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1. Regionální výbor v roce 2012 

Regionální výbor SKIP10 pracoval beze změn ve složení zvoleném na valné hromadě 

SKIP10  v roce 2010 v Přerově, tj. 13 členů regionálního výboru, 3 členové dozorčí komise.  

Složení regionálního výboru: 

Jana Galášová, ředitelka MěK  Český Těšín – předsedkyně 

Mgr. Lenka Fišrová, vedoucí MěK Litovel – tajemnice 

Mgr. Miroslava Sabelová,  ředitelka KMO Ostrava 

Mgr. Zuzana Bornová,  ředitelka KPB Opava 

RNDr. Lenka Prucková,  ředitelka KMO Olomouc 

PhDr. Dana Nalepová, technik firmy Lanius 

Mgr. Martina Wolna,  ředitelka MěK Třinec 

Mgr. Olga Chmelíčková, vedoucí oddělení služeb knihovnám VěK Olomouc 

Ing. Pavel Cimbálník, ředitel  MěK Přerov 

Dana Kochová, vedoucí dětského oddělení MěK Havířov 

Mgr. Miroslava Střelcová,  ředitelka MěK Lipník nad Bečvou 

Mgr. Marie Šedá, oddělení služeb knihovnám MSVK Ostrava 

Mgr. Renata Domoráková,  ředitelka MěK Nový Jičín 

Dozorčí komise ve složení: 

Jaroslava Biolková (senior) 

Mgr. Ilona Nemeškalová (senior) 

Bc.. Lenka Žmolíková (ředitelka MěK Rýmařov) 

Hospodářka: 

Jarmila Kajzarová (ekonomka MěK Český Těšín) 

Zastoupení SKIP10 v celostátních orgánech a komisích: 

VV SKIP:  J. Galášová,  M. Sabelová  

Sekce veřejných knihoven VV SKIP:  L. Prucková, M. Střelcová, M. Wolna 

Komise pro mezinárodní styky: L. Prucková 

Knihovna roku – celostátní hodnotící komise: L. Prucková 

Knihovna roku – krajský komisař: M. Šedá, L. Prucková  

VISK2: O. Chmelíčková 

VISK3: P. Cimbálník 

Knihovna 21. století: M. Wolna 

Souborný katalog CASLIN:  Z. Bornová 

Komice pro benchmarking: Z. Bornová 

Výbor SKAT:  P. Cimbálník, L. Prucková 

SDRUK sekce pro regionální funkce: O. Chmelíčková, M. Šedá 

SDRUK sekce pro informační vzdělávání uživatelů: O. Chmelíčková 

SKIP sekce vzdělávání: O. Chmelíčková 

Jednání regionálního výboru SKUP10: 

9. 2. 2012 v Knihovně města Ostravy 

12. 4. 2012 v Regionální knihovna Karviná 

30. 5. 2012 v Městské knihovně v Příboře 

27. 9. 2012 v Knihovně Petra Bezruče v Opavě 

22. - 23. 11. 2012 v Městské knihovně Třinec 
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2. Webová prezentace SKIP10 

Webové stránky SKIP10 jsou provozovány na internetové adrese www.skip10.cz. Stránky 

sdružení byly pravidelně aktualizovány a doplňovány o nové příspěvky. Stránky jsou 

hostovány na serveru Městské knihovny v Přerově a jejich správu zajišťuje Mgr. Martina 

Wolna z Městské knihovny Třinec. 

Pro Klub dětských knihoven SKIP10 byla vytvořena nová subdoména www.klubko.skip10.cz, 

která je v současnosti přesměrována na stávající stránky Klubka klubko.knih-trinec.cz. 

Diskusní konference SKIP10 

Diskusní konference pro členy SKIP10 je provozována rovněž na serveru Městské knihovny 

v Přerově. Konference je moderována a provozována na doméně skip10.cz. V průběhu 

roku 2012 docházelo k pravidelným kontrolám databáze kontaktů v konferenci a její 

aktualizaci v závislosti na stavu doručitelnosti zasílaných příspěvku a aktuálnosti uložených 

e-mailových adres. 

Všichni členové mohou do konference přispívat prostřednictvím e-mailové adresy 

konference@skip10.cz. Přihlášení uživatelů, popř. odhlášení do/z konference probíhá 

prostřednictvím moderátora po zaslání a ověření žádosti na e-mailovou adresu konference-

subscribe@skip10.cz, popř. konference-unsubscribe@skip10.cz. Dotazy ke konferenci 

mohou být zasílány na adresu konference-owners@skip10.cz.  

Pro potřeby komunikace mezi členy výboru byla zřízena nová diskusní konference, do které 

mohou její členové přispívat prostřednictvím e-mailové adresy vybor@skip10.cz.  

Obě konference jsou moderovány a o jejich správu se stará Ing. Pavel Cimbálník z Městské 

knihovny v Přerově. 

Elektronická evidence členů SKIP10 

V roce 2012 byla zahájena tvorba nové, elektronické evidence členů sdružení SKIP10 

z původní evidence prostřednictvím tabulek v MS Excel, a to včetně evidence členských 

příspěvků. Ve vývoji bude pokračováno i v roce 2013. 

 

3. Realizované projekty 

V roce 2012 se za finanční podpory grantového programu VV SKIP realizovaly tři projekty 

Klubka SKIP10 - „Jak se žilo ve středověku“, „Škola naruby“, „Jarní a podzimní setkání 

Klubka“.  Projekty byly podpořeny zároveň z prostředků RV SKIP10 celkovou částkou 

13 831 Kč.  Podrobný komentář k akcím je uveden v bodě 10. 

 

4. Grantový program SKIP10 

Do grantového programu SKIP10 se v roce 2012 přihlásilo 8 knihoven. Na základě podmínek 

tohoto dotačního titulu rozhodl RV SKIP10 o přidělení dotace pěti knihovnám: 

Knihovna Horka nad Moravou – dotace 2 600 Kč, Městská knihovna Hranice na Moravě – 

dotace 1 800 Kč, Městská knihovna Klimkovice - dotace 1 600 Kč, Místní knihovna Třanovice 

– dotace 2 000 Kč, MZK - Knihovna Šternberk – dotace 2 000 Kč. 

Další knihovny ucházející se o dotaci: MěK Brušperk, MěK Havířov a MK Raškovice finanční 

podporu nezískaly. 

 

http://www.skip10.cz/
http://klubko.skip10.cz/
mailto:konference@skip10.cz
mailto:konference-subscribe@skip10.cz
mailto:konference-subscribe@skip10.cz
mailto:konference-unsubscribe@skip10.cz
mailto:konference-owners@skip10.cz
mailto:vybor@skip10.cz
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5. Spolupráce se Slezskou univerzitou v Opavě  

Ve dnech 15. - 16. 2. 2012 se v Opavě uskutečnila konference „Kniha ve 21. století“, kterou 

tradičně organizuje Slezská univerzita v Opavě ve spolupráci se regionálním výborem 

SKIP10. Konference se ve svém 9. ročníku zabývala  tématem „Budoucnost knihoven – 

trendy a směry“. Za účasti akademické i odborné veřejnosti a zástupců soukromého sektoru 

se zabývala hledáním nových směrů a příležitostí v různých oblastech, které směřují 

k vytvoření nového sociálního sektoru, v němž knihovny hledají své místo. Konference 

Kniha ve 21. století se bude konat každý druhý rok. Jubilejní 10. ročník se uskuteční 

v únoru 2014. Sborníky ze všech předchozích ročníků konference K21 jsou k dispozici on-

line na stránkách konference (http://k21.fpf.slu.cz). 

 

6. Klub seniorů 

Seniorskou sekci vede Jaroslava Biolková. Sekce organizuje jednou v roce společné setkání 

všech svých členů. Členové sekce se aktivně zapojují do skipových aktivit, o čemž svědčí 

jejich účast na společných akcích regionálního setkání seniorů v MěK Lipník nad Bečvou, 

kterého se zúčastnilo 18 seniorek, celostátního setkání seniorů v Lounech 5 seniorek, Dne 

knihovníků v Olomouci se zúčastnilo 9 seniorek. 

 

7. Poznávací zájezd 2012 

Studijní poznávací zájezd se uskutečnil 4. - 6. 5. 2012 do Vídně s návštěvami knihoven 

v Brně a Vídni. Autobusový zájezd na knihovnický happening v Písku se uskutečnil ve dnech 

21. - 22. 9. 2012. Fotoreportáže ze zájezdů jsou na stránkách SKIP10. 

 

8. Vesnice roku 2012  

Moravskoslezský kraj – komisařka Marie Šedá 

V roce 2012 bylo do soutěže přihlášeno dvanáct obcí, z toho v deseti z nich je zřízena 

i knihovna. Vybrat tu nejlepší nebylo zrovna jednoduché, nakonec volba padla na Místní 

knihovnu v obci Ostravice.  Zde nejde pouze o knihovnu – její součástí je také informační 

centrum a galerie.  Knihovna byla také nominována do soutěže Knihovna roku a paní 

Martina Klimková se zúčastnila i slavnostního vyhodnocení v Zrcadlové kapli Klementina. 

Olomoucký kraj - komisařka Lenka Prucková 

 V rámci soutěže Obec roku 2012 Olomouckého kraje proběhl i výběr knihovny postupující 
do celostátního kola soutěže Knihovna roku 2012. 

Komisařka Lenka Prucková navštívila 22 obcí a spolu s ostatními členy komise i téměř stejný 

počet knihoven. Jako knihovny pracující nad rámec obvyklé činnosti obecních knihoven byly 

vybrány: Hradčany, Radslavice (z okresu Přerov) a Uhelná (Jeseník), Tyto knihovny jsou 

plně začleněny do běhu života v obci, jsou skutečnými komunitními centry obce, která jejich 

činnost podporuje jak finančně (nákup knihovního fondu, nákup automatizovaného 

výpůjčního protokolu), tak i oceňováním. Jejich akce zahrnují celou řadu aktivit – od práce 

s dětským čtenářem a se seniory až po kurzy ručních prací. 

Vítězství za Olomoucký kraj a postup do celostátního kola vybojovala nakonec knihovna 

obce Uhelná za kvalitní knihovnické služby v řídce osídlené oblasti a promyšlenou práci 

http://k21.fpf.slu.cz/
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s romskou komunitou v knihovně (pravidelná čtení, povídání o knize, společná vaření dle 

kuchařek, přírodopisné a historické vycházky, hry,…). Knihovna má automatizovaný výpůjční 

protokol, velmi pěkně zařízenou a vyzdobenou půjčovní místnost i prostornou a praktickou 

místnost pro svoje akce. Není zde podstatný počet čtenářů, ale kvalita práce s nimi a ta je 

nadstandardní. 

 

9. Den knihovníků SKIP 10 v Olomouci  

Den knihovníků se uskutečnil v Domě umění v Olomouci ve středu 28. 11. 2012, jehož 

organizátorem byla spolu s RV SKIP10 také Knihovna města Olomouce a Vědecká knihovna 

v Olomouci. Setkání se zúčastnilo 80 knihovníků z členských knihoven. U příležitosti 

Dne knihovníků byly předány Ceny Knihovník Moravskoslezského kraje a Knihovník 

Olomouckého kraje za rok 2012 za zvlášť mimořádný přínos v oblasti knihovnictví. Olomouc 

nabídla účastníkům v Domě umění zajímavý kulturní program – kabaretní vystoupení 

olomouckých herců „Čtení z pokleslé literatury“ či průřezovou výstavu ze sbírek Muzea 

umění v Olomouci „od Tiziana po Warhola“. Účastníci Dne knihovníků si tak z Olomouce 

odnesli řadu skvělých uměleckých zážitků. 

 

10. Ocenění knihoven a knihovníků v roce 2012 

Cena SKIP a SKANSKA Městská knihovna roku 2012 

v kategorii měst nad 40 tis. obyvatel zvítězila Regionální knihovna Karviná 

Cena Ministerstva kultury ČR Knihovna roku 2012 v kategorii „základní knihovna“ 

zvláštní ocenění a diplom udělen Místní knihovně Ostravice 

Cena Knihovník Moravskoslezského kraje roku 2012 

Mgr. Šárka Holaňová, Knihovna města Ostravy  

Cena Knihovník Olomouckého kraje roku 2012 

Danuše Sklenářová, Obecní knihovna Pavlovice u Přerova 

Krajské kolo MS kraje soutěže Vesnice roku 

Místní knihovna Ostravice 

 

11. Komise pro zahraniční styky 

Stáže členů SKIP10 v roce 2012 v zahraničí: 

Ing. Dana Alková (Vědecká knihovna v Olomouci) – Wissensturm, Volkshochschule-

Stadtbibliothek Linz 

Bc. Petra Sitárová (Knihovna města Ostravy) – Zemská knihovna v St. Pölten a Rakouská 

národní knihovna ve Vídni 
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12. Klub dětských knihoven Severní Morava v roce 2012 

Jarní setkání klubka 25. 4. 2012 v MěK Krnov 

Jarního setkání se zúčastnilo 61 knihovnic a knihovníků. Zahájení se neslo ve swingovém 

rytmu. O to se postarali žáci místní ZUŠ pod vedením Jiřiny Fulnekové a Ivana Gajdoše. 

Pro uklidnění rozdováděného publika následovaly organizační záležitosti týkající se projektů 

na rok 2012. A pak už jsme se vrhli na program, kvůli kterému jsme do Krnova přijeli. 

Šlo o 4 ukázkové besedy, které připravili pracovníci Knihovny města Ostravy a MěK Třinec. 

Besedy byly úžasné a velice inspirativní, o čemž svědčila nadšená reakce všech přítomných. 

Mnozí jich také ihned využili při akcích ve svých knihovnách. 

 

Projekt „Kde končí svět – Český rok“ 

Do projektu se zapojilo 7 knihoven: 

MěK Český Těšín 

MěK Přerov 

MK Bystřice nad Olší 

Knihovna P. Bezruče v Opavě 

MěK Havířov 

MěK Orlová 

Knihovna města Olomouce 

Jmenované knihovny zaslaly výtvarné i literární práce svých dětí týkající se měsíce června. 

Všechny práce byly zaslány do Prahy a staly se součástí společné výstavy v Městské 

knihovně v Praze. Následně byly přivezeny zpět do Havířova, naskenovány pro další 

zpracování knihy a elektronicky zaslány zpět do Národní knihovny v Praze. Nyní čekáme 

na výsledek našeho snažení – na knihu. 

 

Projekt „Jak se žilo ve středověku“ 

Cílem projektu bylo seznámit děti zábavnou formou s životem ve středověkých hradech, 

naučit je vyhledávat a zpracovávat informace, pracovat v kolektivu a v neposlední řadě 

v nich vzbudit zájem o českou historii a o knihovnu.  

Do soutěže se přihlásilo 17 knihoven (MěK Petřvald, MěK Krnov, Knihovna města Ostravy, 

MK Mosty u Jablunkova, MK Bystřice nad Olší, MěK Havířov, MK Raškovice, MěK Lipník 

nad Bečvou, MK Dobrá, MěK Přerov, MěK Vratimov, Regionální knihovna Karviná, 

MěK Bohumín, MěK Třinec, MěK Klimkovice, Knihovna města Olomouc, MK Vřesina). 

V lednu byla všem rozeslána vědomostní soutěž, únor – květen se soutěžilo. Pravidla 

i doprovodný program si určovala každá knihovna podle svých možností a nápadů.  

110 nejaktivnějších dětí se na závěr zúčastnilo rytířského klání, které proběhlo 13. 6. 2012 

na hradě Hukvaldy. Děti i dospělí přijeli ve vlastnoručně vyrobených kostýmech 

a s vlastnoručně vyrobenými vlajkami. Na hradě je přivítal pan Jindřich z Lipé se svou 

družinou. Následovaly zdravice vyslanců jednotlivých knihoven a pak už se všichni vrhli 

do boje. Čekalo na ně 10 disciplín, které prověřily jejich zdatnost. Nejúspěšnější byla 

družstva z Mostů u Jablunkova, Havířova, Raškovic a Dobré. Za svou statečnost byli tito 

panoši pasování do stavu rytířského, obdrželi pasovací dekrety a pamětní mince či knížky. 

Drobné ceny si samozřejmě odvezli také členové ostatních družstev. Myslíme si totiž, 
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že velkou statečnost projevili všichni. Nejen při plnění daných úkolů, ale také v boji 

s přírodním živlem. Celý den silně pršelo, na zem se řinuly proudy vody, za chvíli na nikom 

nebyla nit suchá. Přesto všichni vytrvali až do konce a vítězi tak vlastně byli všichni. 

 

Škola naruby a scénické čtení herců Slováckého divadla v Uherském Hradišti 

Od roku 2008 probíhá v našem klubku projekt Škola naruby, který je zaměřen na rodinné 

čtení. Projekt doprovází řada akcí, které mají dětem ukázat, jak se dá s knihou pracovat 

a že čtení může být velmi zábavné. Kromě jiného to jsou besedy se spisovateli, ilustrátory 

apod. Protože ne všechny knihovny mají dostatek finančních prostředků na to, aby si tyto 

osobnosti pozvaly, řešíme to každoročně prostřednictvím grantů. Domluvíme se na tom, 

koho v daný rok pozveme a připravíme šňůru besed. Pro letošní rok jsme vybrali scénické 

čtení herců Slováckého divadla z Uherského Hradiště. Ti od září do listopadu postupně 

navštívili 23 knihoven obou krajů a dětem představili knihy Roalda Dahla Čarodějnice 

a Miloše Macourka Pohádky. Ohlasy byly většinou velmi kladné jak ze strany knihoven, tak 

ze strany herců. Některé děti na základě vystoupení udělaly do školního časopisu kvízy, jak 

má vypadat čarodějnice a jak už ji na dálku poznat, učitelky ho využily v hodinách literární 

výchovy, stoupl prý i zájem o dané knihy v knihovnách. Protože scénické čtení dosud 

probíhá, neznáme přesný počet dětí, které ho navštívily. Do dnešního dne to je asi 1 500 dětí 

a dospělých, takže konečné číslo by se mohlo blížit k 2 000.  

 

Podzimní setkání klubka 17. 10. 2012 v Regionální knihovně Karviná 

Podzimního setkání klubka se zúčastnilo 43 pracovníků dětských oddělení. Po projednání 

organizačních záležitostí přišel na řadu hlavní program – Marketing a propagace knihoven. 

Jeho úkolem bylo ukázat knihovnicím a knihovníkům, čeho se při propagaci vyvarovat, nebo 

naopak, na co se zaměřit s ohledem na věk cílové skupiny. Přednášející Zuzana Ulmannová 

z MěK Havířov a Andrea Peříková z Knihovny města Ostravy se svého úkolu zhostily 

na jedničku. Jejich přednášky byly velice zajímavé a podnětné, rovněž jsme ocenili množství 

příkladů z praxe, které nám daný problém osvětlily.  

Všechny akce byly hrazeny z grantu MK ČR za finančního přispění SKIP10. 

 

12. Stav členské základny  

 

 

počet 

individuálních 

členů 

počet 

institucionálních 

členů 

k 31. 12. 2008 62 79 

k 31. 12. 2009 70 81 

k 31. 12. 2010 90 95 

k 31. 12. 2011 100 97 

k 31. 12. 2012 87 98 


