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1. Základní informace o regionální organizaci 
 
Počet členů  institucionálních : 37  
   Individuálních : 62 
 
Regionální výbor  
počet členů výboru                   9 

dozorčí komise       3 

počet zasedání                                                    3 
 

Regionální organizace zastupuje knihovny veřejné (Krajská knihovna, knihovny 
městské i obecní) i specializované a vysokoškolské (Knihovna univerzitní TUL, 
Lékařská knihovna KNL) 
 
V regionální organizaci SKIP Liberecký kraj jsou zastoupeny knihovny z okresů 
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily. 
 
Regionální organizace má své zastoupení v sekcích i celostátních výborech: 
 
VV SKIP:     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 2018 3x, vždy v KVK Liberec. Na jednání výboru 
je zvána i ředitelka KVK Liberec, Mgr. Blanka Konvalinková, která se jako host účastní 
každého jednání výboru, stejně tak se jako host účastní jednání RV SKIP krajská 
metodička PhDr. Michaela Staňková. 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 2018 se regionální výbor zabýval organizací, přípravou a realizací několika 
hlavních akcí roku: 
 

1. Krajské kolo soutěže Čtenář roku – slavnostní vyhlášení včetně programu pro 
nominované - 17. 3. 2018  

 
2. Diskuzní kulatý stůl KNIHOVNA – VĚC VEŘEJNÁ – 3. 5. 2018 

 
 

3. Zájezd na Mezinárodní knižní veletrh v Praze dne 10. 5. 2018 
 

4. Exkurze do Národní technické knihovny v Praze a vybraných poboček 
Městské knihovny v Praze – 19. 6. 2018  
 

5. Literární vycházka – „Turnovskem…“ 22. 9. 2018  
 

6. Pomoc při zajištění a realizaci V. workshopu pro metodiky pořádaného 
Sekcí veřejných knihoven SKIP ve dnech 17. a 18. října 2018 v KVK v Liberci 
 

7. Seminář KNIHOVNA PRAKTICKY – 30. 10. 2018 
 

8. Setkání knihovníků Libereckého kraje v roce 2018 (odborný i kulturní 
program včetně vyhlášení Ceny Knihovna Libereckého kraje) - 11. 12. 2018
  

9. Účast na celostátních projektech a kampaních SKIPu     
(Březen – měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Den pro dětskou 
knihu atd.) 

 
10. Podpora všech aktivit a projektů Klubka dětských knihoven 

 
Regionální výbor se pravidelně zabýval aktualizací naší regionální webové prezentace 
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. 
 
 

11. Činnost regionální organizace 

Aktivity roku 2018 jsme zahájili přípravou krajského kola soutěže Čtenář roku, 
který byl slavnostně vyhlášen v KVK Liberec 17. 3. 2018 v rámci kampaně Březen – 
měsíc čtenářů. Nominaci na ocenění podalo 8 knihoven z Libereckého kraje a většina 
z nominovaných  se zúčastnila i slavnostního vyhlášení, na které je doprovodili 
zástupci  či  zástupkyně  jednotlivých knihoven a samozřejmě nechyběli ani rodinní 
příslušníci. Celkově bylo do krajského kola vybráno knihovnami v kraji 13 dětí a do 
Krajské vědecké knihovny přijely děti z Doks, České Lípy, Jablonce nad Nisou, 
Turnova a Paceřic a  doplnili je malí čtenáři z liberecké knihovny.      
Vyhlášení čtenáře roku proběhlo za účasti Ing. Květy Vinklátové, členky rady kraje 
pro řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, PhDr. Mgr. Ivana 
Langra, náměstka pro školství, sociální věci a kulturu města Liberec  a ředitelky 
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Krajské vědecké knihovny v  Liberci Mgr. Blanky Konvalinkové. Naši nejmladší čtenáři 
obdrželi diplomy a dárky, které věnoval jednak Liberecký kraj, jednak město Liberec 
a také  Regionální organizace SKIP Libereckého kraje. Nadace Škola hrou věnovala 
účastníkům vstupenky do libereckého iQparku, Aquaparku i Lunaparku centra 
Babylon  a vstupenky do ZOO Liberec věnovala Zoologická zahrada. Vstupenky na 
muzikál Madagaskar jako cenu pro vítěze věnovala liberecká Home Credit Arena. 
Přestože všichni nominovaní nejmladší čtenáři obdrželi diplom s titulem Čtenář roku 
2018 Libereckého kraje, vítězem krajského kola Nejmladší čtenář Libereckého kraje 
se stal Ondřej Schneider (20 měsíců), který se sestrami a s maminkou pravidelně 
chodí na pobočku Krajské vědecké knihovny v Liberci ve Vesci, všichni sourozenci si 
půjčují knížky (celkově mají na čtenářských kontech až 200 výpůjček) a kromě toho 
navštěvují i podvečerní čtení pohádek a jiné pořady, které pobočka nabízí.Po 
slavnostním vyhlášení a předání odměn následoval pěkný program – Lucie 
Romancová z Krajské vědecké knihovny nabídla dětem Muzikohrátky a po malém 
občerstvení již následovalo divadlo Kordula se svou pohádkou O kmotru Zajícovi. 
Zájemcům byla samozřejmě nabídnuta prohlídka liberecké knihovny.  

 
Ve čtvrtek 3. května 2018 se v Krajské vědecké knihovně v Liberci uskutečnila 
panelová diskuze Knihovna – věc veřejná. Cílem projektu KNIHOVNA – VĚC 
VEŘEJNÁ, který proběhl postupně ve všech krajích, bylo otevření  otázek o 
současnosti a budoucnosti knihoven, snaha diskutovat nad dalším směřováním 
knihoven. Na realizaci této diskuse velmi těsně spolupracovala KVK v Liberci a 
Regionální výbor SKIP Libereckého kraje a pro diskuzi jsme získali významné 
osobnosti, které mohou ovlivnit knihovnictví v Libereckém kraji. Panelové diskuse 
v Liberci  se zúčastnili hejtman Libereckého kraje Martin Půta, náměstkyně hejtmana 
Jitka Volfová, náměstek primátora statutárního města Liberec Ivan Langr, starostka 

https://www.knihovna-vec-verejna.cz/
https://www.knihovna-vec-verejna.cz/
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města Semily Lena Mlejnková, vedoucí oddělení kultury Odboru kultury, památkové 
péče a cestovního ruchu Libereckého kraje Martin Féna, ředitel Knihovnického 
institutu Národní knihovny ČR Vít Richter, ředitelka Krajské vědecké knihovny v 
Liberci Blanka Konvalinková a předsedkyně Regionálního  výboru Svazu knihovníků a 
informačních pracovníků Libereckého kraje Dana Kroulíková. Úvodní prezentaci 
přednesl PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny České 
republiky a diskuzi  moderoval David Hamr, redaktor Českého rozhlasu Liberec. Vedle 
představitelů Libereckého kraje i města Liberec se jednání zúčastnili zástupci obcí, 
starostky a starostové a samozřejmě široká knihovnická veřejnost.  
V příjemné atmosféře se diskutovaly otázky dalšího rozvoje knihoven v kraji, 
možnosti i limity jejich proměny  na informační, vzdělávací, kulturní a komunitní 
centra měst a obcí. Účastníci panelové diskuze se shodli na tom, že knihovny  jsou 
nedílnou součástí života obcí či měst, významnými partnery pro další komunitní 
aktivity a projekty, které se ve veřejném  prostoru realizují. Právě proto je třeba 
knihovny  nejen podporovat morálně i materiálně, ale rovněž klást i vysoké nároky na 
služby, které poskytují. Hodně se diskutovalo o možnosti vytvořit dotační program na 
podporu malých knihoven v Libereckém kraji. Věříme, že kulatý stůl opravdu přispěje 
k vyhlášení tohoto programu. V některých krajích totiž tyto dotační programy již 
existují a jsou knihovnami hojně využívány. 
Záznam a fotografie z diskuze si můžete prohlédnout zde: https://www.knihovna-
vec-verejna.cz/liberec/  

O zájezd na 24. mezinárodní knižní veletrh Svět knihy 2018, který se 

uskutečnil 10. května 2018, byl opět mimořádný zájem. Zájezd se uskutečnil se ve 
spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Na 50 účastníků z knihoven 
našeho regionu po návštěvě veletrhu využila krásného odpoledne k procházce po 
Praze a návštěvě dalších kulturních podniků.  

V úterý 19. června jsme podnikli další studijní cestu, kterou rovněž připravil 
regionální výbor SKIP Libereckého kraje. Více než 30 kolegyň a kolegů navštívilo 
vybrané pražské knihovny. Nejprve jsme zavítali do Národní technické knihovny 
v Dejvicích, která, přestože veřejnosti slouží již od roku 2009, je stále místem, které 
lze  díky své nadčasovosti a 
výjimečnosti stále obdivovat a 
zcela jistě patří k mimořádným 
nejen architektonickým 
počinům  v oblasti  knihoven.  
Část budovy NTK využila pro 
své služby i Městská 
knihovna v Praze, která 
v přízemí budovy  umístila 
jednu ze svých poboček. 
Přestože jsou prostory Národní 
technické knihovny pro služby 
veřejné knihovny do jisté míry 
limitující, přesto nás pobočka 
zaujala minimálně v celé  řadě 
detailů a s některými nápady i 
inspirovala.  

https://skiplibereckykraj.rajce.idnes.cz/Studijni_cesta_do_Narodni_technicke_knihovny_a_vybranych_pobocek_Mestske_knihovny_v_Praze/
https://www.knihovna-vec-verejna.cz/liberec/
https://www.knihovna-vec-verejna.cz/liberec/
https://www.techlib.cz/cs/
https://www.techlib.cz/cs/
https://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/dejvice/
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Vybrat si pro  návštěvu mezi 50 pobočkami Městské knihovny v Praze nebylo 
jednoduché, ale jak se ukázalo, výběr Domu čtení, pobočky v Ruské ulici ve 
Vršovicích byl správnou volbou a dalším velmi příjemným zážitkem. Kromě moderních 
a velmi vkusně zařízených prostor čtyřpodlažního objektu, v němž se knihovna 
nachází, jsme se mohli seznámit i s řadou zajímavých služeb a projektů, které mnozí 
mohou využít na svých pracovištích. Vedle atraktivního mobiliáře, který zaujal nejen 
svou barevností, jsme obdivovali řád a pořádek, který zde panoval a celkový velmi 
příznivý dojem jen umocnil. Nečekanou přidanou hodnotou této návštěvy bylo 
precizní a zaujaté seznámení s organizací neobyčejné šíře literárních, kulturních, 
komponovaných pořadů a veřejných diskusí, které tato pobočka pořádá neboť tato 
pobočka – Dům čtení se profiluje právě jako kulturně-společenské centrum. 
Děkuji alespoň takto všem, kteří nám do navštívených knihoven umožnili přístup, 
věnovali  nám svůj čas, energii, profesionální znalosti a nepřehlédnutelné nadšení pro 
svou práci. 
 
V pořadí už sedmou a tedy již tradiční literární vycházku jsme pojali opět zajímavě - 
Turnovskem za Josefem Dlaskem a Tadeášem Haenkem… - takový byl název 
další literární vycházky, kterou jsme uspořádali v sobotu 22. září 2018. Tentokrát 
jsme využili pozvání do Turnova, odkud jsme vyrazili po trase, kterou vybral a 
doporučil ředitel turnovské knihovny, pan Mgr. Jaroslav Kříž. Hned na začátku, ještě 
na nově zrekonstruovaném a velmi krásném turnovském nádraží jsme si mohli 
prohlédnout prostory, v nichž bude otevřena nová pobočka turnovské knihovny. 
Ocenili jsme vcelku luxusní prostory i skvělý nápad umístit knihovnu do velmi 
specifických a krásných prostor. Po prohlídce nádraží se na dvě desítky účastníků 
vydalo z Turnova přes Hrubý Rohozec do Dlaskova statku v Dolánkách, kde vyslechli 
zajímavý výklad pracovníků Muzea Českého Ráje v Turnově. Z Dlaskova statku 

https://skiplibereckykraj.rajce.idnes.cz/Turnovskem_aneb_za_Josefem_Dlaskem_a_Tadeasem_Haenkem/
https://www.mlp.cz/cz/kontakty/pobocky/dum-cteni-ruska-/
http://www.cesky-raj.info/dr-cs/13818-vlakove-nadrazi-v-turnove.html
https://www.zamek-hrubyrohozec.cz/cs
http://www.muzeum-turnov.cz/dlaskuv-statek/


7 
 

daleko nedojdeme – hned v těsném sousedství se nachází Dům přírody České ráje a 
po krátké zastávce pokračujeme nádhernou cestou  mezi skalními útvary, divokými 
stržemi a úžasnými výhledy. Malou přestávku k nabrání dalších sil využije pan kolega 
Kříž k tomu, aby nás seznámil s další osobností, se kterou jsme cíl naší cesty spojili. 
V Malé Skále, na břehu Jizery, kam společně směřujeme, se totiž nachází pomník, 
který zde byl usazen na památku Tadeáše Haenkeho, botanika, lékaře a etnografa 
v první polovině 19. století. Dnes téměř zapomenutý, neznámý a opomíjený, přesto 
velmi významný cestovatel, přírodovědec, botanik, lékař a etnograf, se do historie 
zapsal hned několika projekty a činy, především cestovatelskými a botanickými.  
 
Nemalé úsilí věnovaly naše členky přípravě V. workshopu pro metodiky 
pořádaného ve dnech 17. a 18. října 2018 Sekcí veřejných knihoven SKIP v KVK 
v Liberci. Podílely se nejen na organizačním zajištění workshopu, ale i na jeho 
programu. Informace o workshopu a fotogalerie jsou zveřejněny na stránce 
https://workshop-pro-metodiky5.webnode.cz/. 
 
V úterý 30. října proběhl v Krajské vědecké knihovně v Liberci již třetí seminář 
Knihovna prakticky, který za podpory KVK připravil Regionální výbor SKIP 
Libereckého kraje. Letos jsme se 
zaměřili na možnosti knihoven 
v oblasti práce s rodinami a jejich 
dětmi. Návštěvnost knihoven 
pomalu, ale jistě klesá, dopady 
nečtenářství jsou alarmující, a to 
jak z hlediska samotné funkční 
gramotnosti, tak i z pohledu 
knihoven a jejich budoucí 
využitelnosti. Právě těmto 
aspektům se věnovaly příspěvky, 
které na semináři zazněly, zejména 
to byly výstupy z průzkumu o 
českém dětském  čtenářství, který 
proběhl v roce 2017 a jehož závěry 
prezentoval PhDr. Vít Richter, o podobných souvislostech a závažnosti nečtenářství 
hovořila i Mgr. Zlata Houšková. Ta současně podrobně představila projekt, který se 
zaměřuje na péči knihoven o předčtenáře  a budování čtenářských kompetencí od 
narození po první třídu - tedy po statut opravdového čtenáře. Ano, jedná se o 
aktuálně více diskutovaný projekt Bookstart – S knížkou do života, který vnímáme 
jako další příležitost jak využít nových prostředků, kterými přesvědčujeme nebo 
 inspirujeme rodiče, jak s knihou a dětmi pracovat. O možnostech podpory projektu 
Libereckým krajem hovořila  paní ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, pro oblast 
kultury, památkové péče a cestovního ruchu. O zkušenostech, které s Bookstartem i 
vlastními aktivitami na poli předčtenářské výchovy získali, hovořili zástupci knihoven, 
kteří se k projektu již přihlásili – KVK Liberec, MK Česká Lípa, MKAM Turnov, MK 
Rychnov nad Nisou a MK Železný Brod. V pořadí třetí seminář Knihovna prakticky 
zaujal a přítomným kolegům a kolegyním jsme představili další možnosti a důvody 
proč posouvat naše aktivity na podporu čtenářství a jak přitom využít společné 
platformy, řady podpůrných materiálů, mediální pozornosti a propagace.  

https://skiplibereckykraj.rajce.idnes.cz/Knihovna_prakticky_III./
http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Sk%C3%A1la
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tade%C3%A1%C5%A1_Haenke
https://workshop-pro-metodiky5.webnode.cz/
http://www.sknizkoudozivota.cz/
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Prezentace ze semináře naleznete na webu KVK Liberec nebo webu SKIP Libereckého 
kraje a  fotogalerii na rajčeti https://www.rajce.net/a15632899    
 
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 11. prosince 2018 
v Krajské vědecké knihovně v Liberci a hlavním bodem dopoledního programu bylo 
vyhlášení a následné udělení Ceny Knihovna Libereckého kraje, kterou za účasti  
starostů obcí, zástupců Krajského úřadu Libereckého kraje a široké knihovnické 
veřejnosti, předali  Ing.  Květa Vinklátová  členka rady kraje pro řízení rezortu 
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Mgr. Martin Féna, vedoucí oddělení 
kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Lbk, PhDr. Dana 
Petrýdesová, vedoucí odboru služeb KVK Liberci a předsedkyně SKIP Libereckého 
kraje PhDr. Dana Kroulíková.  Držitelem ocenění Knihovna Libereckého kraje roku 
2018 se stala Místní knihovna Svojkov za Českolipsko, Místní knihovna 
Albrechtice v Jizerských horách za Jablonecko, Městská knihovna Nové 
Město pod Smrkem za Liberecký okres a Obecní knihovna v Košťálově za 
okres Semily. Kromě vyhlášení Ceny Knihovna Libereckého kraje roku 2018 byl 
program Setkání knihovníků věnován i odborným tématům – o metodických 
pokynech pro české veřejné knihovny hovořila PhDr. Marie Šedá z Moravskoslezské 
knihovny v Ostravě, jako  inspirace mohla posloužit prezentace PhDr. Ludmily 
Sýkorové, která přiblížila studijní cestu SKIP do belgických knihoven a zajímavá 
knihovnická pracoviště v zahraničí. Pozvání přijal rovněž Jaroslav Fryč, majitel 
známého libereckého knihkupectví a antikvariátu, který krátce představil rozšířené 
aktivity tohoto podniku i možnosti spolupráce s knihovnami a všem přítomným předal 
dárkové poukazy do oblíbeného obchodu na liberecké Pražské ulici.  
 
 
 
 
 
 
 

https://skiplibereckykraj.rajce.idnes.cz/Setkani_knihovniku_Libereckeho_kraje_2018/
https://www.kvkli.cz/component/content/article/26-kalendar-udalosti/pro-knihovny/4265-knihovna-prakticky-4.html
https://www.skipcr.cz/regiony/07-liberecky-region/probehle-akce/2017-1/knihovna-prakticky-iii
https://www.skipcr.cz/regiony/07-liberecky-region/probehle-akce/2017-1/knihovna-prakticky-iii
https://www.rajce.net/a15632899
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12. Účast na celostátních kampaních 
Kromě výše zmíněných aktivit, které výhradně organizoval, zajistil a realizoval 
regionální výbor SKIP Lbk, případně ve spolupráci s KVK Liberec, 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. Zatím stále nedostatečná je v regionu odezva na projekt Bookstart, který 
považujeme za neobyčejně zdařilý, přesto se knihovny k němu připojují jen velmi 
opatrně. 
 
13. 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 a Michaela Staňková se pravidelně účastní jednání Sekce 
vzdělávání, 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 2018. Kromě toho byla Sekcí veřejných knihoven SKIP nominována a 
následně ministrem kultury na tři roky jmenována do hodnotící komise ceny Knihovna 
roku v kategorii Základní knihovna. V prvním zářijovém týdnu se spolu s ostatními 
členy komise zúčastnila pětidenního hodnocení knihoven nominovaných ze všech 
krajů ČR. 
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 polské straně. Tradiční aktivity a inspirativní dílny uspořádalo i Klubko 
dětských knihoven. 
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Zpráva o hospodaření regionální organizace SKIP Libereckého kraje za rok 2018 

 

Peněžní prostředky k 1. 1. 2018:  ............................................................................ 41 340,14  

z toho v pokladně  ............................................................................................................ 3 204,70 

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

Příjmy za rok 2018 ..................................................................................................  66 304,86 
z toho z členských příspěvků ........................................................................................... 65 200,00  

z toho úroky ČSS .................................................................................................................... 4,86 
z toho příjmy z akcí SKIP (vybrané účastnické poplatky na zájezd) ...................................... 1 100,00 
 

Výdaje za rok 2018 ................................................................................................... 63 645,01 

Podíl z čl. příspěvků odvedený VV SKIP (60%) ................................................................. 39 120,00 

Režie z členských příspěvků .............................................................................................. 3 541,00 
z toho:        900,00 vstupenky na veletrh Svět knihy 

               1 141,00 úhrada účetního programu 
               1 500,00 úhrada programu na vyhlášení Čtenáře LK              

Ceny – odměny ................................................................................................................ 2 297,00 

z toho:     1 500,00 poukázky Fórum – odměna hospodářce + odměna Knihovna prakticky 
                 140,00 Setkání knihovníků LK 2018 

                 657,00 dárky do navštívených knihoven       
Cestovné na zájezdy ....................................................................................................... 15 175,00 

z toho:    14 175,00 uhrazené z členských příspěvků 
                1 100,00 uhrazené z vybraných účastnických poplatků 

Občerstvení z členských příspěvků ..................................................................................... 3 511,00 

z toho:     691,00 při schůzkách RV 
               420,00 při Setkání knihovníků LK 2018 

               856,00 při vyhlášení Čtenáře roku  
            1 544,00 při semináři Knihovna prakticky             

Daň z úroku ........................................................................................................................... 1,01 

Hospodářský výsledek za rok 2018 ........................................................................... 2 659,85 
 

Peněžní prostředky k 1. 1. 2019:  ............................................................................ 43 999,99 

z toho v pokladně  ............................................................................................................ 7 396,70 

z toho na účtu ................................................................................................................ 36 603,29 
 

 

Rekapitulace nákladů podle akcí a činností RO SKIP 
Celkem výdaje: ......................................................................................................... 24 525,01 

z toho: 
     Zájezd na mezinárodní knižní veletrh Svět knihy 2018 (podíl za autobus, vstupenky) ....... 5 900,00 

     Zájezd do NTK Praha (657 Kč dárky do knihoven, 1 100 Kč uhrazeno z popl.) ............... 10 832,00 

     Setkání knihovníků LK (140 Kč dárek, 420 Kč občerstvení)  ..............................................  560,00 
     Čtenář roku – občerstvení a program  .......................................................................... 2 356,00 

     Jednání RV SKIP – občerstvení  ....................................................................................... 691,00 
     Knihovna prakticky (občerstvení, odměna vystupujícímu)............................................... 2 044,00 

     Odměna hospodářky (poukázka Fórum) ........................................................................ 1 000,00 
     Účetní program ........................................................................................................... 1 141,00 

     Daň z úroku ...................................................................................................................... 1,01 

Celkem příjmy: ......................................................................................................... 27 184,86 
z toho:  

     příjem z členských příspěvků – podíl regionální organizace .......................................... 26 080,00 
     příjem za zájezd .......................................................................................................... 1 100,00  

     úroky................................................................................................................................ 4,86 

Rozdíl mezi příjmy regionální organizace a výdaji ................................................... 2 659,85 
Členské příspěvky v celkové výši 600 Kč nebyly přes několik urgencí vybrány od 3 individuálních členů. 

Podíl z vybraných členských příspěvků byl v celé výši odeslán VV SKIP.  
 

Jaroslava Starcová, hospodářka Regionální organizace SKIP Libereckého kraje, Liberec, 10. 1. 2019 


