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1. Základní informace o regionální organizaci 
 

Počet členů institucionálních: 61  
Individuálních : 46 

 
Regionální výbor  

počet členů výboru         13 
dozorčí komise           2 
počet zasedání                      6 
 

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. 

 
Stav individuálních členů je proměnlivý. Díky kampaním pro děti  vnímáme zájem o institucionální 
členství ve SKIP (nárůst o 3 knihovny).  

 

2. Činnost regionálního výboru 
 
 

RV SKIP 07 se sešel v průběhu roku 2022 celkem šestkrát, přičemž jednání proběhla v on-line 
i prezenčním režimu.  

 
Regionální výbor využil možnosti a po uvolnění opatření již v úterý 29. března 2022 uspořádal 
valnou hromadu. Na valné hromadě došlo k symbolickému předání funkce z rukou dlouholeté 
předsedkyně PhDr. Dany Kroulíkové  nastupující předsedkyni Mgr. Jitce Šedinové z Městské 
knihovny Semily.  
 

Regionální výbor SKIP by zvolen v tomto složení:  

 Kašparová Anna Mgr. (Knihovna Severočeského muzea) 

 Kříž Jaroslav Mgr. et Mgr. (MK Turnov) 

 Nosková Jitka Bc. (MK Jablonec n. Nisou) 

 Petrýdesová Dana PhDr. (KVK Liberec) 

 Podsedníčková Aneta Ing. (MK Jilemnice) 

 Staňková Michaela PhDr. (KVK Liberec) 

 Suková Andrea Bc. (KVK Liberec) 

 Šedinová Jitka Mgr. (MK Semily) 

 Šidlofová Kateřina PhDr. (KVK Liberec) 

 Vencláková Jitka Mgr. (UK TUL) 

 Vencovská Ivana (MK Česká Lípa) 

 Vítková Kateřina (KVK Liberec) 

 Zpěváková Dana (MK Jablonné v Podještědí) 
        

 Regionální dozorčí komise: 

 Freimuthová Marcela Mgr (KVK Liberec) 

 Svobodová Renata (KVK Liberec) 
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Regionální organizace má své zastoupení v sekcích i celostátních výborech: 
VV SKIP:     Mgr. Jitka Šedinová 

PhDr. Dana Petrýdesová 
Předsednictvo VV SKIP:  Mgr. Dana Petrýdesová 
Dozorčí komise:   Mgr. Jaroslav Kříž, PhD. 
Sekce veřejných knihoven:   PhDr. Michaela Staňková, Bc. Jitka Černá,  

Bc. Andrea Suková, Linda Bachmanová  
Sekce vzdělávání:            PhDr. Michaela Staňková 
Klub dětských knihoven:  Jana Baánová, Bc. Petra Luňáková 
Komise pro zahraniční styky:  Mgr. Blanka Konvalinková 
 
 
Nový regionální výbor se sešel po předání agendy on-line 5. května 2022 a navrhl 
realizovat následující aktivity: 

 

 Zájezd na Knižní veletrh v Praze  

 Studijní cesta Libercem  

 Setkání knihovníků Libereckého kraje (odborný i kulturní program, spolupráce na 
vyhlášení ceny Knihovna 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.  

 
 

PhDr. Dana Petrýdesová byla nominována jako zástupce Libereckého regionu ve Výkonném 
výboru SKIP ČR – tuto volbu celostátní Valná hromada potvrdila, PhDr. Petrýdesová byla 
zvolena do předsednictva VV SKIP ČR. Jednání VV SKIP se automaticky účastní i předsedkyně 
RV SKIP Jitka Šedinová. Mgr. Jaroslav Kříž, PhD. byl zvolen členem 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. 
 
Do již 13. ročníku soutěže Městská knihovna roku regionální výbor za Liberecký kraj nominoval 
Městskou knihovnu Česká Lípa, příspěvkovou organizaci. Českolipská knihovna postoupila do 
druhého kola a 23. srpna knihovnu navštívila odborná komise. Na ocenění však knihovna pro 
velkou konkurenci nedosáhla.  
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3. Akce realizované regionální organizací 
 

Valná hromada a Cena Knihovník roku 2021 
 
Po valné hromadě v úterý 29. března následoval odborný program a především odložené 
vyhlášení nejlepších knihovníků a knihovnic Libereckého kraje. Cenu Knihovnice roku 2021 v 
kategorii neprofesionálních knihoven obdržela paní  Vladislava Jahelková z Obecní  knihovny 
v Hlavici, která v knihovně působí sice krátce, přesto pozvedla knihovnu v obci na moderní a 
útulné místo komunitního setkávání. Paní knihovnice navázala úzkou spolupráci se školou, 
spolky, účastní se aktivit obce, zřídila v Hlavici knihobudku a roznáškovou službu. Nominaci 
zaslala přímo starostka obce Hlavice Štěpánka Sichrovská, která nesmírně oceňuje nadšení i 
pracovní nasazení paní Jahelkové. 

 
Cenu Knihovnice roku 2021 v kategorii profesionálních knihoven obdržela paní Dana 
Zpěváková z Městské knihovny v Jablonném v Podještědí, která v knihovně působí od roku 
2008. Ač je v knihovně jediným zaměstnancem, pořádá zde velké množství akcí, věnuje se 
zejména práci s dětskými čtenáři – mezi řadou úspěšných aktivit nelze nezmínit například 
vydávání dětského časopisu Žurnálek, který sama s dětmi připravuje. Spolupracuje se školami 
a místními spolky, podporuje komunitní život města a četbu v každém věku. V loňském roce 
knihovna v Jablonném důstojně oslavila 100 let výročí od svého založení. 

 
Cenu za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji obdržely hned tři knihovnice; paní 
Alena Vedralová z Městské knihovny Lomnice nad Popelkou a paní Dana Kroulíková z Městské 
knihovny v České Lípě s paní Blankou Konvalinkovou z Krajské vědecké knihovny v Liberci.  
 
Posledním bodem programu byla přednáška dotační možnosti knihoven, kterou přednesl 
PhDr. Vít Richter.   

 

Svět knihy 2022 
 
Zájezd na veletrh Svět knihy se uskutečnil ve čtvrtek 9. června. Individuálním členům SKIP byly 
vstupenky proplaceny. Zájezdu se účastnilo okolo 30 zájemců, na poslední chvíli se jich 
z důvodu nemoci několik odhlásilo. 

 

Studijní cesta Liberec 
V úterý 18. října 2022 proběhla studijní cesta do 
Severočeského muzea v Liberci a do  knihovny ve 
Vratislavicích. Zúčastnilo se jí rekordních 46 knihovníků a 
knihovnic. Novou expozicí muzea nás provedl ředitel Mgr. 
Jiří Křížek. Muzejní pedagožky skupinu seznámily s prostory, 
vybavením a nabídkou aktivit pro kolektivy i jednotlivce 
(pracovní listy). Program byl završen ukázkou unikátní 
muzejní knihovny a výkladem kurátorky výstavy Anny 
Kašparové „Renesanční knižní vazby - slepotisková výzdoba 
knižní vazby 16. století na českém území“. 
 

Severočeské muzeum v Liberci 

https://www.muzeumlb.cz/
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V odpoledním bloku se pozornost knihovníků upřela na nově otevřenou knihovnu ve 
Vratislavicích nad Nisou. Stavební úpravy původní budovy a využívání nové přístavby pro 
knihovnu nám ochotně při exkurzi vysvětlil vedoucí odboru kultury, školství a sportu Bc. Lukáš 
Kajínek.  

 

 
Knihovna ve Vratislavicích  

 

Setkání knihovníků Libereckého kraje a Knihovna Libereckého kraje 
 

Tradiční setkání všech knihovníků Libereckého kraje spojené s předáváním cen Nejlepší 
knihovna Libereckého kraje roku 2022 a odborným programem se uskutečnilo v úterý 
29. listopadu ve velkém sále liberecké knihovny.  
 
Liberecký kraj ve spolupráci s KVK Liberec a SKIP pořádal 
soutěž již popáté. Každá z oceněných knihoven získala 
finanční dar ve výši 10.000 Kč.  Za okres Česká Lípa 
zvítězila Obecní lidová knihovna v Okrouhlé, za Jablonec 
nad Nisou Místní knihovna Jílové u Držkova, za okres 
Liberec Místní knihovna ve Višňové a za ten semilský pak 
Obecní knihovna Studenec.  
 
 
 

Odborný program si vyslechlo na 55 přihlášených knihovníků a 
knihovnic. Mgr. Lenka Hanzlíková z Městské knihovny v Praze 
představila plán knihovnických dvouletek. Věnovala se uskutečněným 
akcím v rámci udržitelnosti a uvedla nové téma a to mediální 
gramotnost. Předsedkyně RV SKIP Jitka Šedinová využila možnosti a na 
odlehčenou připravila pro knihovníky vtipnou tombolu. Závěr setkání 
byl opět pod taktovkou odborníků. Václav Kříček z Krajské vědecké 
knihovny v Liberci uvedl projekt „Vraťme knihy domů“ zaměřený na 
převzetí knihovny františkánského kláštera v Hejnicích. Závěr 
přednášky korunovala ukázka původních přírůstkových knih a 
unikátních starých tisků.  
 
 

 
 

 

Nejlepší knihovny Libereckého kraje 

Knihovnické dvouletky  

https://www.vratislavice.cz/kultura-a-vzdelavani/knihovna
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4. Klub dětských knihoven Libereckého kraje  
 
 

Předsednictví Klubu dětských knihoven Libereckého kraje 
Od 1. 1. 2022 převzala předsednictví Klubu dětských knihoven Libereckého kraje (dále jen KDK 

LK) z rukou Evy Kordové (Městská knihovna Antonína Marka v Turnově) Jana Baánová 

(Městská knihovna Semily). Funkce tajemnice se ujala Bc. Petra Luňáková (Městská knihovna 

Semily). K oficiálnímu předání došlo při setkání KDK LK v Semilech dne 8. března 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojetí a cíle KDK LK 
Liberecký kraj je tvořen regiony Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily na celkové 

rozloze 3 163 km². Semily, stávající základna KDK LK, se nacházejí na jihovýchodě kraje. Ve 

snaze zapojit do klubu knihovníky ze vzdálenějších lokalit se na základě diskuze vedení klubu 

dohodlo, že setkání budou putovat. Rozhodnutí je založeno na premise, že geografická 

dosažitelnost podnítí zájem knihovníků z lokalit bez přímého dopravního spojení na Semily.  

Další výhodou putovních setkání je bezesporu získávání nových poznatků a zkušeností při 

návštěvách různých knihoven v kraji. 

Hostující knihovny jsou vždy požádány, aby v rámci setkání ukázaly členům knihovnu a 

seznámily je s aktivitami svého dětského oddělení. Předávání informací tak proběhne formou 

zážitku „teď a tady“, což má bezesporu efektivnější a trvalejší dopad než pouhé ústní sdělení 

nebo přečtení informace např. v e-mailu.  

KDK LK kraje není pouze formální uskupení. Jeho cílem je poskytovat podporu svým členům 

zcela konkrétním způsobem. Může pomoci se zapojením do různých projektů, zprostředkovat 

kontakty s ostatními knihovníky. Sdílení dobré praxe v oblasti práce s dětským čtenářem 

v knihovnách je prioritou klubu.  

Účast na setkáních je bezplatná a je zahrnuta do systému vzdělávání knihovníků (účastníci 

obdrží potvrzení o absolvování).  

 

Setkání KDK v Semilech 8. 3. 2022  
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Česká Lípa; 3; 
14%

Jablonec n. N.; 
2; 9%

Liberec; 6; 27%

Semily; 11; 50%

ZASTOUPENÍ REGIONŮ V KDK LK

Členská základna  
Po převzetí KDK LK byl zjištěn aktuální stav členské základny; osloveny byly všechny knihovny 

v jednotlivých regionech, byl tak proveden průzkum reálného zájmu jednotlivců o členství 

v klubu. Současný seznam členů je nový a aktuální.  

K 31. 12. 2022 čítala členská základna KDK LK celkem 22 členů z 16 knihoven (včetně 

předsedkyně a tajemnice),  z celkových 211 knihoven v kraji je v KDK LK organizováno 7,58 %. 

Zastoupeny jsou všechny regiony:  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Počty členů KDK LK v jednotlivých regionech 

Z grafu je patrné, že zastoupení je nejsilnější v semilském regionu (7 knihoven), následuje 

Liberec (zastoupený 4 knihovnami), českolipský region (3) a okres Jablonec (2). Potenciál 

k posílení členské základny v jednotlivých regionech kraje spatřujeme v dostupnosti podpory 

svých členů, přičemž výchozí strategií je střídání regionů při konání klubových schůzek a akcí.   

 

Setkání členů KDK LK 
V uplynulém roce proběhla dvě setkání členů KDK LK. Z obou vznikl zápis a účastníci obdrželi 

osvědčení o absolvování akce, jelikož součástí obou setkání byl vzdělávací program. 

Dne 8. března 2022 se KDK LK sešlo v Městské knihovně Semily. Došlo k předání klubu do 

rukou nové předsedkyně. Během programu se představilo také dětské oddělení MěK Semily, 

tématem byly programy pro mateřské školy (s praktickou ukázkou a materiály – tiskem i ke 

stažení – volně k dispozici). Proběhla diskuze ohledně budoucnosti stávajících 

celorepublikových projektů, hovořilo se o tom, co může svým členům nabídnout KDK LK, jaké 

výhody sebou přináší členství ve SKIP. Všichni zúčastnění dostali prostor k vyjádření svých 

připomínek a nápadů. 

V úterý 1. listopadu 2022 proběhlo druhé setkání klubu. Hostitelem byla Krajská vědecká 

knihovna Liberec. Obsahem zasedání bylo představení nového komunikačního tématu 
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v knihovnách pro roky 2022-2023, jímž je mediální gramotnost; dále krátký referát 

z pracovního setkání Klubů dětských knihoven „Mozkový trust“ v Praze 30. srpna 2022; 

představení dlouhodobých projektů pod vlajkou Klubu dětských knihoven (Kamarádka 

knihovna, Čteme všichni, vypráví jen někdo, Kde končí svět), a inspirativní debata o 

připravovaných aktivitách pro čas adventní a vánoční v knihovnách. Krajská vědecká knihovna 

Liberec umožnila členům KDK LK náslech programu pro děti pořádaného v rámci projektu 

Bookstart – S knížkou do života ve čtenářském klubu Kolibřík pro rodiče a děti do 5 let při 

tamním dětském oddělení.  

  

Společné projekty 

V prvním čtvrtletí roku 2022 přetrvávala nepříznivá epidemiologická situace, nebyl to tedy 

příznivý čas pro setkávání a společné tvoření. 

Nejrozšířenější akcí napříč knihovnami v republice je bezesporu Noc s Andersenem. V různých 

formách proběhla i v našich členských knihovnách (k přesným počtům nemáme k dispozici 

data). Zmínit lze tradičně bohatý program Městské knihovny A. Marka v Turnově (v roce 2022 

spojený s oslavami k výročí 750. založení města; průvod, sázení pohádkových stromů, spaní na 

několika místech včetně knihovny). MěK Semily pojala Noc s Andersenem 2022 v trendy stylu; 

speciálně pro tuto příležitost vznikla úniková hra na míru pro prostory knihovny. O hru 

projevila zájem široká veřejnost, postupně startovalo 5 týmů. Po skončení programu se 

v knihovně nenocovalo, nicméně akce uspokojila dvojnásobné množství návštěvníků oproti 

tradičnímu přespávání. 

V měsíci dubnu proběhla místní kola přehlídky v umění 

vyprávět Čteme všichni, vypráví jen někdo. Soutěžilo se 

v Turnově, Semilech a v Jičíně. Regionální kolo nebylo 

uspořádáno z důvodu nízké účasti v základním kole. 

Soutěžní přehlídka O knihovnických aktivitách (OKnA) se 

konala v uplynulém roce v Liberci v termínu 21.-22.4.2022. 

Společné téma znělo Příroda potřebuje i tebe (1. stupeň 

ZŠ). Před přehlídkou se sešla valná hromada Klubu 

dětských knihoven, zúčastnila se předsedkyně KDK LK Jana 

Baánová. 

V říjnu bylo vyhlášeno nové kolo celorepublikového projektu Kde končí svět. Tématem pro 

školní rok 2022/2023 jsou Dobré zprávy, z členských knihoven se zapojují městské knihovny v 

Semilech, Turnově a Jablonném v Podještědí, a obecní knihovny ve Slané a Libštátu.  

 

 

 

 

 

Čteme všichni, vypráví jen někdo  
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Při listopadovém setkání KDK LK vzešel návrh na nový projekt s regionálním přesahem 

(regionální tématika: osobnosti, významná místa, příroda). Rozvinout formu, propozice a cíle 

je úkolem pro rok 2023, spuštění projektu je zamýšleno pro rok 2024. 

V prvním roce fungování KDK LK pod vedením knihovnic z Městské knihovny Semily bylo úsilí 

zacíleno na zmapování situace klubu, zjištění zájmu a potřeb stávajících i potenciálních členů, 

sledování dlouhodobých klubových projektů i postoje knihovníků k nim.  

Zjištěné skutečnosti budou využity při sestavování plánu činnosti na rok 2023, s primárním 

cílem vyhledávat a získávat pro klub aktivní dětské knihovníky napříč regiony Libereckého 

kraje, aby tak vzniklo silné jádro motivovaných členů, kteří budou pro klub přínosem a 

obohacením, budou mít zájem podpořit společnou aktivitu, a chuť se nadále rozvíjet a 

vzdělávat.  
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5. Zpráva o hospodaření regionální organizace SKIP 
Libereckého kraje  

 

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

z toho v pokladně ...................................................................................................................... 8 571,70 
z toho na účtu .......................................................................................................................... 63 399,60 
 
 
 

Příjmy za rok 2022 ............................................................................................  28 547,67 

podíl z členských příspěvků ..................................................................................................... 28 540,00 

úroky ČS ............................................................................................................................................ 7,67 
 

Výdaje za rok 2022 ............................................................................................. 26 679,67 

Ceny – odměny .......................................................................................................................... 7 749,00 
z toho:       7 324,00  ceny a odměny Knihovník Lbc kraje 
                     75.00  odměna OKNA 
                    350,00 odměny do knihoven v rámci Studijní cesty  
                  
Cestovné  ................................................................................................................................... 9 484,00 
z toho:        9 484,00  podíl na autobusové dopravě na veletrh Svět knihy 2022 

Občerstvení z členských příspěvků ............................................................................................ 6 686,00 
Z toho:        3 250,00  Občerstvení VH RO SKIP   
                  2 870,00   občerstvení přehlídka Okna 
                     566,00   občerstvení porada RV SKIP  

Ostatní výdaje z členských příspěvků ........................................................................................ 2 721,03 
 z toho:    1 141,03 úhrada účetního programu 
                  600,00 úhrada hudebního vystoupení na Setkání knihovníků Lbc kraje  
                  980,00 vstupenky na veletrh Svět knihy 2022 
 
Poplatky bance……………………………………………………………………………………………………………….. 38,19 Daň z 
úroku ................................................................................................................................................ 1,45  
 
Mylná platba  (podíl VV SKIP odvedeno o 240 Kč více) ................................................................ 240,00 
 

Hospodářský výsledek za rok 2022 ....................................................................... 1 868,00 
 

Peněžní prostředky k 1. 1. 2023:  ........................................................................ 73 839,30 
Očekávaná vratka mylné platby………………………………………………………………………………………  240,00 
z toho v pokladně ...................................................................................................................... 2 406.70 
z toho na účtu .......................................................................................................................... 71 192,60 
 

 
 

 

 



11 
 

 

Rekapitulace nákladů podle akcí a činností RO SKIP 
Celkem výdaje: .................................................................................................. 26 679,67 
z toho: 
     Studijní cesta do knihoven (odměny pro průvodce po knihovnách ........................................ 350,00 
     Knihovník Libereckého kraje  (odměny a ceny) .................................................................... 7 324.00 
     Přehlídka Okna  (občerstvení a odměny) .............................................................................. 2 945.00 
     Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy (podíl na autobusové dopravě a vstupenky) ......... 10 464,00 
     Účetní program ..................................................................................................................... 1 141,03 
     Občerstvení VH SKIP a RO SKIP  ............................................................................................ 3 816,00 
     Hudební vystoupení na Setkání knihovníků Lbc kraje ............................................................. 600,00 
     Daň z úroku .................................................................................................................................. 1,45 
     Poplatky bance ........................................................................................................................... 38,19 

Celkem příjmy: .................................................................................................. 28 547,67 
z toho:  
     podíl z členských příspěvků ................................................................................................. 28 540.00 
     úroky ............................................................................................................................................ 7,67 

Rozdíl mezi příjmy regionální organizace a výdaji ................................................. 1 868,00 
Členské příspěvky v celkové výši 200 Kč nebyly přes několik urgencí vybrány od 1 individuální členky.  
 
Podíl z vybraných členských příspěvků byl odeslán VV SKIP. Bylo odesláno 43 050 Kč. Správná 
částka, která měla být odeslána, byla 42 810 Kč. Rozdíl 240 Kč nám bude vrácen na účet jako vratka 
mylné platby. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávu zpracovaly v Semilech a Liberci dne 24. ledna 2023: 

Bc. Petra Luňáková, tajemnice KDK LK, Bc. Andrea Suková, hospodářka Regionální organizace SKIP 

Libereckého kraje a Mgr. Jitka Šedinová, předsedkyně Regionálního výboru SKIP Libereckého kraje 

Schválil:  

RV SKIP dne 30. ledna 2023 


