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1. Základní informace o regionální organizaci 
 
Počet členů  institucionálních : 43  
   Individuálních : 60 
 
Regionální výbor  
počet členů výboru                  12 

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  
Mgr. Jaroslav Kříž 

  
Předsednictvo VV SKIP:  Mgr. Blanka Konvalinková 

  
Dozorčí komise:   PhDr. Dana Petrýdesová 
Sekce veřejných knihoven:  Jaroslava Starcová, PhDr. Michaela Staňková, 

  Bc. Jitka Černá  
Sekce vzdělávání:            PhDr. Michaela Staňková 
Klub dětských knihoven:  Eva Kordová 
Komise pro zahraniční styky:  Mgr. Blanka Konvalinková 
 
 

2. Činnost regionálního výboru 
 

RV SKIP 07, který vzešel z jednání a voleb regionální valné hromady se sešel 
v průběhu roku 2019 3x, vždy v KVK Liberec.  
V roce 2019 se regionální výbor zabýval organizací, přípravou a realizací několika  
hlavních akcí roku: 

1) Příprava a konání regionální valné hromady SKIP 07 
2) Vyhlášení Čtenáře roku Libereckého kraje 
3) Zájezd na knižní veletrh Svět knihy 
4) Studijní cesta Turnovskem 
5) Účast na celostátní Valné hromadě SKIP 
6) Literární vycházka po stopách Karoliny Světlé 
7) Setkání knihovníků Libereckého kraje a udělení  Ceny Knihovník / Knihovnice 

roku 
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12. března 2019 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.  

 
Regionální výbor SKIP by zvolen v tomto složení:  

Konvalinková Blanka Mgr. -  Krajská vědecká knihovna v Liberci 
Kroulíková Dana PhDr. -  Městská knihovna Česká Lípa  
Kříž Jaroslav Mgr. et Mgr. -  Městská knihovna A. Marka Turnov    
Nosková Jitka Bc.     -  Městská knihovna Jablonec nad Nisou   
Petrýdesová Dana PhDr.    - Krajská vědecká knihovna v Liberci 
Staňková Michaela PhDr.  -  Krajská vědecká knihovna v Liberci 
Starcová Jaroslava  -  Krajská vědecká knihovna v Liberci 
Suková Andrea Bc.   -  Krajská vědecká knihovna v Liberci 
Šedinová Jitka Mgr.  -  Městská knihovna Semily 
Šidlofová Kateřina PhDr. -  Krajská vědecká knihovna v Liberci 
Vencláková Jitka Mgr. -  Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci 
Vítková Kateřina  -  Krajská vědecká knihovna v Liberci 

        
Regionální dozorčí komise: 

Freimuthová Marcela Mgr.  - Krajská vědecká knihovna v Liberci 
Alena Rozkovcová   - Městská knihovna Jablonec nad Nisou   
Iva Slámová     - Krajská vědecká knihovna v Liberci 
 
Předsedkyní RV SKIP Lbk byla znovu zvolena PhDr. Dana Kroulíková. Mgr. 
Blanka Konvalinková a Mgr. Jaroslav Kříž byli nominováni na zástupce Libereckého 
regionu ve Výkonném výboru SKIP ČR – tuto volbu celostátní Valná hromada 
potvrdila, Mgr. Blanka Konvalinková byla zvolena do předsednictva VV SKIP ČR. 
Jednání VV SKIP se automaticky účastní i předsedkyně RV SKIP Dana Kroulíková. 
PhDr. Dana Petrýdesová byla zvolena členkou  dozorčí komise VV SKIP. 
 
Jednání regionálního výboru byla věnována novinkám či závěrům z jednání 
výkonného výboru i z jednání sekcí, regionální organizace byla 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 2019 se regionální výbor zabýval organizací, přípravou a realizací několika 
hlavních akcí roku: 
 

1. Krajské kolo soutěže Čtenář roku – slavnostní vyhlášení včetně programu pro 
nominované - 23. 3. 2019  

 
2. Zájezd na Mezinárodní knižní veletrh v Praze dne 10. 5. 2019 

 
3. Studijní cesta do Turnova a Svijan – 4. 6. 2019  

 
4. Literární vycházka – po stopách Karoliny Světlé do Světlé v Podještědí 7. 9. 

2019  
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5. Setkání knihovníků Libereckého kraje v roce 2019 (odborný i kulturní 
program včetně vyhlášení Ceny Knihovník / Knihovnice  Libereckého kraje) - 
10. 12. 2019 
  

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

 
7. 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, informace o činnosti a aktivitách regionální organizace byly 
pravidelně zasílány i do Bulletinu SKIP. 
 

8. Činnost regionální organizace 
Aktivity roku 2019 jsme zahájili svoláním  Valné hromady Regionální organizace SKIP 
Libereckého kraje 12. března 2019. Hlavním posláním byla volba nového vedení 
regionální organizace a volba zástupců v ústředních orgánech. Kromě nového 
regionálního výboru byl zvolen návrh na kandidáty do VV SKIP (B. Konvalinková a J. 
Kříž) a kandidát do dozorčí komise VV SKIP (D. Petrýdesová). 

Na valnou hromadu navázal odborný program. 
- účastníci byli seznámeni s projekty pracovní skupiny Euroregionu Nisa Eurex 
knihovny. Byla představena velmi zajímavá činnost, které se společně věnují 
knihovny v německém, českém a polském příhraničí. Prezentovány byly mnohdy ne 
dostatečně publikované aktivity jinak velmi aktivní skupiny Euroregionu Nisa. 
- Dále byla představena soutěž Kniha Libereckého kraje, kterou již pravidelně 
vyhlašuje a uděluje Liberecký kraj.  
- A konečně, kolegyně z KVK Liberec představily svůj nový projekt, čtenářský klub 
pro nejmenší KOLIBŘÍK, který může být pro mnohé inspirací pro práci v našich 
knihovnách  s nejmenší věkovou kategorií uživatelů.    

První plánovanou akcí roku 2019 byla  příprava krajského kola soutěže Čtenář roku, 
který byl slavnostně vyhlášen v KVK Liberec 23. 3. 2019 v rámci kampaně Březen – 
měsíc čtenářů. Oceňování aktivních čtenářů v našich knihovnách a jejich vyhlašování 
v krajském kole patří k tradičním akcím Regionálního výboru SKIP Libereckého kraje. 
V minulosti jsme ocenili nejlepší dětské čtenáře, nejlepší čtenářské rodiny nebo  
čtenáře s největším počtem výpůjček. V letošním roce jsme hledali čtenáře mezi 
MUŽI! Do letošního projektu Čtenář roku se v Libereckém kraji přihlásilo 9 
knihoven: Jablonec nad Nisou, Železný Brod, Liberec, Turnov, Česká Lípa, Doksy, 
Cvikov, Semily a Svijany a většina z nominovaných  se zúčastnila i  slavnostního 
vyhlášení, na které je doprovodili zástupci  či  zástupkyně  jednotlivých knihoven, 
nechyběli ani rodinní příslušníci. 

Letošní vyhlášení čtenáře roku proběhlo za účasti hejtmana Libereckého kraje 
Martina Půty, 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. 
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Přítomní muži nominovaní na ocenění obdrželi diplomy a dárky, které věnoval jednak 
Liberecký kraj, jednak Regionální organizace SKIP Libereckého kraje. Liberecká 
iQlandia věnovala vstupenky do iQparku i iQlandie, Národní památkový ústav věnoval 
vstupenky na zámky a hrady ve své správě a vstupenky věnovalo i liberecké Divadlo 
F.X. Šaldy. Mezi dárky nechyběly ani poukázky na nákup knih do libereckého 
Knihkupectví Fryč. 
Program slavnostního vyhlášení byl doplněn uměleckým vystoupením Marka Sýkory, 
herce Naivního divadla Liberec i zábavnou formou vedeným literárním kvízem, do 
kterého se spontánně zapojili všichni nominovaní čtenáři i přítomní hosté. Přestože 
všichni nominovaní muži obdrželi diplom s titulem Čtenář roku, absolutním vítězem a 
tedy Čtenářem roku 2019 
Libereckého kraje se stal pan 
PaedDr. Petr Bergman, kterého  
nominovala Městská knihovna 
Česká Lípa. Pan Petr Bergman 
navštěvuje Městskou knihovnu 
v České Lípě téměř denně, 
účastní se i jejích dalších akcí, 
jako jsou přednášky i Univerzita 
3. věku. Několik přednášek pro 
Klub 60+ realizoval dokonce 
sám, kdy prezentoval své 
bohaté cestovatelské zážitky.  

O zájezd na 24. mezinárodní knižní veletrh Svět knihy 2019, který se 
uskutečnil 10. května 2019, byl opět mimořádný zájem. Zájezd se uskutečnil ve 
spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. 48 účastníků z knihoven našeho 
regionu po návštěvě veletrhu využilo krásného odpoledne k procházce po Praze a 
návštěvě dalších kulturních podniků.  

V úterý 4. června jsme 
podnikli další studijní 
cestu, mimochodem již 
desátou(!), kterou rovněž 
připravil regionální výbor 
SKIP Libereckého kraje. 
Letošní pozornost jsme 
zaměřili na Turnovsko, 
kde jsme chtěli vedle 
hlavní Městské knihovny 
Antonína Marka v 
Turnově navštívit novou 
pobočku na nádraží a 

dále Místní knihovnu ve Svijanech, která dosahuje významných výsledků a  sklízí řadu 
ocenění a uznání.   

https://skiplibereckykraj.rajce.idnes.cz/Ctenar_roku_2019_Libereckeho_kraje_-_Mistr_cetby/
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V Turnově jsme si prohlédli nejen hlavní budovu městské knihovny, která patří 
k nejstarším veřejným knihovnám v Čechách - za její vznik v první polovině 19. století 
se zasloužil průkopník českého národního obrození páter Antonín Marek a vděční 
Turnované po letech ozdobili název knihovny právě jeho jménem. Současné umístění 
knihovny je ve starší vile a tato plní roli ústřední knihovny se 4 pobočkami 
rozmístěnými na území města. Jedna z nich, ta úplně nejnovější se stala dalším cílem 
našeho turnovského zastavení – zcela nová pobočka turnovské knihovny byla 
umístěna na nádraží, které prošlo důkladnou a obdivuhodnou rekonstrukcí a 
turnovská knihovna zde s podporou města vytvořila velmi atraktivní prostor, který je 
využíván jak veřejností z této spádové oblasti, tak i náruživými čtenáři, kteří prostě 
jen tak „projíždí“. Nejen knihovny se však staly místem naší návštěvy – s nadšením 
jsme přijali pozvání do blízkého tzv. Kamenářského domu, Klenotnice a mineralogické 
expozice, které spolu s dalšími 
expozicemi tvoří komplex Muzea 
Českého ráje. Místní knihovnu ve 
Svijanech nám představil 
samotný pan starosta, který tím 
jen potvrdil, že knihovnu v obci 
její vedení maximálně podporuje 
a je na její úspěchy náležitě 
hrdé. Knihovna s paní knihovnicí 
vrací tuto podporu občanům 
obce v podobě skvělých služeb, 
mimořádných aktivit a 
zajímavých projektů. Knihovna je 
vlastně kulturním centrem této 
malé, ale významné obce. 
 
 
13. června 2019 se řada členů naší regionální organizace zúčastnila 10. 
celostátní valné hromady SKIP v Praze. Valná hromada zvolila Mgr. Blanku 
Konvalinkovou a Mgr. Jaroslava Kříže za členy Výkonného výboru SKIP ČR (Dana 
Kroulíková jako předsedkyně regionální organizace se stává členkou výkonného 
výboru automaticky). Součástí programu valné hromady bylo i v prostorách 
pražského  Klementina slavnostní udělení Ceny českých knihovníků, prestižního 
ocenění, které se uděluje jedenkrát za tři roky při příležitosti celostátní valné 
hromady za dlouholetou vynikající 
činnost v oboru knihovnictví, zejm. 
aktivitu spojenou s řízením, 
modernizací, automatizací či 
výstavbou knihoven apod. Toto 
významné ocenění na (zcela 
utajený) návrh regionálního výboru 
SKIP Libereckého kraje obdržela 
spolu s pěticí dalších oceněných, 
předsedkyně regionální organizace 
SKIP Libereckého kraje PhDr. Dana 
Kroulíková, ředitelka Městské 
knihovny v České Lípě. 

https://skiplibereckykraj.rajce.idnes.cz/Exkurze_SKIP_2019_Turnovskem.../
https://bulletinskip.skipcr.cz/sites/default/files/images/616/hubertova1.jpg
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Regionální výbor připravil také v pořadí už osmou a tedy již tradiční literární 
vycházku – už podruhé jsme se vydali do kraje pod Ještědem, do míst, která si 
zamilovala a část života zde i prožila Karolína Světlá. Od roku 2012, kdy se první 
vycházka do těchto míst uskutečnila, doznala připomínka na velkou spisovatelku 
výrazné proměny – nově byla vybudována naučná stezka, která v nových 
souvislostech oblast v Podještědí přibližuje. Naučnou stezku vytvořil spolek Stopy v 
krajině, jehož cílem je podporovat vnímání krajiny jako prostoru, do kterého jsou 
zapsány příběhy z místní kultury a historie. Naučná stezka je koncipována tak, aby 
nové informační panely byly v souladu s nádhernou krajinou Podještědí a aby jejich 
umístění odpovídalo konkrétním místům vztahujícím se k osobě a dílu Karoliny Světlé. 
Letošním průvodcem nám byla 
skvělá paní Ivana Němečková, 
členka Sdružení rodáků a přátel 
Karoliny Světlé, která nás 
zahrnula nadšeným výkladem 
nejen o díle a životě Karoliny 
Světlé, ale uvedla nás do 
způsobů zdejšího života v 19. i 
první poloviny  20. století, tradic 
tehdejších a nakonec i 
současných. Její energie, láska 
k místu, nadšení pro uchování 
tradic a  vzpomínek nás naplnila 
obdivem a velkým respektem.  
 
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 10. prosince 2019 
v Krajské vědecké knihovně v Liberci a hlavním bodem dopoledního programu bylo 
vyhlášení a následné udělení Ceny Knihovník /Knihovnice  Libereckého kraje, 
kterou za účasti  starostů obcí, zástupců Krajského úřadu Libereckého kraje a široké 
knihovnické veřejnosti, předali  Mgr. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury odboru 
kultury, památkové péče a cestovního ruchu Lbk, Mgr. Blanka Konvalinková, ředitelka  
KVK Liberci a předsedkyně SKIP Libereckého kraje PhDr. Dana Kroulíková.   
Na Setkání knihovníků Libereckého kraje, které se uskutečnilo v úterý 10. 12. 2019 
ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci, byla už posedmé  udělena Cena 
Knihovník / Knihovnice  Libereckého kraje. Tři nositelky ceny Knihovník/Knihovnice 
Libereckého kraje obdržely diplom a peněžní poukázku v hodnotě 1000,-Kč, kterou 
věnoval regionální výbor SKIP LbK, knižní dar pak věnoval Liberecký kraj. 
Nominována byla Mgr. Pavla Bajerová (KVK Liberec), Věra Engeová (Místní knihovna 
Albrechtice v Jizerských horách), Jaroslava Černá (Městská knihovna Antonína Marka 
Turnov), Marie Chlebnová (Obecní knihovna Paceřice), Marie Fabiánová (Obecní 
knihovna Skuhrov), Pavlína Fuitová (Místní knihovna Žandov), Mgr. Jitka Kočí ( Místní 
knihovna v Maršovicích), Eva Kordová (Městská knihovna Antonína Marka Turnov), 

https://skiplibereckykraj.rajce.idnes.cz/PO_STOPACH_KAROLINY_SVETLE_2019/
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Dana Kurková a Radka Wittmayerová (Městská knihovna Frýdlant), Táňa Kuželková 
(KVK Liberec),  Eva Marková (Městská knihovna Vysoké nad Jizerou), Věra Palečková 
(Místní knihovna Svor), Helena Šípová (Městská knihovna Česká Lípa) a Jitka 
Vanclová (Městská knihovna Semily). 
Cenu za celoživotní přínos knihovnictví Libereckého kraje získala paní JITKA 
VANCLOVÁ z Městské knihovny v Semilech. Nositelkou Ceny Knihovnice 
Libereckého kraje roku 2019 v kategorii neprofesionální knihovny se stala  
paní MARIE FABIÁNOVÁ z Místní  knihovny Skuhrov a v kategorii profesionálních 
knihoven získala ocenění Knihovnice Libereckého kraje 2019 paní TÁŇA 
KUŽELKOVÁ z Krajské vědecké knihovny v Liberci. 

 
Součástí programu Setkání knihovníků Libereckého kraje 2019 byly kromě vyhlášení 
Ceny Knihovník / Knihovnice Libereckého kraje 2019 rovněž odborné příspěvky o 
možnostech financování různých projektů prostřednictvím Místních akčních skupin 
(MAS). V tomto bloku vystoupily pracovnice MAS na Frýdlantsku a s osobní 
zkušeností spolupráce s MAS se podělili ředitel MKAM Turnov a ředitelka MK Semily. 
Po přestávce následovala prezentace probíhajícího  projektu liberecké knihovny 
„Knihovna Liberec - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho 
prezentace“ financovaného Evropskou unií, díky němuž se kromě jiného restaurují 
vzácné tisky z fondu liberecké knihovny. Inspiraci a sdílení zajímavých dojmů přispěl 
závěr programu, který byl věnován představení několika holandských knihoven, které 
byly navštíveny v rámci exkurze SDRUK na jaře letošního roku.  
 
9. 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 
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poněkolikáté uskutečnilo Den pro dětskou knihu. Výraznou odezvu měly projekty 
vyhlášené Klubem dětských knihoven – účast v projektech Knížka pro prvňáčka, Kde 
končí svět. Úspěšně se v kraji realizuje projekt Bookstart. 
 
10. BOOKSTART – S knížkou do života 
Samostatnou kapitolou zprávy o činnosti regionálního výboru a libereckého regionu 
vůbec, je pozornost a podpora projektu BOOKSTART – S knížkou do života. Na 
základě jednání mezi vedením KVK Liberec, RV SKIP Lbk a radní pro kulturu 
Libereckého kraje p. ing. Květou Vinklátovou, rozhodl se Liberecký kraj finančně 
podpořit zmíněný projekt a za prostředky kraje ve výši 200 000,- Kč pořídit 
zapojeným knihovnám dárkové sety Bookstart. Administrátorem projektu se stal 
regionální výbor SKIP Lbk, který Libereckému kraji předložil samostatný  projekt, 
zajistil nákup setů, distribuci i veškerou podporu nově zapojeným knihovnám. Jestliže 
se v roce 2018 do projektu Bookstart zapojilo 6 knihoven z Libereckého kraje, v roce 
2019 právě díky podpoře Libereckého kraje to bylo už knihoven 19 a další se pro 
připojení rozhodly na počátku roku 2020. Regionální výbor SKIP proto bude hned od 
počátku roku 2020 pracovat na propagaci tohoto projektu (21.1. 2020 se uskutečnil 
seminář „Jak na Bookstart“) a samozřejmě na finanční dotaci i pro rok 2020, aby se 
tento projekt v knihovnách rozvíjel a dál podporoval.     
 
11. 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.  
Michaela Staňková se pravidelně účastní jednání Sekce vzdělávání, jednání Sekce 
veřejných knihoven se účastní Michaela Staňková 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 2019. Kromě toho byla Sekcí veřejných knihoven SKIP nominována a 
následně ministrem kultury jmenována do hodnotící komise ceny Knihovna roku 
v kategorii Základní knihovna. V posledním srpnovém 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 dvoudenní  konference, která se věnovala 
problematice práce s regionální literaturou v knihovnách zúčastněných zemí. 
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Zpráva o hospodaření regionální organizace SKIP Libereckého kraje za rok 2019 

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

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

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

Příjmy za rok 2019 ................................................................................................  267 357,17 

z toho z členských příspěvků ........................................................................................... 67 350,00  
z toho úroky ČSS .................................................................................................................... 7,17 

z toho dotace Libereckého kraje na projekt „S knížkou do života“ .................................... 200 000,00 
Výdaje za rok 2019 ................................................................................................. 264 803,42 

Podíl z čl. příspěvků odvedený VV SKIP (60%) ................................................................. 40 410,00 

Nákup setů z projektu s „Knížkou do života“ ................................................................... 200 000,00            
Ceny – odměny ................................................................................................................ 5 775,00 
z toho:     3 000,00 poukázky Fórum – odměny Knihovnice/knihovník roku 2019 
               1 518,00 bonboniéry pro nominované – Knihovnice/Knihovník roku 2019 
                 149,00 Valná hromada SKIP LK 2019 – odměna pro lektora 
                 853,00 odměny Čtenář roku 2019 
                 255,00 dárky do navštívených knihoven       

Cestovné  ...................................................................................................................... 13 349,00 
z toho:    1 490,00 příspěvek účastnicím na valné hromadě SKIP 
            11 633,00 doprava na studijní zájezd Turnovsko a podíl na dopravě na Svět knihy  
                 226,00 cestové na setkání hospodářek 

Občerstvení z členských příspěvků ..................................................................................... 2 287,00 
z toho:     967,00 při schůzkách RV 
            1 320,00 při Valné hromadě SKIP LK 

Ostatní výdaje z členských příspěvků ................................................................................. 2 981,00 
z toho:     1 440,00 vstupenky na veletrh Svět knihy 
               1 141,00 úhrada účetního programu 
                  400,00 průvodcovské služby zámek Svijany              

Daň z úroku ........................................................................................................................... 1,42 

Hospodářský výsledek za rok 2019 ........................................................................... 2 553,75 
 

Peněžní prostředky k 1. 1. 2020:  ............................................................................ 46 553,74 

z toho v pokladně ............................................................................................................. 7 068,70 

z toho na účtu ................................................................................................................ 39 485,04 

 
Rekapitulace nákladů podle akcí a činností RO SKIP 

Celkem výdaje (bez odvodu podílu členských příspěvků SKIP): ................................... 224 393,42 

z toho: 
     Nákup setů z projektu „S knížkou do života“ ............................................................................. 200 000,00 
     Zájezd na mezinárodní knižní veletrh Svět knihy 2019 (podíl za autobus, vstupenky)....................... 7 023,00 
     Studijní zájezd na Turnovsko (autobus, průvodce Svijany, dárek) .................................................. 6 705,00 
     Příspěvek účastnicím celostátní valné hromady SKIP  ................................................................... 1 490,00 
     Setkání knihovníků LK – Knihovnice/Knihovník roku 2019 (odměny)  ............................................  4 518,00 
     Čtenář roku (odměny) .................................................................................................................. 853,00 
     Jednání RV SKIP – občerstvení  ..................................................................................................... 967,00 

     Valná hromada RO SKIP Libereckého kraje (občerstvení, odměna vystupujícímu) ........................... 1 469,00 
     Cestovné hospodářka ................................................................................................................... 226,00 
     Účetní program ......................................................................................................................... 1 141,00 
     Daň z úroku .................................................................................................................................... 1,42 

Celkem příjmy: ....................................................................................................... 226 947,17 
z toho:  
     příjem z členských příspěvků – podíl regionální organizace ......................................................... 26 940,00 
     dotace Libereckého kraje na sety z projektu „S knížkou do života“ .............................................. 200 000,00 
     úroky .............................................................................................................................................. 7,17 

Rozdíl mezi příjmy regionální organizace a výdaji ................................................... 2 553,75 
Členské příspěvky v celkové výši 400 Kč nebyly přes několik urgencí vybrány od 2 individuálních členů. 

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

Zpracovala: Jaroslava Starcová, hospodářka Regionální organizace SKIP Libereckého kraje 

Liberec, 16. 1. 2020 


