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1. Základní informace o regionální organizaci 
 
Počet členů  institucionálních : 43  
   Individuálních : 59 
Regionální výbor  
počet členů výboru         12 
dozorčí komise  3 
počet zasedání                 2 
 
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, Bc. Andrea Suková  
Sekce vzdělávání:            PhDr. Michaela Staňková 
Klub dětských knihoven:  Eva Kordová 
Komise pro zahraniční styky:  Mgr. Blanka Konvalinková 

 
 

2. Činnost regionálního výboru 
RV SKIP 07 se sešel v průběhu roku 2020 2x a hned na prvním jednání jsme si 
stanovili okruhy činnosti a časový harmonogram akcí, které jsme plánovali realizovat:  

 Seminář Bookstart / Jak S knížkou do života – 21. 1. 2020 
 Krajské kolo soutěže Čtenář roku – slavnostní vyhlášení včetně programu pro 

nominované – 23. 3. 2020  
 Zájezd na Knižní veletrh v Praze dne 14. 5. 2020 

 Studijní cesta do nových knihoven dne 16. 6. 2020 
 Literární vycházka – Po stopách K. H. Máchy – 12. 9. 2020    
 Setkání knihovníků Libereckého kraje v roce 2020 (odborný i kulturní program, 

vyhlášení ceny Knihovna Libereckého kraje) – 8. 12. 2020 
 Podpora projektu Bookstart  
 Účast na celostátních projektech a kampaních SKIPu  
 Podpora všech  aktivit a projektů  Klubka dětských knihoven  
 Příspěvky do konference SKIP Libereckého kraje  

 Aktualizace webových stránek SKIP Libereckého kraje, pravidelné příspěvky do 
Bulletinu SKIP a SVĚTLIKu.  
 

Bohužel, v souvislosti s onemocněním Covid, celkovou krizovou epidemickou situací, 
uzavřením knihoven, případně omezením jejich činnosti, z těchto našich plánů sešlo a 
řada aktivit se nerealizovala. I přes tuto nepřízeň se nám podařilo nejoblíbenější 
projekty uskutečnit a několik akcí proběhlo. 
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3. Činnost regionální organizace 
 

 Hned na počátku roku 2020 jsme uspořádali seminář Bookstart / Jak S knížkou do 
života, který se uskutečnil 21. ledna 2020 ve spolupráci s KVK Liberec. Cílem 
tohoto semináře bylo prohloubení informací o projektu Bookstart – S knížkou do 
života a vedle formálních informací předání zkušeností, sdílení nápadů, dobré 
praxe a vzájemné inspirace.  
K projektu Bookstart bylo na počátku roku 2020 přihlášeno celkem 20 knihoven z 
Libereckého kraje, a to i díky úsilí Regionální organizace SKIP, která ve spolupráci 
s KVK Liberec získala na tento projekt finanční dotaci Libereckého kraje a do 
knihoven tak mohly dorazit dárkové sety v požadovaném množství. Program 
semináře byl koncipován tak, aby zúčastněné knihovny získaly dostatek informací 
i podpůrných iniciativ, bohatou inspiraci a podporu. Chtěli jsme rovněž získat nové 
příznivce projektu a zapojit tak další knihovny. Do programu semináře přispěla 
Mgr. B. Čižinská, ředitelka Knihovny Města Hradce Králové, knihovny, která je 
jedním z nejvýznamnějších subjektů, stojících za úspěšností projektu a rovněž 
reprezentuje mimořádnou šíři aktivit, které se v této oblasti mohou v knihovnách 
realizovat. D. Kroulíková ve svém příspěvku uvedla veškeré dostupné informace 
k projektu Bookstart a na řadu přišly i příklady dobré praxe, tedy náměty jak si 
s projektem a prací pro nejmenší uživatele knihovny poradit, s jakým programem 
uspět, co se daří realizovat, jaké jsou dosavadní zkušenosti v KVK Liberec, 
v knihovně v Turnově, České Lípě, Železném Brodě nebo jaké jsou zkušenosti 
v menší knihovně – MK Svijany.  

Soudě podle ohlasů, které jsme získali, splnilo toto setkání svůj účel – ty 
knihovny, které jsou k projektu Bookstart již připojené, se utvrdily ve správnosti 
svého rozhodnutí a představy o dalších svých aktivitách navíc prohloubily a 
rozšířily. Bohužel, neuplynuly ani celé dva měsíce a všechna nabytá zkušenost a 
inspirace vzala s ohledem na koronakrizi za své. Věříme však, že jakmile se 
situace uklidní, budeme mít v knihovnách na co navázat. Prezentace lze shlédnout 
na webu KVK Liberec nebo webu SKIP. 

https://www.kvkli.cz/component/content/article/26-kalendar-udalosti/pro-knihovny/4953-bookstart-v-libereckem-kraji.html
https://www.skipcr.cz/regiony/07-liberecky-region/probehle-akce/2020/bookstart-jak-s-knizkou-do-zivota
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 Další plánovanou akcí roku 2020 bylo slavnostní udělení titulu Čtenář roku v rámci 
kampaně Březen – měsíc čtenářů. Některé knihovny ještě stačily svá místní kola 
uspořádat (například MK Česká Lípa vyhlásila svého čtenáře roku hned v prvním 
březnovém týdnu), na krajské kolo již však nedošlo neboť 13. března 2020 byly 
všechny knihovny uzavřeny a na dlouhou dobu jsme se s podobnými aktivitami 
rozloučili. To se samozřejmě týkalo i zájezdu na Knižní veletrh Svět knihy do 
Prahy, který byl zcela zrušen. 
 

 Studijní cestu do nových knihoven Libereckého kraje se podařilo zrealizovat až 
v náhradním termínu 8. září 2020. Tentokrát jsme zavítali do knihoven, které 
nebyly nikterak vzdálené, ale mohou se pochlubit, že se nachází ve zcela nových 
nebo zrekonstruovaných prostorách.  

 
V knihovnách v Hrádku nad Nisou (otevřena na podzim 2019) a Železném Brodě 
(otevřeno v únoru 2020) to stále ještě voní novotou, zatímco v Semilech je 
knihovna ve zrekonstruovaném objektu dřívějšího kina Jitřenka už pěkně zajetá. 
Deset let fungování na její přitažlivosti však není znát a pro řadu účastníků to bylo 
další příjemné překvapení mezi blízkými knihovnami.  
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Studijní cesty pořádáme s cílem přiblížit praxi jiných knihoven, neformálně předat 
dobré a praktické zkušenosti nebo  upozornit na možná úskalí nebo problémy 
spojené s rekonstrukcemi a vybavováním našich provozů. A nejen z těchto 
objektivních důvodů jsme všichni byli moc rádi, že se exkurze uskutečnila. 
Možnost se opět potkat, vyměnit si zkušenosti nebo si sdělit nepříjemnosti 
spojené s jarní vlnou Covidu a vyptat se na různá opatření,  byly přidanou 
hodnotou této velmi podařené cesty. 
 

 Termín tradiční literární vycházky se nakonec nemusel měnit. Původně 
naplánované datum 12. září 2020 jsme mohli díky dočasnému uvolnění uskutečnit 
a jak se v následujících dnech ukázalo, bylo to jen „tak tak“, dokonce i společný 
oběd v otevřené restauraci jsme si mohli dopřát. Literární putování nás tentokrát 
zavedlo do srdce Máchova kraje, na místa, která jsou niterně spojena s Karlem 
Hynkem Máchou a byla inspirací pro Máj. V pořadí již 9. literární vycházkou „Po 
stopách K. H. Máchy“ jsme si symbolicky připomenuli 210. výročí narození K. H. 
Máchy. Ale nejen o Máchovi byla řeč, výrazné místo v odborném výkladu zaujala i 
impozantní všudypřítomná  vodní plocha, historie Velkého rybníka, resp. Máchova 
jezera. Aniž bychom si to zvlášť plánovali a organizovali, projížďka po jezeře  se 
nakonec stala  nečekaným, leč příjemným  zpestřením programu tohoto dne. A 
nejen stále ještě nádherné letní počasí přispělo k výborné atmosféře – byl to 
především výklad, kterého se nám dostalo od skvělé průvodkyně, kterou nám 
byla  PhDr. Renata Mauserová, bývalá ředitelka Městské knihovny v Doksech, 
obdivovatelka a mimořádná znalkyně Máchova života a díla, velká patriotka 
a odbornice na historii Doks a širokého okolí.  
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 Na každoroční předvánoční Setkání knihovníků Libereckého kraje, tradiční 
konferenci spojenou se slavnostním vyhlášením Ceny Knihovník roku nebo 
Knihovna roku Libereckého kraje (vyhlašuje a oceňuje Liberecký kraj, hodnocení 
provádí KVK Liberec ve spolupráci s knihovnami pověřenými regionálními 
funkcemi)  ale již nedošlo. Program byl rámcově připraven, proběhlo i hodnocení 
a ocenění knihoven v rámci vyhlášené soutěže Libereckého kraje Knihovna 
Libereckého kraje, která měla být slavnostně na tomto setkání vyhlášena, ale 
vzhledem k nouzovému stavu a velmi nepříznivé epidemické situaci, bylo i Setkání 
knihovníků Libereckého kraje nakonec zrušeno.  
 

 Přestože řada akcí či kampaní se v roce 2020 nerealizovala, jednání odborných 
sekcí nebo ústředních orgánů se průběžně (případně v online režimu) konala. 
Jaroslava Starcová 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.  

 
 
Samozřejmě, že destrukce, jakou Covid vnesl do našich knihoven (i životů) se 
projevila i v aktivitách naší organizace. Věříme, že rok 2021 přinese zlepšení situace a 
tolik potřebné uvolnění, abychom opět mohli otevřít naše knihovny a vrátili se zpět 
alespoň k našim základním funkcím a činnostem. Snad bude i příležitost navázat na 
rozjeté projekty, úspěšné akce i osobní setkání.  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha:  
Zpráva o hospodaření regionální organizace SKIP Libereckého kraje za rok 
2020 
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Zpráva o hospodaření regionální organizace SKIP Libereckého kraje za rok 2020 

 

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

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

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

Příjmy za rok 2020 ..................................................................................................  27 306,31 

podíl z členských příspěvků ............................................................................................. 26 700,00 

úroky ČSS .............................................................................................................................. 6,31 

účastnický poplatek – studijní cesta po nových knihovnách Liberecka ..................................... 600,00 
 

Výdaje za rok 2020 ................................................................................................... 10 085,30 
Ceny – odměny ................................................................................................................... 853,00 
z toho:       219,00 odměna pro lektorku na semináři Bookstart-S knížkou do života 
                 634,00 dárky do navštívených knihoven       

Cestovné  ........................................................................................................................ 7 320,00 
z toho:     6 852,00 doprava na studijní cestu po nových knihovnách Liberecka (z toho 600 Kč 
               z účastnických poplatků)   
               468,00 cestovné na setkání hospodářek 

Občerstvení z členských příspěvků ........................................................................................ 770,00 
               při semináři Bookstart – S knížkou do života  

Ostatní výdaje z členských příspěvků ................................................................................. 1 141,03 
               úhrada účetního programu 

Daň z úroku ........................................................................................................................... 1,27 

Hospodářský výsledek za rok 2020 ......................................................................... 17 221,01 
 

Peněžní prostředky k 1. 1. 2021:  ............................................................................ 63 774,75 

z toho v pokladně ............................................................................................................. 8 777,70 

z toho na účtu ................................................................................................................ 54 997,05 

 
 

Rekapitulace nákladů podle akcí a činností RO SKIP 

Celkem výdaje: ..................................................................................................... 10 085,30 
z toho: 
     Studijní zájezd po nových knihovnách Liberecka (autobus, dárky) ................................................. 7 486,00 
     Seminář Bookstart – S knížkou do života (občerstvení, odměna lektorce) .......................................... 989,00 
     Cestovné hospodářky ................................................................................................................... 468,00 
     Účetní program ......................................................................................................................... 1 141,03 
     Daň z úroku .................................................................................................................................... 1,27 

Celkem příjmy: ......................................................................................................... 27 306,31 

z toho:  
     podíl z členských příspěvků ..................................................................................................... 26 700,00 
     úroky .............................................................................................................................................. 6,31 
     účastnické poplatky na studijní cestu po nových knihovnách Liberecka ............................................. 600,00 

Rozdíl mezi příjmy regionální organizace a výdaji ................................................. 17 221,01 
 

Členské příspěvky v celkové výši 800 Kč nebyly přes několik urgencí vybrány od 4 individuálních členů 

v důsledku mimořádného stavu, za nějž se nemohla uskutečnit osobní setkání. Podíl z vybraných 
členských příspěvků ve výši 40 050 Kč byl odeslán VV SKIP.  

 
Zpracovala:  

Jaroslava Starcová, hospodářka Regionální organizace SKIP Libereckého kraje 

Liberec, 12. 1. 2021 


