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1. Základní informace o regionální organizaci 
 
Počet členů  institucionálních : 37  
   Individuálních : 60 
 
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 2017 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.  
 
 
V roce 2017 se regionální výbor zabýval organizací, přípravou a realizací několika  
hlavních akcí roku: 
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1. Krajské kolo soutěže Čtenář roku – slavnostní vyhlášení včetně 

programu pro nominované - 24. 3. 2017  
 

2. Zájezd na Knižní veletrh v Praze dne 11. 5. 2017 
 

3.  Exkurze do knihoven Hradeckého a Středočeského kraje – 13. 6. 
2017  

 
4. Celostátní setkání knihovnických seniorů SKIP v Liberci 20. – 22. 6. 

2017 
 

5. Literární vycházka – „Naučnou stezkou manželů Scheybalových“ 23. 
9. 2017  

 
6. Setkání knihovníků Libereckého kraje v roce 2017 (odborný i kulturní 

program) - 5. prosince 2017  
 

7. Vyhlášení a udělení ceny Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje 
(Součást předvánočního setkání knihovníků Libereckého regionu) 

 
8. Účast na celostátních projektech a kampaních SKIPu  

(Březen – měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Den pro 
dětskou knihu atd.) 

 
9.  Podpora všech aktivit a projektů Klubka dětských knihoven  

 
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. 
 
 

3. Činnost regionální organizace 

Aktivity roku 2017 jsme zahájili přípravou celostátního setkání knihovnických seniorů, 
jehož organizací jsme byli pověřeni výkonným výborem SKIP ČR, které nakonec 
proběhlo v Liberci ve dnech 22. – 22. 6. 2017 Byla ustavena pracovní skupina ve 
složení B. Konvalinková, D. Kroulíková a J. Starcová, která připravila program, 
zajistila ubytování a stravování všech účastníků, kompletní administrativní agendu a 
samozřejmě vyúčtování akce, která byla spolufinancována z dotace SKIP a MK ČR.  
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Současně výbor zajišťoval další aktivity organizace, k nimž jsme se zavázali v plánu 
naší činnosti. Jako první z těchto akcí bylo uspořádání krajského kola soutěže 
Čtenář roku, který byl slavnostně vyhlášen v KVK Liberec 24. 3. 2017 v rámci 
kampaně Březen – měsíc čtenářů.  
V roce 2017 jsme oceňovali nejlepší čtenářské babičky. Do projektu Čtenář roku 2017 
se v Libereckém kraji přihlásilo 9 knihoven (Jablonec nad Nisou, Rychnov u Jablonce 
nad Nisou, Liberec, Turnov, Česká Lípa, Kamenický Šenov, Velké Hamry, Vysoké nad 
Jizerou a Višňová) a většina z nominovaných se zúčastnila i slavnostního vyhlášení, 
na které je doprovodili zástupci či zástupkyně  jednotlivých knihoven, nechyběli ani 
rodinní příslušníci. Dlužno podotknout, že Čtenáře roku jsme vyhlašovali již pošesté!  
Vyhlášení čtenáře roku 2017 proběhlo za účasti Ing.  Květy Vinklátové,  členky rady 
kraje pro řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu a ředitelky 
Krajské vědecké knihovny v Liberci Mgr. Blanky Konvalinkové. Přítomné čtenářské 
babičky obdržely diplomy a dárky, které věnoval jednak Liberecký kraj, jednak 
Regionální organizace SKIP Libereckého kraje. Nadace Škola hrou věnovala 
účastníkům vstupenky do Liberecké IQlandie a vstupenky do ZOO věnovala liberecká 
Zoologická zahrada.  
Přestože všechny přítomné čtenářské babičky obdržely diplom s titulem nejlepší 
čtenářka, absolutním vítězkou a tedy Čtenářem roku 2017 Libereckého 
kraje se stala paní Blanka Bílková, kterou nominovala za dosažených  512 
výpůjček v uplynulém roce Městská knihovna Jablonec nad Nisou. Paní 
Bílková byla oceněna nejen za své čtenářské výkony, oceněna byla i její neobyčejně 
aktivní podpora čtení, a to nejen ve své rodině, ale i ve školách, kde působila a kde 
k četbě přivedla spoustu svých žáků.  
Paní Bílková jako vítězka krajského kola čtenáře roku obdržela také společenskou 
deskovou hru od ALBI a od magazínu Revue 50plus získala roční předplatné 
stejnojmenného časopisu. Po slavnostním vyhlášení, ve kterém nechybělo ani čtení 
Marka Sýkory, herce Naivního divadla Liberec, gratulacích a společném focení, byla 
zájemcům 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 zcela jistě 
příjemně užili.  
Projekt Čtenář roku je 
další příležitostí jak dát 
o sobě vědět, jak dát 
vědět našim 
uživatelům, že si jejich 
vztahu k četbě hluboce 
vážíme, je to také  
příležitost přivést do 
knihoven tisk, 
zřizovatele, širší 
veřejnost a konečně 
ocenit ty, kteří služby 
knihoven nejvíce 
využívají.  
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O zájezd na 23. mezinárodní knižní veletrh Svět knihy 2017, který se 
uskutečnil 11. května 2017, byl opět mimořádný zájem. Zájezd se uskutečnil se ve 
spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Na 50 účastníků z knihoven 
našeho regionu využila krásného odpoledne k procházce po Praze a návštěvě dalších 
kulturních podniků.  

V úterý 13. června jsme podnikli další studijní cestu, kterou rovněž připravil 
regionální výbor SKIP Libereckého kraje. Tentokrát jsme zavítali do  Knihovny 
města Hradec Králové a Městské knihovny v Poděbradech. Více než 40 
knihovnic a jeden knihovník z různých knihoven  Liberecka  mohlo obdivovat 
velkoryse navrženou a volným prostorem oplývající hradeckou městskou knihovnu a 
prohlédnout si citlivě rekonstruovanou a velmi přívětivě působící knihovnu v 
lázeňských  Poděbradech. Pro mnohé z nás 
byla návštěva obou knihoven velmi 
inspirující a podnětná.   
 

  
 
Jak už bylo uvedeno, od počátku roku se RV SKIP a zejména pracovní skupina 
Konvalinková, Kroulíková, Starcová intenzivně věnovali přípravě a organizaci 13. 
celostátního setkání knihovnických seniorů SKIP, které se uskutečnilo ve 
dnech 20. – 22. června 2017 právě v Liberci.  Vzhledem k tomu, že program byl 
situován do samotného Liberce a významná část se konala přímo v knihovně, byla 
velmi významným partnerem Krajská vědecká knihovna v Liberci. KVK Liberec 
poskytla prostory pro jednání, prezentace a přednášky, poskytla zázemí pro catering i 
personál, který zajišťoval nezbytný organizační i programový servis.  
Setkání knihovnických seniorů se zúčastnilo celkem 43 účastníků, z toho 39 využilo 
možnosti ubytování a 4 účastníci využili vlastního ubytování v místě.  
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Program byl koncipován tak, aby se účastníci co 
nejvíce seznámili s městem Liberec i regionem, který 
pozvání inicioval. Za tímto účelem byly hned v úvodu 
zajištěny prezentace o městě, Liberecku i regionální 
organizaci SKIP. V rámci programu si účastníci také 
prohlédli ojedinělou budovu KVK Liberec a seznámili 
se se službami, které tato mimořádná instituce 
poskytuje. Vzhledem k tomu, že součástí objektu 
liberecké knihovny je i synagoga, byla účastníkům 
umožněna návštěva i tohoto velmi specifického 
prostoru. K velmi osobnímu a příjemnému zastavení 
patřila návštěva liberecké radnice, kde byli účastníci 
přijati náměstkem primátora a poté měli příležitost 
prohlédnout si historické prostory liberecké radnice. 
Snad největší dojem zanechal na této zastávce 
radniční balkon, z něhož se všichni mohli kochat 
pohledem na jedinečnou dominantu Liberce – Ještěd. 
Odpolední program druhého dne byl věnován 
návštěvě Krajského úřadu Libereckého kraje, kde 
jsme využili možnosti shlédnout Liberec z ptačí perspektivy – vyhlídková plošina v 16. 
patře krajského úřadu nabídla úžasný pohled nejen na město pod námi, ale zejména 
okolní Jizerské hory a opětovně impozantní Ještěd s vysílačem. Následná prohlídka 
iQLANDIE – libereckého moderního science centra s planetáriem a stovkami 
originálních interaktivních exponátů byla sice náročná, ale svět vědy a techniky, 
účastníky doslova uhranul. Chytrou zábavu v podobě fascinujících experimentů si 
všichni užili a mnozí i vyzkoušeli.  
Oba večery jsme strávili  ve velkém sále krajské knihovny, kde byl vždy připraven 
zajímavý program. Nejprve Věra Vohlídalová zavzpomínala na náročné období 
realizace projektu stavby KVK Liberec -  Stavby smíření a účastníci shlédli film o tom, 
jak se celá stavba realizovala. Závěr prvního večera byl korunován zábavnou exkursí 
noční knihovnou - pracovníci knihovny ve spolupráci s divadelním spolkem Orel 
připravili na několika stanovištích vtipná, nápaditá, občas i lehce eroticky laděná 
scénická čtení. Druhý společenský večer pak patřil ukázce vzácných tisků, které má 
liberecká knihovna ve svém fondu i stavu a rozsahu digitalizace.  
 
Program druhého dne byl 
završen interaktivní dílnou – 
zábavné pokusy, vědecké 
hračky a hlavolamy. Pořad, 
který liberecká knihovna 
nabízí školám a realizuje 
v pravidelných termínech 
veřejnosti, je příkladem, jak 
lze netradičním, ale velmi 
atraktivním a hravým 
způsobem zaujmout 
návštěvníky knihovny doslova 
všech kategorií a jak osvěžit 
přemýšlivost, zručnost a 
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nápaditost a také jak vrátit do hry širokou nabídku našich fondů v oblasti populárně 
naučné dětské literatury.  
Dopoledne posledního dne jsme navštívili knihovnu Severočeského muzea a poté 
hned v sousedství výstavní a kulturní prostor, který v Libereckém kraji nemá obdoby 
– v objektu z přelomu 19. a 20. století, který původně sloužil jako městské lázně a 
90. léta spíše přinesla zkázu ojedinělého prostoru, se podařilo bývalé určení 
rozsáhlého objektu s citem a vkusem proměnit ve výstavní prostory světového 
formátu. Ne nadarmo také autoři rekonstrukce získali prestižní ocenění Grand prix 
architektů pro rok 2014. Účastníci setkání si mohli prohlédnout impozantní prostory, 
které slouží jak stálé expozici, tak příležitostným výstavám i široké škále kulturních a 
edukativních projektů, workshopům, výtvarným a animačním programům pro školy a 
zájmové skupiny.  
Tato důstojná programová tečka uzavřela tři dny společných zážitků, sdílených dojmů 
a prožitků. Uzavřela neobyčejně osobní setkání nabité pozitivní energií, radostí ze 
společných aktivit a důvěrných vztahů založených na společné pracovní zkušenosti a 
lásky ke knihovnickému řemeslu. Obdiv patří všem účastníkům, kteří nevynechali 
jediný z nabízených bodů programu, což si s ohledem na mimořádně vysoké teploty, 
které v daném termínu 
panovaly, zaslouží zvláštní 
uznání.  
A zvláštní uznání patří kolektivu 
liberecké Krajské vědecké 
knihovny, zejména paní 
ředitelce Mgr. Blance 
Konvalinkové a jejímu 
nejbližšímu týmu, kteří po tři 
dny vytvářeli skvělé zázemí, 
dokonalý servis a pohodu, bez 
kterých bychom jen těžko 
dokázali celostátní setkání 
knihovnických seniorů připravit 
a realizovat.  
Fotogalerie je k dispozici zde: 
http://skiplibereckykraj.rajce.idnes.cz/Celostatni_setkani_knihovnickych_senioru_SKI
P_2017_v_Liberci/# 
 

V pořadí už šestou a tedy již tradiční literární vycházku jsme pojali opět zajímavě -  
Naučnou stezkou manželů Scheybalových jsme se vydali v sobotu 23. září 
2017. Letos bylo naším cílem projít si naučnou stezku manželů Schejbalových, projít 
místa, která jsou spojena s kreslířem, národopiscem a historikem umění Josefem V. 
Scheybalem a jeho ženy, historičky a etnografky Jany Scheybalové. Naši vycházku 
jsme zahájili v Jablonci nad Nisou návštěvou  Domu manželů Schejbalových a 
vyslechli si krátký výklad o životě a působení těchto osobností v našem regionu. Další 
zastávkou byla Městská knihovna v Rychnově u Jablonce nad Nisou, kde jsme strávili 
příjemné chvíle spojené s vyprávěním o zajímavostech Rychnova i aktivitách samotné 
knihovny. Z knihovny jsme pak už vyrazili na stezku a postupně procházeli 
jednotlivými zastaveními. Přestože nám počasí nepřálo, prožili jsme i tak příjemný 
den neboť jsme jej  strávili v přátelském duchu, pohodě a neformálním (občas i 

http://skiplibereckykraj.rajce.idnes.cz/Celostatni_setkani_knihovnickych_senioru_SKIP_2017_v_Liberci/
http://skiplibereckykraj.rajce.idnes.cz/Celostatni_setkani_knihovnickych_senioru_SKIP_2017_v_Liberci/
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pracovním) povídáním. Itinerář cesty a průběžný výklad připravila Jitka Nosková z MK 
Jablonec nad Nisou, díky paní kolegyni Renatě Chloubové jsme si prohlédli knihovnu 
v Rychnově u Jablonce a vyslechli vyprávění o místních zajímavostech. 

 

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 5. prosince 2017 v Krajské 
vědecké knihovně v Liberci a hlavním bodem dopoledního programu bylo vyhlášení a 
následné udělení Ceny Knihovník / Knihovnice roku.  
 
Regionální organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků Libereckého kraje 
již pošesté 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.   
 
Na setkání knihovníků Libereckého kraje, které proběhlo ve velkém sále Krajské 
vědecké knihovny v Liberci dne 5. 12. 2017 za účasti  zástupců Krajského úřadu 
Libereckého kraje, předsedy SKIP ČR Mgr. Romana Giebische, Ph.D. a 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 JAROSLAVĚ STARCOVÉ z Krajské vědecké 
knihovny v Liberci a paní MIROSLAVĚ KOHOUTOVÉ  z Místní lidové  
knihovny v Dětřichově. Nositelkou Ceny Knihovnice Libereckého kraje roku 
2017 se stala paní ŠÁRKA KALFERSTOVÁ z Místní knihovny ve Svijanech. 
 
MIROSLAVA KOHOUTOVÁ získala tuto 
cenu za celoživotní přínos knihovnictví 
v libereckém kraji v kategorii neprofesionální 
knihovny neboť knihovnu v Dětřichově, ve  
Frýdlantském výběžku na Liberecku, vede od 
roku 1967, tedy rovných 50 let! Paní Mirka 
Kohoutová je jednou z nejaktivnějších 
knihovnic Liberecka, je členkou SKIP, 
pravidelně se účastní skipových akcí, či 
vzdělávání v KVK Liberec. Skvěle spolupracuje 
s mateřskou a základní školou, bohatá 
dokumentace k vybraným akcím je 
zveřejněna na pravidelně aktualizované 
webové stránce knihovny. Díky výborné 
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spolupráci se zřizovatelem mohlo dojít v letních měsících roku 2008 k úpravě 
a  rozšíření prostor knihovny.  
Rekonstruovaných prostor si však čtenáři dlouho neužili. 7. srpna 2010 postihla 
Dětřichov včetně knihovny katastrofální povodeň a její činnost musela být na více než 
rok přerušena. Část knih a  veškeré zařízení i počítačové vybavení bylo zničeno, voda 
vzala i kroniky knihovny, které dokumentovaly bohatou činnost minulých let. Provoz 
knihovny byl obnoven 13. února 2012. Se zahájením činnosti v rekonstruovaných a 
zcela nově vybavených prostorách byl spuštěn automatizovaný výpůjční systém. V 
roce 2013 nominovala Krajská vědecká knihovna v Liberci dětřichovskou knihovnu na 
cenu Knihovna roku 2013 a knihovna obdržela ocenění Svazu knihovníků a 
informačních pracovníků ČR za kulturní a vzdělávací aktivity spojené s knihovnickými 
službami poskytované v rekonstruovaných prostorách navzdory přerušení v důsledku 
povodní z roku 2010. 50 let za knihovním pultem se zaujetím a obdivuhodnou energií 
– děkujeme!  

 
JAROSLAVA STARCOVÁ z Krajské vědecké 
knihovny v Liberci získala tuto cenu za 
celoživotní přínos knihovnictví v libereckém 
kraji v kategorii profesionální knihovny. Svou 
věrnost knihovnické profesi a liberecké 
knihovně prokázala tím, že od roku 1981, kdy 
do tehdejší Státní vědecké knihovny v Liberci 
nastoupila, zde setrvala a na různých pozicích 
se mnoho let věnovala regionálnímu 
knihovnictví. Jako krajská metodička působí od 
roku 2008. Zde má na starosti všechnu 
agendu, která souvisí s činností metodika – 
zejména koordinaci plnění regionálních funkcí, 
organizaci vzdělávacích akcí pro knihovníky 
celého regionu, tvorbu statistik, poradenskou 
a konzultační činnost a jiné. Její odbornost a 

vědomosti, ochota se neustále vzdělávat včetně vycházení vstříc novým informačním 
technologiím, schopnost komunikace a výborné organizační dovednosti z ní činí velmi 
cenného pracovníka, který po mnoho let utvářel regionální knihovnictví celého kraje. 
Svoji odbornost a vysokou profesionalitu zúročuje také jako členka komise pro 
Vesnici roku Libereckého kraje a nově také jako členka celostátní komise pro ocenění 
Knihovna roku. K tomu všemu ještě třeba zdůraznit, že je pilířem naší regionální 
organizace SKIP Lbk, pro kterou neúnavně a nezištně pracuje více než dvě desítky 
let, je organizátorem celé řady našich skipových projektů, akcí a aktivit. Navíc, už 15 
let vykonává nevděčnou roli hospodáře regionální organizace, bezchybně a zdarma 
vede naše účetnictví. Ocenění, které bylo Jaroslavě Starcové uděleno, je vyjádřením 
našeho hlubokého respektu k její práci a úcty k jejím lidským kvalitám.  
 
ŠÁRKA KALFERSTOVÁ z Místní knihovny ve Svijanech získala titul Knihovnice roku 
2017   za mimořádně úspěšné vedení místní knihovny. Ve svijanské knihovně se 
realizuje neobyčejné množství kulturních, vzdělávacích a společenských akcí, 
knihovna je živým společenským centrem obce, kterou vyhledávají všechny věkové 
kategorie. Přestože se zde velmi úspěšně realizují různé přednášky, besedy, dílny a 
promítání, paní knihovnice nikdy nezapomíná na podstatu našich služeb a velmi 
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intenzivně podporuje projekty na podporu 
čtenářství a připravuje k tomu různé akce, 
jako například společná čtení, oceňování 
nejlepších čtenářů, nocování v knihovně a 
řadu dalších. Paní Šárka Kalferstová se 
rovněž připojila k ojedinělému projektu Noc 
literatury (veřejná čtení evropské literatury 
na atraktivních a běžně nedostupných 
místech), starším občanům s úspěchem 
nabídla znovuobjevené oslavy MDŽ. Vymýšlí 
i další kulturní akce, které se konají mimo 
knihovnu a neobejde se bez ní rozsvěcení 
vánočního stromu, společné zpívání koled, 
posezení seniorů, vítání občánků, dětské 
dny či sportovní odpoledne. Pořádá výlety 
pro děti i seniory, zájezdy do divadel a ujala 
se i práce kronikářky. Pan starosta, který 
ostatně paní knihovnici na ocenění 
nominoval, zvlášť oceňuje její způsob propojování akcí, kde se potkávají senioři 
s malými dětmi. Obě věkové skupiny se navzájem obohacují a děti se již od útlého 
věku učí, jak přistupovat, pomáhat a komunikovat se seniory a ony jim na oplátku 
vytvářejí příjemnou a bezprostřední atmosféru jen tak, jak to děti umí.  
Paní Šárka Kalferstová s nadšením a elánem úspěšně buduje ve Svijanech 
komunitní knihovnu a za to jí patří náš obdiv a uznání.  
 
Po chvílích slávy, oceňování a odměňování došlo i na odborný program. Letos jsme si 
pozvali Mgr. Romana Giebische, Ph.D., vedoucího oddělení vzdělávání při 
Knihovnickém institutu Národní knihovny ČR. Ve svém příspěvku představil hlavní 
projekty, které SKIP pro knihovny připravuje, podporuje a organizačně zajišťuje, 
například novinku roku 2018 – Bookstart  - s knížkou do života nebo Knížku pro 
prvňáčka a další. 
Po přestávce následoval blok Inspirace z našich knihoven – Centrální portál knihoven 
uvedla a možnosti jeho využití knihovníky i uživateli přiblížila Jaroslava Starcová, 
novinky v oblasti elektronických služeb Krajské vědecké knihovny představila PhDr. 
Dana Petrýdesová. Nový nástroj pro doplňování knihovního fondu – Akviziční portál 
pak prezentoval Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž, ředitel Městské knihovny A. M. v Turnově. 
Tradiční blok Ze zahraničních knihoven byl obohacen vyprávěním PhDr. Ludmily 
Sýkorové, která přítomným přiblížila dojmy, zážitky a nové inspirace ze slovinských 
knihoven, kam směřovala letošní studijní cesta SKIP. Fotografie z příjemného dne, ve 
kterém nechyběla dokonce ani mikulášská nadílka najdete jako obvykle na rajčeti: 
https://www.rajce.net/a14753766 
 
 
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.  

https://www.rajce.net/a14753766
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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). 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 patřila nepochybně literární vycházka, která se tentokrát 
uskutečnila na české straně – vycházka, která sledovala stopy Járy Cimrmana na 
Tanvaldsku, byla výrazným zážitkem zejména pro německé a polské kolegy a 
kolegyně.  
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 semilskou knihovnou a konečně Den čtenářů na Hradě, který připravuje 
knihovna v Turnově. 
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Zpráva o hospodaření regionální organizace SKIP Libereckého kraje  

za rok 2017 
 

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

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

 
Příjmy za rok 2016 ..................................................................................................  66 804,91 

z toho z členských příspěvků ........................................................................................... 65 400,00  

z toho úroky ČSS .................................................................................................................... 4,91 
z toho příjmy z akcí SKIP (vybrané účastnické poplatky na zájezd) ...................................... 1 400,00 

 
Výdaje za rok 2017 ................................................................................................... 62 580,29 

Podíl z čl. příspěvků odvedený VV SKIP (60%) ................................................................. 39 240,00 
Režie z členských příspěvků .............................................................................................. 1 631,00 

z toho:        490,00 vstupenka na veletrh Svět knihy 

               1 141,00 úhrada účetního programu              
Ceny – odměny ................................................................................................................ 3 949,50 

z toho:     3 000,00 poukázky Fórum – Knihovník/Knihovnice roku 2017 
                 419,50 bonboniéry pro nominované a vystupující                   

                 530,00 dárky do navštívených knihoven       

Cestovné na zájezdy uhrazené z členských příspěvků........................................................ 12 413,00 
Cestovné na zájezdy uhrazené z vybraných účastnických poplatků ...................................... 1 400,00 

Občerstvení z členských příspěvků ..................................................................................... 3 824,50 
z toho:     180,00 káva na více akcí SKIP 

               631,00 při schůzkách RV 
            2 251,50 při Setkání knihovníků LK 2017 

               557,00 při vyhlášení Čtenáře roku (Čtenářská babička)  

               205,00 Setkání seniorů SKIP             
Poplatky bance + daně z úroku ............................................................................................ 122,29 

Hospodářský výsledek za rok 2017 ........................................................................... 4 224,62 
 

Peněžní prostředky k 1. 1. 2018:  ............................................................................ 41 340,14 
z toho v pokladně  ............................................................................................................ 3 204,70 

z toho na účtu ................................................................................................................ 38 135,44 

 
 

Rekapitulace nákladů podle akcí a činností RO SKIP 

Celkem výdaje: ......................................................................................................... 23 340,29 
z toho: 

     Zájezd na mezinárodní knižní veletrh Svět knihy 2017 (podíl za autobus + vstupenky) .... 3 960,00 
     Zájezd do knihoven Hr. Králové, Poděbrady (530 dárky do knihoven, 1 400 z popl.) ...... 10 873,00 

     Setkání knihovníků LK – Knihovník/knihovnice roku 2017 ..............................................  5 671,00 
     Setkání seniorů SKIP ČR ................................................................................................. 205,00 

     Čtenář roku – Knihovnická babička – občerstvení ............................................................. 557,00 

     Jednání RV SKIP – občerstvení  ....................................................................................... 631,00 
     Káva na více akcí SKIP ................................................................................................... 180,00 

     Účetní program ........................................................................................................... 1 141,00 
     Poplatky bance + daně z úroku ....................................................................................... 122,29 

Celkem příjmy: ......................................................................................................... 27 564,91  

z toho:  
     příjem z členských příspěvků – podíl regionální organizace .......................................... 26 160,00 

     příjem za zájezd .......................................................................................................... 1 400,00  
     úroky................................................................................................................................ 4,91 

Rozdíl mezi příjmy regionální organizace a výdaji ................................................... 4 224,62 
 



13 
 

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

 
 

 

V červnu 2017 se v KVK v Liberci uskutečnilo setkání knihovnických seniorů SKIP. Na základě projektu 
obdržela RO SKIP LK dotaci ve výši 30 500 Kč, která byla proúčtována prostřednictvím VV SKIP. 

Minimální padesátiprocentní spoluúčast regionální organizace (tj. 30 500 Kč) byla zajištěna výběrem 
účastnických poplatků, které musely být z daňového hlediska beze zbytku vyčerpány. Náklady byly 

překročeny o 205 Kč, které byly uhrazeny z prostředků regionální organizace. Vyúčtování bylo 

v řádném termínu předáno hospodářce VV SKIP paní Kvasničkové. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Zpracovala: Jaroslava Starcová, hospodářka Regionální organizace SKIP Libereckého kraje 

Liberec, 29. 1. 2018 

 

Náklady na Setkání seniorů SKIP ČR 22. - 24. 6. 2017

Z dotace  MK ČR hradil VV SKIP

Dotace 30 500 Kč

Ubytování: 26 340 Kč

Honoráře 4 100 Kč

Z dotace vyčerpáno 30 440 Kč

Zůstatek 60 Kč

Vybrané účastnické poplatky 33 200 Kč

8 580 Kč

5 216 Kč

4 100 Kč

5 400 Kč

5 043 Kč

Celkem 28 339 Kč

Zůstatek na občerstvení, program a honoráře 4 861 Kč

Honorář p. Bláha hotově vyplaceno 1 955 Kč 2 300 Kč

odeslaná daň  345 Kč

Spojáček na fakturu 1 000 Kč

Celkem honoráře a program 3 300 Kč

585 Kč

972 Kč

209 Kč

1 766 Kč

Vyčerpáno 33 405 Kč

-205 Kč

Koláče

Nákup Kaufland a Lidl

Bagety

Celkem občerstvení

Doplaceno z prostředků RV SKIP LK

Z účastnických poplatků a z prostředků RV SKIP - prošlo 

účetnictvím RO SKIP Libereckého kraje

Snídaně UNICoffee

Oběd Radniční sklípek

Oběd Liberec 

Večeře Liberec

Raut

Stravování


