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1. Základní informace o regionální organizaci 
 
Počet členů  institucionálních : 43  
   Individuálních : 57 
 
Regionální výbor  
počet členů výboru         12 
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  
Mgr. Jaroslav Kříž 

Předsednictvo VV SKIP:  Mgr. Blanka Konvalinková 
Dozorčí komise:   PhDr. Dana Petrýdesová 
Sekce veřejných knihoven:   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 2021 4x, přičemž všechna tato jednání 
proběhla v online režimu. Hned na prvním jednání jsme si stanovili okruhy 
činnosti a časový harmonogram akcí, které jsme plánovali realizovat:  

 Seminář věnovaný on-line službám 
 Krajské kolo soutěže Čtenář roku  
 Zájezd na Knižní veletrh v Praze, pokud to epidemiologická situace dovolí  
 Studijní cesta Českolipskem 
 Literární vycházka – literární putování Libercem    
 Setkání knihovníků Libereckého kraje v roce 2021 (odborný i kulturní program, 

vyhlášení ceny Knihovník / Knihovnice Libereckého kraje)  
 Účast na celostátních projektech a kampaních SKIPu  

 Příspěvky do konference SKIP Libereckého kraje  
 Aktualizace webových stránek SKIP Libereckého kraje, pravidelné příspěvky do 

Bulletinu SKIP a SVĚTLIKu.  
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Plán našich aktivit pro rok 2021 vycházel z omezení, jež byla přijata z důvodu 
epidemické situace, a která způsobila výrazné utlumení činnosti knihoven – na 
počátku roku byly knihovny zcela uzavřeny, posléze  postupně prošly režimy 
bezkontaktního půjčování, výdejních okének až po postupné otevírání 
v režimových opatřeních. 
Přestože přetrvávající nepříznivá epidemická situace nám nedovolila realizovat 
celou řadu v knihovnách dříve běžných projektů a akcí, dokázaly knihovny více 
či méně zareagovat na nastalou situaci a i v těchto složitých podmínkách 
hledat cesty a způsoby jak neztratit kontakty, jak usilovat o čtenáře, jak využít 
změněných podmínek pro další působení, případně i rozvoj.  
Řada aktivit knihoven se přesunula do online prostoru a nejinak tomu bylo i 
v případě činnosti regionálního výboru a regionální organizace SKIP 
Libereckého kraje. Z některých námi naplánovaných akcí bohužel opravdu 
sešlo, ale některé se podařilo realizovat v plném rozsahu. 
 
Nepřerušeně ale probíhala soutěž Městská knihovna roku, která byla vyhlášena 
již jako 12. ročník této soutěže o nejlepší Městskou knihovnu roku. Regionální 
výbor SKIP Libereckého kraje na svém online jednání 24. 6. 2021 projednal 
nominaci na cenu Městská knihovna roku a 
za tímto účelem jmenoval komisi pro výběr 
návrhu ve složení Marcela Freimuthová, 
Blanka Konvalinková, Dana Kroulíková, 
Jaroslav Kříž, Andrea Suková a Michaela 
Staňková. Komise složená ze členů RV SKIP 
i  krajské metodičky nominovala za 
Liberecký kraj Městskou knihovnu 

v Semilech, která s ohledem nejen na 
dlouholetou mimořádnou podporu 
zřizovatele, nabízené služby i spolupráci 
s dalšími subjekty trvale naplňuje koncepci 
rozvoje knihoven. Svou komunitní roli 
prokázala semilská knihovna i v době 
uzavření, a to nejen pořádáním online 
programů. Vysoká úroveň poskytovaných 
služeb spolu s velice pěknými interiéry 
rekonstruované budovy bývalého kina 
Jitřenka byla předpokladem pro úspěšné 
hodnocení v této soutěži. Semilská 
knihovna nakonec uspěla v konkurenci 
dalších 13 nominovaných knihoven 
z celé republiky a stala se držitelkou 
ocenění Městská knihovna roku 2021, 
za což jí náleží obdiv a velká gratulace. 
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3. Činnost regionální organizace 
 

 Regionální organizace SKIP Libereckého kraje se připojila ke kampani Březen-
měsíc čtenářů vyhlášením Čtenáře roku 2021, který se vybíral mezi 
aktivními uživateli e-výpůjček. E-knihy půjčuje v Libereckém kraji pouze 13 
knihoven, z nichž 7 (Městská knihovna Česká Lípa, Městská knihovna Jablonec 
n. Nisou, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městská knihovna v Semilech, 
Městská knihovna a informační centrum Smržovka, Městská knihovna Turnov, 
Městská knihovna Železný Brod) nominovalo svého kandidáta do krajské 
soutěže. 
Vyhlášení krajského kola se vzhledem k epidemiologickým opatřením konalo 
24. 3. 2021 online na platformě Zoom, kam byli přizváni všichni nominovaní 
čtenáři. Hosty setkání byli rovněž 
kolegové a kolegyně ze všech 
zúčastněných knihoven. Pozvání 
přijala také Ing. Květa Vinklátová, 
náměstkyně hejtmana Libereckého 
kraje pro řízení resortu kultury, 
památkové péče a cestovního 
ruchu.  
Čtenářem roku 2021 Libereckého kraje byla v závěru setkání vyhlášena paní 
Hana Vondráková, kterou nominovala KVK Liberec. Paní Hana Vondráková si 
v roce 2020 vypůjčila úctyhodných 61 e-knih a zajímavostí a o dnešní době 
hodně vypovídající je skutečnost, že žije ve Velkém Beranově na Jihlavsku a 
uživatelkou liberecké knihovny se stala díky nyní velmi využívané vzdálené 
registraci. Všem účastníkům krajského kola byl zaslán diplom a dárkové 
předměty věnované Libereckým krajem, Krajskou vědeckou knihovnou i 
Regionální organizací SKIP Libereckého kraje. 

 
 Ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou uspořádal RV SKIP Libereckého 

kraje seminář Knihovny online aneb služby knihoven (nejen) v 
dobách pandemie. Seminář se uskutečnil online na platformě ZOOM a tuto 
možnost prohloubit si své odborné znalosti využilo na čtyři desítky účastníků z 
knihoven Libereckého kraje. Výborně podaná a komplexní prezentace 
Centrálního portálu knihoven PhDr. I. Zadražilovou a PhDr. M. Krčálem z MZK 
Brno s navazující diskusí o dalších souvislostech tohoto tématu přinesla 
spoustu zajímavých informací, které jakákoliv knihovna může využít ve své 
činnosti, propagaci knihoven a četby i v samotné práci se čtenářem, pro které 
je to další skvělý nástroj pro vyhledávání a kontakt s knihovnami. Jak funguje  
Národní digitální knihovna, kdo a jak ji může využívat, jak probíhá samotné 
vyhledávání a zejména o jak úžasný a unikátní nástroj s obrovským 
potenciálem se jedná, objasnil Bc. L. Fogl z KVK Liberec. Že i v pandemii lze 
služby knihoven intenzivně poskytovat a některé dokonce rozvíjet a rozšiřovat, 
pohovořila PhDr. D. Petrýdesová, ředitelka KVK v Liberci. Online služby 
liberecké knihovny ve svém komplexu samozřejmě nejsou pro každého, ale 
řadou z nich se můžeme inspirovat nebo na některých třeba i participovat. 
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 V sobotu 11. září se uskutečnila další z řady 
literárních vycházek, které připravil 
Regionální výbor SKIP Libereckého kraje. O 
menší okruh centrem Liberce s několika 
literárními zastaveními jsme požádali Marka 
Sekyru, pracovníka KVK v Liberci, který nám 
byl skvělým průvodcem, vypravěčem i 
přednašečem básní a ukázek z literárních děl 
více či méně známých, které se nějakým 
způsobem vztahují k Liberci a jeho historii.  
 

 V úterý 14. září se uskutečnila exkurze do 
knihoven na Českolipsku a zámku v Doksech. 
Navštívili jsme nově zrekonstruované 
pobočky Městské knihovny v České Lípě 
LADA a ŠPIČÁK, kterými nás provedla paní 
ředitelka Dana Kroulíková. Po shlédnutí 
moderních a velmi prostorných nových 
zařízení českolipské knihovny zbyl čas na 
přátelské posezení, podrobnější výklad o 
službách českolipské knihovny, nových 
projektech,  zajímavostech i úsilí o stavbu zdejší nové ústřední knihovny. 
Bonusem našeho zastavení na pobočce Špičák byla návštěva odborného 
pracoviště Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), který 
v objektu pobočky Špičák spolu s knihovnou sídlí. Exkurze do velmi komfortně 
vybavených prostor zaujala šíří aktivit nevidomých a slabozrakých, ať už šlo o 
poskytování sociální služby a poradenství, tak o zájmovou a spolkovou činnost. 
Zaujal především aktivizační program, a to zejména z hlediska specifičnosti 
tohoto zdravotního postižení, dokonce v podobě cvičných chodníků a terénů 
na přilehlé zahradě. Mnohé pomůcky nebo 
speciální hry pro nevidomé jsme si mohli 
vyzkoušet a prověřit vlastní schopnosti při 
závažném zdravotním omezení. Po přejezdu 
do Doks jsme si prohlédli muzeum Čtyřlístku 
a zrekonstruovaný zámek Doksy s výkladem 
fundované průvodkyně, naší členky a bývalé 
kolegyně, autorky prohlídkové trasy PhDr. 
Renaty Mauserové. 

 
 A konečně, ve čtvrtek 23. září 2021 se uskutečnila cesta na Mezinárodní knižní 

veletrh Svět knihy,  který RV SKIP pořádá rovněž ve spolupráci s KVK Liberec. 
Bohužel tato akce byla na delší dobu poslední, kterou jsme s ohledem na 
zhoršující se epidemickou situaci uspořádali. 
 

 Na každoroční předvánoční Setkání knihovníků Libereckého kraje, 
tradiční konferenci spojenou v roce 2021 se slavnostním vyhlášením Ceny 
Knihovník roku Libereckého kraje  ale již nedošlo. Vzhledem k velmi špatné 
epidemické situaci i nepříznivé prognóze jejího vývoje jsme se rozhodli toto 
setkání nepořádat a přesunout jej do snad vhodnějšího období jara 2022.  
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Zpráva o hospodaření regionální organizace SKIP Libereckého kraje za rok 2021 
 

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

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

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

Příjmy za rok 2021 ..................................................................................................  27 147,08 
podíl z členských příspěvků ............................................................................................. 27 140,00 

úroky ČSS .............................................................................................................................. 7,08 
 

Výdaje za rok 2021 ................................................................................................... 18 950,53 

Ceny – odměny ................................................................................................................ 2 032,00 
z toho:       832,00 Čtenář roku  
                 339,00 odměna pro průvodce na literární vycházce  
                 658,00 dárky do navštívených poboček MěK Česká Lípa 
                 203,00 odměna pro průvodkyni na zámku Doksy 

Cestovné  ...................................................................................................................... 14 002,10 
z toho:     8 183,20 doprava na studijní cestu po rekonstruovaných pobočkách MěK Česká Lípa a na zámek Doksy   
               5 818,90 podíl na autobusové dopravě na veletrh Svět knihy 2021 

Občerstvení z členských příspěvků ........................................................................................ 500,00 
               při studijní cestě do nových poboček MěK Česká Lípa 

Ostatní výdaje z členských příspěvků ................................................................................. 2 415,03 
 z toho:    1 141,03 úhrada účetního programu 
                  224,00 poštovné Čtenář roku  
               1 050,00 vstupenky na veletrh Svět knihy 2021 

Daň z úroku ........................................................................................................................... 1,40 

Hospodářský výsledek za rok 2021 ........................................................................... 8 196,55 
 

Peněžní prostředky k 1. 1. 2022:  ............................................................................ 71 971,30 

z toho v pokladně ............................................................................................................. 8 571,70 

z toho na účtu ................................................................................................................ 63 399,60 

 
 

Rekapitulace nákladů podle akcí a činností RO SKIP 
Celkem výdaje: ..................................................................................................... 18 950,53 

z toho: 
     Studijní cesta po rekonstruovaných pobočkách MěK Česká Lípa a na zámek Doksy (autobus, dárky) 9 544,20 
     Čtenář roku – odměny pro vyhodnocené a poštovné .................................................................... 1 056,00 
     Literární vycházka – odměna pro průvodce..................................................................................... 339,00 
     Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy (podíl na autobusové dopravě a vstupenky) .......................... 6 868,90 

     Účetní program ......................................................................................................................... 1 141,03 
     Daň z úroku .................................................................................................................................... 1,40 

Celkem příjmy: ......................................................................................................... 27 147,08 
z toho:  
     podíl z členských příspěvků ..................................................................................................... 27 140,00 
     úroky .............................................................................................................................................. 7,08 

Rozdíl mezi příjmy regionální organizace a výdaji ................................................... 8 196,55 
 

Členské příspěvky v celkové výši 400 Kč nebyly přes několik urgencí vybrány od 2 individuálních 

členek. Podíl z vybraných členských příspěvků ve výši 40 710 Kč byl odeslán VV SKIP.  
 

Zpracovala: Jaroslava Starcová, hospodářka Regionální organizace SKIP Libereckého kraje 
Liberec, 18. 1. 2022 


