedkyně SKIP Libereckého kraje PhDr. Dana Kroulíková tuto cenu paní 
Zdeně Lédlové z Městské knihovny v Lučanech nad Nisou a paní Mgr. Anně 
Liškové z Místní knihovny Plavy. Nositelkou Ceny Knihovnice Libereckého 
kraje roku 2016 se stala paní Radka Vojáčková z Krajské vědecké knihovny 
v Liberci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nositelky ocenění Knihovnice 
Libereckého kraje 2016 
Zleva: Radka Vojáčková, Anna 
Lišková, (Z. Lédlová se z důvodu 
nemoci nemohla slavnostního 
aktu vyhlášení zúčastnit) 
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KNIHOVNÍK ROKU 2016 ZA CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS KNIHOVNICTVÍ 
V LIBERECKÉM KRAJI (Neprofesionání knihovny): Mgr. Anna Lišková 
z Místní knihovny Plavy 
Paní Anna Lišková se v našem oboru pohybuje nepřetržitě od svých 17 let! 10 let 
pracovala v knihkupectví, po zahájení a úspěšném dokončení studia oboru 
Knihovnictví a vědecké informace na FF UK Praha 37 let ve vedoucí funkci Měk 
Tanvald, kde se mj. zasloužila o přestěhování knihovny do nových prostor, letos je 
tomu 20 let. Položila velmi kvalitní základ knižního fondu tanvaldské knihovny, 
v jejíchž šlépějích pokračují knihovnice dodnes. V tanvaldské knihovně je ochotná 
kdykoli pomoci ať již prakticky či dobrou radou.  
Plavskou knihovnicí se stala – již jako důchodkyně - v roce 2013, kdy obec 
vybudovala pro knihovnu nové, vhodnější a veřejnosti přístupnější prostory v budově 
obecního úřadu a zároveň výpůjční dobu rozšířila a přizpůsobila ostatním službám 
v obci k plné spokojenosti čtenářů.  Původní počet čtenářů se několikanásobně zvýšil 
a zvyšuje se stále, a to především díky aktivnímu přístupu a neutuchající energii paní 
Liškové a „náboru“ nových čtenářů při každé příležitosti, která se jí naskytne i mimo 
knihovnu, jako jsou akce pro veřejnost organizované obcí Plavy, kterých se 
pravidelně účastní. 
Práci v knihovně vykonává svědomitě a profesionálně, stále vymýšlí a realizuje nové 
a nové programy pro děti z mateřské i základní školy, organizuje Noc s Andersenem, 
projekt Knížka pro prvňáčka a další. Především díky jejímu nasazení a obětavosti 
získala naše obecní knihovna v roce 2014 titul Nejlepší knihovna kraje. Zmínit je 
třeba i její další občanské aktivity v Tanvaldu – již 40 let pracuje jako předsedkyně 
Komise pro občanské záležitosti (jubilanti, vítání občánků, slavnostní předávání 
maturitních vysvědčení, loučení deváťáků se ZŠ apod.), již přes tři roky se stará o 
Senior klub Tanvald, pořádá pravidelná setkávání seniorů se vzdělávacími programy, 
organizuje zájezdy pro seniory Tanvaldu, podílí se na organizaci a zabezpečení 
významných kulturních akcí ve městě a korektorsky dohlíží na Tanvaldský zpravodaj. 
Plní také významnou roli kronikářky města. V roce 2012 obdržela významnou cenu 
KŘESADLO za nezištné celoživotní dobrovolnictví a odhodlání pomáhat. Letos oslavila 
75. narozeniny, mohla by si užívat zaslouženého odpočinku, přesto pracuje dál, 
s chutí, nesmírným elánem a záviděníhodnou energií.  
 
.  
KNIHOVNÍK ROKU 2016 ZA CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS KNIHOVNICTVÍ 
V LIBERECKÉM KRAJI (profesionální knihovny): Zdeně Lédlové z Městské 
knihovny v Lučanech nad Nisou  
Paní Zdena Lédlová pracuje v oboru knihovnictví od roku 1958, kdy začala pracovat 
jako dobrovolná knihovnice v knihovně v Horním Maxově. V roce 1964 byla 
požádána, aby uspořádala knihovnu v Lučanech nad Nisou, ve které už zůstala a o 
knihovnu vytrvale pečovala. V roce 1969 se ale musela knihovna vystěhovat a to se 
za působení paní Lédlové stalo ještě osmkrát!!! Všechna stěhování paní Lédlová 
organizovala a knihovnu vždy otevřela veřejnosti ve vkusném prostředí. Poslední 
stěhování proběhlo v roce 2015. Vedle této práce dobrovolné knihovnice v lučanské 
knihovně pracovala paní Zdena Lédlová i jako knihovnice profesionální v Městské 
knihovně Jablonec nad Nisou. V současné době pracuje už pouze v lučanské 
knihovně. Paní Lédlová je nejen knihovnicí, jejíž profesní život trvá již desítky let, ale i 
velmi aktivní osobou a organizátorkou celé řady akcí. V Lučanech nad Nisou už léta 
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organizuje nejrůznější zájezdy, přednášky, besedy, koncerty, podílí se na vydávání 
Lučanského zpravodaje, spolupracovala na vydání obsáhlé publikace Lučany nad 
Nisou. Její příspěvky jsou publikovány nejen v již zmíněném zpravodaji, ale i v 
regionálním tisku, ve kterém propaguje činnost knihovny i celé obce. Díky svojí 
přátelské povaze získala mnoho přátel. Svůj neutuchající elán prokazuje i členstvím v 
L.S.D. neboli Lučanském Spolku Divadelním, který úspěšně už tři roky baví svými 
představeními diváky. Málokdo prožil tolik let s jednou knihovnou, věnoval ji tolik 
času, práce i osobního volna tak, jako Paní Zdena Lédlová.  
 
KNIHOVNÍK ROKU 2016  LIBERECKÉHO KRAJE 
Radka Vojáčková - Krajská vědecká knihovna v Liberci,  
Radka Vojáčková získala titul roku 2016 za dlouholetou úspěšnou realizaci 
projektu „Děti čtou nevidomým dětem.“  
Projekt se věnuje vydávání zvukových knih na CD nosičích, určených pro slabozraké, 
nevidomé a jinak tělesně handicapované děti, především paraplegiky, pro ty děti, pro 
které je čtení nedostupné. Prostřednictvím zvukových knih se seznamují se 
současnou dětskou literaturou v podání jejich vrstevníků. Zvukové knihy nahrávají 
děti ze základních a středních škol spolu s profesionálními herci. Vedlejším, ale nijak 
zanedbatelným efektem projektu je i podpora čtenářství u dětí základních škol a 
výchova k solidaritě s handicapovanými lidmi. Děti nejprve přečtou vybranou knihu a 
pedagog následně vybere žáky, kteří dovedou hlasitě číst i s pochopením textu. Tito 
žáci pak své schopnosti předvedou na konkurzu, kde jejich projev posoudí režisér 
nahrávky. Ten rozhodne o konečném výběru čtenářů, kteří se v nahrávacím studiu 
zúčastní nahrávání. Nahrávání probíhá pod vedením profesionálního režiséra 
v nahrávacím studiu knihovny. Hotová zvuková kniha je vždy slavnostně pokřtěna 
v obřadní síni liberecké radnice za účasti všech, kteří se na jejím vzniku podíleli i dětí, 
kterým je audiokniha určena, tedy nevidomých dětí. 
Doposud už bylo nahráno 15 titulů zvukových knih, v roce 2016 to byla kniha Daniely 
Fišerové  Pohoršovna, v předchozích letech třeba Začarovaná třída Ivony Březinové, 
Dračí polévka Aleny Ježkové nebo Matylda Roalda Dahla. Finance na tento projekt 
získává Radka Vojáčková z různých zdrojů – grantových programů Ministerstva 
kultury či zdravotnictví a dále od nadací – v posledních letech už pravidelně přispívá 
Nadační fond Lasvit nebo Nadační fond Českého rozhlasu. 
Radka Vojáčková se věnuje projektu s nadšením a nasazením, zařizuje vše potřebné 
od výběru knihy, přes získání autorských práv, zorganizování konkursu na dětské 
herce. Tím její práce nekončí, pokračuje nahrávání samotné, zadání návrhu obalu pro 
grafické zpracování, rozmnožení CD nosičů a organizace slavnostního křtu zvukové 
knihy. A samozřejmě i distribuce těm, kterým jsou CD určena. Celá realizace 
vyžaduje pevnou vůli, vytrvalost a důslednost a Radce Vojáčkové tímto vyjadřujeme 
obdiv a poděkování za úsilí věnované tomto chvályhodnému projektu. Více o projektu 
na http://www.kvkli.cz/deti-ctou-nevidomym-detem.html  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kvkli.cz/deti-ctou-nevidomym-detem.html
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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 v závěru měsíce Noc s Andersenem. 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.  
 
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 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 
2016. Mgr. Blanka Konvalinková byla členkou hodnotící komise Městská knihovna roku 2016.  
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 
konference Senioři v knihovnách – knihovny pro seniory v Euroregionu Nisa, která se za 
účasti kolegů z Německa a Polska konal v Městské knihovně Semily 27. – 28. května 2016 a 
literární vycházka, která se tentokrát  uskutečnila na pozvání německých  kolegů z Görlitz. 
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.).  
Klubko dětských knihoven Liberecka se sešlo celkem 3x a věnovalo se zejména přípravě a 
realizaci projektu ČTEME VŠICHNI, VYPRÁVÍ JEN NĚKDO tradičně pořádané v Semilskou 
knihovnou a konečně Den čtenářů na Hradě, který připravuje knihovna v Turnově. 
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Zpráva o hospodaření regionálního organizace SKIP Libereckého kraje za rok 2016 
 

Peněžní prostředky k 1. 1. 2016:  ............................................................................ 28 948,53  

z toho v pokladně  ............................................................................................................ 2 868,70 

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

Příjmy za rok 2016 ................................................................................................... 67 853,65  
z toho z členských příspěvků ........................................................................................... 65 250,00  

z toho úroky ČSS .................................................................................................................... 3,65 
z toho příjmy z akcí SKIP (vybrané účastnické poplatky) ..................................................... 1 100,00 

mylné platby .................................................................................................................... 1 500,00 

Výdaje za rok 2016 ................................................................................................... 59 686,66 
Vratka mylných plateb ...................................................................................................... 1 500,00  

Podíl z čl. příspěvků odvedený VV SKIP (60%) ................................................................. 39 150,00 
Režie z členských příspěvků .............................................................................................. 1 524,00 

z toho:        60,00 vstupenka na veletrh Svět knihy 

                  323,00 školení hospodářky  
                  1 141,00 úhrada účetního programu              

Ceny – odměny ................................................................................................................ 5 180,00 
z toho:       3 000,00 poukázky Fórum – Knihovník/Knihovnice roku 2016 

                 1 237,00 bonboniéry pro nominované a vystupující  
                 463,00 odměna pro vystupující na semináři Knihovna prakticky 

                 480,00 dárky do navštívených knihoven       

Cestovné na zájezdy uhrazené z členských příspěvků.......................................................... 8 369,00 
Cestovné na zájezdy uhrazené z vybraných účastnických poplatků ...................................... 1 100,00 

Příspěvek na účast na valné hromadě SKIP v Hradci Králové (2 účastnice) ........................... 1 600,00  
Občerstvení ...................................................................................................................... 1 263,00 

z toho:     525,00 při schůzkách RV 

               738,00 při valné hromadě              
Poplatky bance – daně z úroku ................................................................................................ 0,66 

Hospodářský výsledek za rok 2016 ........................................................................... 8 166,99 
 

Peněžní prostředky k 1. 1. 2017:  ............................................................................ 37 115,52  
z toho v pokladně  ............................................................................................................ 8 465,70 

z toho na účtu ................................................................................................................ 28 649,82 
 
 

Rekapitulace nákladů podle akcí a činností RO SKIP 
Celkem výdaje: ......................................................................................................... 17 936,66 

z toho: 
     seminář Knihovna prakticky ............................................................................................ 463,00 

     zájezd na mezinárodní knižní veletrh Svět knihy 2016 (podíl za autobus+1 vstupenka) .... 3 530,00 
     zájezd do knihoven Louny, Litvínov (+1 100,00 Kč vybráno) + 480 dárky do knihoven .... 5 379,00 

     setkání knihovníků LK – Knihovník/knihovnice roku 2016 ............................................... 4 237,00 

     příspěvek na valnou hromadu SKIP pro 2 členky ........................................................... 1 600,00 
     valná hromada RO SKIP – občerstvení ............................................................................. 738,00 

     jednání RV SKIP – občerstvení  ....................................................................................... 525,00 
     školení hospodářky ......................................................................................................... 323,00 

     účetní program ........................................................................................................... 1 141,00 

     poplatky bance – daně z úroku .......................................................................................... 0,66 
Celkem příjmy: ......................................................................................................... 26 103,65  

z toho:  
     příjem z členských příspěvků – podíl regionální organizace .......................................... 26 100,00  

     úroky................................................................................................................................ 3,65 
Rozdíl mezi příjmy regionální organizace a výdaji ................................................... 8 166,99 

Členské příspěvky od všech členů byly řádně vybrány v průběhu roku a podíl z nich odeslán VV SKIP.  
 

Zpracovala: Jaroslava Starcová, hospodářka RV SKIP Libereckého kraje, Liberec, 13. 1. 2017 


