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Mgr. Zuzana Bornová, Ing. Pavel Cimbálník, 

Mgr. Renata Domoráková,  

Mgr. Lenka Fišrová,  Jana Galášová,  

Mgr. Olga Chmelíčková, Dana Kochová,      

PhDr. Dana Nalepová, RNDr. Lenka    

Prucková, Mgr. Miroslava Sabelová,  

Mgr. Miroslava Střelcová,  

Mgr. Marie Šedá, Mgr. Martina Wolna 



 

Jaroslava Biolková  

Mgr. Ilona Nemeškalová  

Bc. Lenka Žmolíková 

 

Hospodář: Jarmila Kajzarová 



 

Mgr. Miroslava Sabelová – předsednictvo 

VV SKIP 

 

Jitka Štiborová – dozorčí komise VV SKIP 



 Jednání proběhlo v těchto knihovnách:  

 

Knihovna města Ostravy, VěK Olomouc, 

KPB Opava, MěK Lipník nad Bečvou,   

Český Těšín, Přerov, Nový Jičín, Rýmařov, 

Vrbno pod Pradědem, Příbor, Třinec, 

Frýdek-Místek, Regionální knihovna 

Karviná 



 

 

Institucionální členové  - 98 

 

Individuální členové - 87 



Aktivity na podporu členských knihoven 
a knihovníků  např. odborné semináře v 
rámci profesního vzdělávání knihovníků  

Akce pro čtenáře např.  v rámci KDK pro 
dětské čtenáře (Jak se žilo ve středověku, 
Knihy plné dobrodružství - šňůra 
představení scénického čtení Slováckého 
divadla, Král čtenářů) 

Spolková činnost  Klub seniorů, poznávací a 
studijní zájezdy pro členy, knihovnické 
happeningy 



organizování odborných seminářů  

s cílem:      

 

hledání nových postupů  

výměna zkušeností  

hledání  trendů, směrů a příležitostí pro 

knihovny  

 



„M klub“ Mladí lidé v knihovně? - 
seminář o práci s dospívající mládeží, 
2010, MěK Třinec 
 

Multikulturní výchova v knihovnách, 
2010, Lipník N/B - Klubko 
 

Zájmové vzdělávání dospělých  
    v knihovnách, 2011, Olomouc, garant         
    M.Wolna 

 
 



Unie zaměstnavatelských svazů, program 
vzdělávání knihovníků, 2010-2011, 
financováno z fondů EU 

Cíl: zvýšení adaptability pracovníků 
knihoven 

Zaměření: dovednosti v oblasti 
informačních technologií, aktuální trendy 
v oblasti knihovnických a informačních 
služeb, management knihoven, 
komunikační dovednosti 



Škola naruby – na začátku byla  

spolupráce MěK Český Těšín a CČČD  

autorkou nápadu je Jitka Sopperová ze 

Šumperka, Deníček pro děti a rodiče 

vznikl v Českém Těšíně, projekt zastřešil 

KDK SKIP10            

od r. 2008 se vyexpedovalo 37 tis. 

deníčků, akce se v průběhu let zúčastnilo 

cca 350 knihoven a ZŠ, některé z nich 

opakovaně 

 



Čtenářské pasy – pro starší čtenáře, MěK 

Havířov 

Program na podporu dětského čtenářství 

Škola naruby pokračuje každoročně 

kvalitně koncipovanými programy pro 

dětské čtenáře, kterých se zúčastnily již 

desítky dětských knihoven 

Každoroční jarní a podzimní  setkání 

členů KDK 

Poděkování patří Daně Kochové 



datuje se od r. 2003 – vzdělávací dny na 

univerzitě ve spolupráci s PhDr. Beatou 

Sedláčkovou 

2004 – Klub knihovníků a přátel dobré 

knihy CASANOVA, ve spolupráci s doc. 

Miladou Pískovou 

2004 – 1. ročník Konference Kniha v 21. 

století – doc. Písková, později prof.  Milan 

Konvit, PhDr. Libuše Foberová  

 

 



Rok 2010 - 7. ročník, téma :  

   Knihovna jako instituce a vztahová   

   síť budoucnosti 

 

Rok 2012 – 8. ročník,  

   téma:  Budoucnost knihoven – trendy a     

   vize 

Příští ročník – rok 2014 



Podpora informačních, kulturně 

výchovných a  vzdělávacích projektů 

Podpora nadstandardní kulturně 

výchovné a vzdělávací činnosti   

Podpora  činnosti Klubu dětských 

knihoven SKIP10 

Grantový program SKIP10 vznikl v 

roce 2003, celkem 37 projektů 



NEJLEPŠÍ  

Z  

NEJLEPŠÍCH 



  

OCENĚNÉ 

KNIHOVNY 



Městská knihovna roku 2010 -hlavní  cena – 

Knihovna města Ostravy  

 

Městská knihovna roku 2012 -  kategorie na 

40 tis. obyvatel - Regionální knihovna 

Karviná 



Titul KNIHOVNA ROKU 2008 

 

 

OBECNÍ KNIHOVNA PAVLOVICE  

U PŘEROVA 



cenu uděluje Ministerstvo kultury ČR   

 

Komisaři krajských kol  

 

   Moravskoslezský kraj – Mgr. Marie Šedá  

   Olomoucký kraj – RNDr. Lenka Prucková 



       Zvláštní ocenění v celostátním kole získaly knihovny: 

Rok 2010  
Místní knihovna Řepiště (F-M)  
Obecní knihovna Skorošice (Jeseník) 
Rok 2011  
Místní knihovna Bolatice (Opava) 
Místní knihovna Libina  (Šumperk) 
Rok 2012  
Místní knihovna Ostravice (F-M) 
Místní  knihovna Uhelná (Jeseník) 



 

OCENĚNÍ 

JEDNOTLIVCI 



 

PhDr. Naděžda Ježková (2001) 

 

Dana Kochová (2007) 

 

Mgr. Ilona  Nemeškalová (2010) 

 Jaroslava Biolková (2010) 

Alena Zubková (2010) 

 

 



 

Knihovník Olomouckého kraje 2011 

    Alena Holíková  

(Místní knihovna Libina) 

 

Knihovník Olomouckého kraje 2012  

Danuše Sklenářová 

(Obecní knihovna Pavlovice u Přerova) 

 



 

Knihovník Moravskoslezského kraje 2011   

Helena Černá (senior, dříve MěK Vítkov) 

 

   Knihovník Moravskoslezského kraje 2012    

Mgr. Šárka Holáňová (KMO) 

 



 

Spolkový život 

SKIP10 



  

2010 v jazzovém klubu v Českém Těšíně 

spojeno s návštěvou Kavárny Avion/Noiva   

2011 v Knihovně PB v Opavě, spojeno s 

přednáškou PhDr. P.Škyříka 

2012 v Muzeu umění v Olomouci, spojeno 

s kulturním programem  a  unikátní 

výstavou  
 Od r. 2011 je udělováno ocenění Knihovník MS kraje a Knihovník 

Olomouckého kraje 



2010 – zájezd na Vysočinu –Jihlava a 

Svitavy 

2010 – zájezd na happening  v Turnově 

202011 – Zájezd na Křivoklátsko 

2012 – Vídeň 

2012 – zájezd na happening v Písku 



Regionální setkání : 

2010 -  v Lipníku n/B 

2011 – v Knihovně města Ostravy 

2012 - v Lipníku n/B 

 

Klub má 33 členů 

 

 



Navázat spolupráci s partnerem v Polsku 

– Spolkem polských knihovníků  

Navázat užší spolupráci veřejných 

knihoven s knihovnami vysokoškolskými 

a muzejními 

Vytvořit program stáží knihovníků v rámci 

knihoven v ČR 

 

 



Seminář pro pracovníky dětských 
knihoven Současná literatura pro děti - 
garant MěK Přerov 
 

Setkání knihovnických seniorů v 
Šumperku – garant MěK Šumperk 
 

Seminář pro pracovníky dětských 
knihoven Čtením a psaním ke kritickému 
myšlení - garant KDK SKIP10 



Poděkování všem individuálním i 

kolektivním členům, členům RV, dozorčí 

komise, Klubu dětských knihoven  a 

dalším orgánům  za aktivní spolupráci a 

účast na spolkovém životě regionální 

pobočky SKIP10 v uplynulém volebním 

období. 

 



 



 



 



 



 



 


