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Výroční zpráva SKIP 10 za rok 2013

1. Regionální výbor v roce 2013

Regionální výbor SKIP10 pracoval ve složení zvoleném na valné hromadě SKIP10 v roce
2013 v Opavě, tj. 13 členů regionálního výboru, 3 členové dozorčí komise.
Složení regionálního výboru:

Bornová Zuzana, ředitelka KPB Opava - předsedkyně
Fišrová Lenka, vedoucí MěK Litovel – tajemnice
Cimbálník Pavel, ředitel MěK Přerov
Daňková Zdenka, ředitelka MěK v Šumperku
Domoráková Renáta, vedoucí MěK v Novém Jičíně
Galášová Jana, ředitelka MěK Český Těšín
Chmelíčková Olga, krajský metodik, VK Olomouc
Nalepová Dana, servisní technik firmy LANIUS
Prucková Lenka, ředitelka Knihovny města Olomouce
Sabelová Miroslava, ředitelka Knihovny města Ostravy
Střelcová Miroslava, ředitelka MěK Lipník nad Bečvou
Šedá Marie, krajský metodik, MSVK v Ostravě
Wolna Martina, ředitelka Měk Třinec
Dozorčí komise ve složení:

Ilona Nemeškalová (senior)
Lenka Žmolíková (ředitelka MěK Rýmařov)
Markéta Beyerová, MěK a informační centrum v Hradci nad Moravicí
Hospodářka:

Zuzana Valentová (ekonomka Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o.)
Zastoupení SKIP10 v celostátních orgánech a komisích a ostatní úkoly:
VV SKIP: Z. Bornová, M. Sabelová
Sekce veřejných knihoven 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
VISK 2 – O. Chmelíčková
VISK3 – P. Cimbálník
Knihovna 21. století – M. Wolna
Souborný katalog CASLIN: Z. Bornová
Komise pro benchmarking: M. Šedá
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
Webmaster SKIP10: M. Wolna
Kontakt se Slezskou univerzitou – Z. Bornová, M. Šedá
Kontakty s krajskými úřady, sekce veř. knihoven tamtéž: M. Šedá, R. Domoráková,
O. Chmelíčková
Evidence členů – M. Sabelová,
Elektronická db členů - správce P. Cimbálník
Klub seniorů – Z. Daňková
Klubko – Marika Zadembská
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Jednání regionálního výboru SKIP10:

22. 1. 2013 v Havířově
13. 3. 2013 v Knihovně Petra Bezruče v Opavě-(operativně po VH SKIP10)
18. 4. 2013 v Knihovně Petra Bezruče v Opavě
26. 9. 2013 v Městské knihovně v Šumperku
14.11.2013 v Českém Těšíně
2. Webová prezentace SKIP10, komunikace
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,
subdoména je přesměrována na server MěK Třinec. SKIP10 je také na Facebooku a na Twiteru
Diskusní konference SKIP10
Diskusní konference pro členy SKIP10 je provozována rovněž na serveru Městské knihovny
v Přerově. Konference je provozována na doméně skip10.cz. V průběhu roku 2013
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. Dotazy ke konferenci mohou být zasílány na adresu konferenceowners@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 2013 byla pokračovala tvorba nové, elektronické db členů sdružení SKIP10 z původní
evidence prostřednictvím tabulek v MS Excel, a to včetně evidence členských příspěvků. Ve
vývoji bude pokračováno i v roce 2014.
3. Realizované projekty
V roce 2013 byly realizovány granty také za finanční podpory VV SKIP. Mezi organizačně
nejnáročnější bezesporu patřilo Republikové setkání seniorů v Šumperku. Bližší info níže
Klub dětských knihoven připravila pro „klubkové“ knihovny dva zajímavé semináře. V rámci
vzdělávání knihovníků se konalo ve středu 24 4. 2013 v Městské knihovně v Havířově jarní
setkání KDK SKIP10, kterého se zúčastnilo 50 pracovníků dětských oddělení krajů
Moravskoslezského a Olomouckého. Jednalo se o odborný seminář Reportážní fotografie
aneb Jak fotografovat knihovnické akce.
Druhý seminář, který proběhl v říjnu v knihovně v Mostech u Jablunkova, se zabýval
aktuálním problémem Sociálních sítí a možných rizik. Semináře se zúčastnilo 44 knihovnic z
Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Na programu byl příspěvek
paní Lucie
Dymáčkové z Knihovny Jiřího Mahena v Brně, která představila nový projekt Klubu dětských
knihoven ČR – elektronickou databanku programů. Dalším lektorem byl pan Slavoj Raszka
ze společnosti Avers příspěvkem na téma Facebook a hrozby IT technologií.
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Posledním bodem byla ukázková lekce Lucie Kaletové Kdo hledá najde III, aneb
(ne)Bezpečný internet.
Klub dětských knihoven a jeho činnost za 2013 také ještě níže.
Projekty uzavřel seminář v Městské knihovně v Přerově 13. listopadu - Současná literatura
pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství - II. V přednášce Kateřiny Homolové se knihovníci
seznámili s výsledky z výzkumů uskutečněných v letech 2011-2012 a následně v
navazujícím výzkumu z roku 2013, které proběhly mezi žáky šestých a devátých tříd
základních škol a zaměřily se na jejich postoj ke čtenářství a čtení obecně. Další přednáška
o současné literární tvorbě pro mládež pomohla posluchačům se zorientovat v současné
knižní produkci pro děti a mládež. Hlavní pozornost byla věnována příběhové próze ze života
dětí. Posledním tématem semináře byla komiksová literatura pro děti. Účastníci se seznámili
s tituly českých, anglo-amerických a frankofonních autorů.
4. Grantový program SKIP10
Do grantového programu SKIP10 se v roce 2012 přihlásilo 5 knihoven. Na základě
podmínek tohoto dotačního titulu rozhodl RV SKIP10 o přidělení dotace čtyřem knihovnám:
Obecní knihovna Pavlovice – Jak vzniká kniha- 3000,- (honorář a doprava)
Obecní knihovna Bohuňovice – Moje nejoblíbenější pohádková postavička – 2000,(ceny, drobné odměny)
MěK Hranice – Po stopách Cyrila a Metoděje – 2500,- (doprava, vstupné)
MěK Klimkovice – Za poznáním s kufříky – 1500,- (tematické kufříky)
Celkem přiděleno 9000,- Kč z rozpočtu SKIP10
Další knihovna ucházející se o dotaci: MěK Frenštát p. R. – Žijeme v oceánu informacídotace nepřidělena.
5. Spolupráce se Slezskou univerzitou v Opavě
V letošním roce proběhla organizační schůzka k přípravě konference Kniha 21. století.
Konference proběhne 5. a 6. února 2014 v Opavě.
6. Klub seniorů
Seniorskou sekci vede Zdeňka Daňková, která s kolegyněmi připravila letošní republikové
setkání knihovníků seniorů.
Setkání se uskutečnilo ve dnech 5.-7.6. v Šumperku. Z původně přihlášených 35 účastníků
do Šumperka dorazilo 27, díky komplikacím v dopravě následkem povodní v Čechách se
několik kolegyň omluvilo.
Setkání bylo zahájeno ve středu 5.6. v kavárně hotelu Grand, zahájili jej zástupce SKIP
Mgr.Roman Giebisch Phd., předsedkyně SKIP 10 Mgr.Zuzana Bornová a ředitelka MěK
Šumperk Mgr.Zdeňka Daňková. Následovaly prezentace knihovnic ze Šumperka a z Libiny,
které seznámily přítomné s některými projekty ze svých pracovišť. V podvečer přijali
knihovníky v obřadní síni šumperské radnice starosta Mgr.Zdeněk Brož a místostarosta
Ing.Marek Zapletal, seznámili je s novodobou historií a rozvojem města. Šumperk z výšky
radniční věže všem představil historik Mgr. Drahomír Polách, který nás posléze cestou zpět
na ubytování seznámil s historií města.
Ve čtvrtek byl pro účastníky setkání připraven zájezd do údolí Desné a nejbližších
památkách v okolí Šumperka. Pátek 7.6. byl věnován odbornému semináři, kterého se
účastnili kromě seniorů také pracovníci dalších knihoven z regionu i ze Šumperka. Úvodní
vystoupení dětí ze ZŠ Oskava, která vzorně spolupracuje s místní obecní knihovnou,
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všechny přítomné dobře naladilo, příspěvky hostů všechny zaujaly. Podle reakcí máme
radost z vydařené akce a těšíme se na další setkávání při jiných příležitostech.
Pořadatelem setkání byl SKIP, regionální výbor SKIP 10 Moravskoslezský a Olomoucký kraj,
financování bylo zajištěno s pomocí grantu Ministerstva kultury ČR, příspěvku SKIP 10
a z příspěvků přihlášených účastníků. Organizací akce byla pověřena Městská knihovna
Šumperk.
7. Vesnice roku 2013
Moravskoslezský kraj – komisařka Miroslava Sabelová
Do soutěže se v roce 2013 přihlásilo 12 moravskoslezských obcí. Knihovny nejsou jen
trpěnou „nutností“, ale v řadě míst se knihovnou chlubí a mnohde i oprávněně. Třeba právě
v Žabni, která letos obsadila příčku nejvyšší. Nově rekonstruovaná, prostorná knihovna
nabízí dostatek místa pro výběr knih, práci s Internetem nebo trávení volného času
v knihovně, který paní knihovnice naplňuje bohatým a atraktivním programem. O činnosti
knihovny vedení obce nejen ví, ale je ochotno se podílet na nutných změnách a dalším
rozvoji.
16. srpna 2013 bylo ve vítězné obci Jeseník nad Odrou předáno ocenění za vzorné vedení
knihovny obci Žabeň. A vůbec nepochybuji o tom, že žabeňská knihovna využije finanční
odměnu k prospěchu a radosti všech svých současných i budoucích čtenářů a návštěvníků.
web vítězné knihovny / http://www.zaben.knihovna.info
celkové výsledky soutěže / http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/-32352
Olomoucký kraj - komisařka Lenka Prucková
V rámci každoroční soutěže Vesnice 2013 proběhl v Olomouckém kraji i výběr nejlepší
knihovny (ocenění – Diplom za vzorné vedení knihovny a 50 000 Kč z rozpočtu
Olomouckého kraje) následně postupující do celostátního kola soutěže Knihovna roku 2013
pořádané MK ČR.
Komisařka Lenka Prucková navštívila 19 obcí a spolu s ostatními členy komise i stejný počet
knihoven. Jako knihovny pracující nad rámec obvyklé činnosti obecních knihoven byly
vybrány: Hradčany, Troubky (okresu Přerov), Hněvotín (okres Olomouc), Skalka (okres
Prostějov) a Rapotín (okres Šumperk), 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
práce knihovníků. 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 Troubky za stále se zlepšující prostředí knihovny (nově vybudovaný vchod do
knihovny a další místnost určená pro výtvarné a rukodělné aktivity), kvalitní knihovnické
služby a promyšlenou koncepci besed a vzdělávacích akcí. Knihovna má automatizovaný
výpůjční protokol a úzce spolupracuje s pověřenou knihovnou. Komise vysoce hodnotila
osobnost paní knihovnice Hany Obrtelové.
8. Den knihovníků SKIP 10 v Havířově
Poslední, spíše společenskou akcí v letošním roce pro oba kraje, které sdružuje náš RV
SKIP10, byl Den knihovníků v Havířově 27. listopadu. V hudebním oddělení Městské
knihovny v Havířově se setkalo více než 70 knihovníků a knihovnic našich regionů. Kromě
kulturního programu, ve kterém vystoupila nadějná folk-rocková zpěvačka Vera Muse, bylo
obsahem setkání také vyhodnocení nejlepších knihovníků Moravskoslezského
a
Olomouckého kraje.
Výroční zpráva SKIP 10 za rok 2013

9. Ocenění knihoven a knihovníků v roce 2013
Cena Ministerstva kultury ČR Knihovna roku 2013 v kategorii „základní knihovna“:
Zvláštní ocenění a diplom získala Místní knihovna ŽABEŇ, kraj Moravskoslezský
V letošním roce obdržely ocenění Knihovník Moravskoslezského kraje Božena Čepová,
dlouholetá knihovnice oddělení pro děti MěK Krnov a knihovník Olomouckého kraje Lada
Veselá z obecní knihovny v Radslavicích.
10. Komise pro zahraniční styky
Stáže členů SKIP10 v roce 2013 se neuskutečnily.
11. Činnost kontrolní komise
Dozorčí komise provedla kontrolu hospodaření SKIP10 2x, a to dne 15.1.2013 v Českém
Těšíně, žádné nedostatky neshledala. Byla provedena aktualizace členské základny,
kontrole byla přítomna Jitka Štiborová, členka DK VV SKIP.
Další zasedání Dozorčí komise SKIP10 bylo 17.9. v 10,00 v Opavě, závěr kontroly:
hospodaření je bez závad.
12. Klub dětských knihoven Severní Morava v roce 2013
V r. 2013 uspořádalo klubko 5 akcí, které byly z větší části hrazeny z grantu MK ČR. Celkem
jsme získali 15 000,- Kč, další 4000,- Kč poskytl SKIP10.
Jarní setkání KDK SKIP10 dne 24.4.2013 v MěK Havířov
V rámci vzdělávání knihovníků se konalo ve středu 24.4.2013 jarní setkání KDK SKIP10,
kterého se zúčastnilo 50 pracovníků dětských oddělení krajů Moravskoslezského a
Olomouckého.
Po prohlídce nové budovy MěK Havířov jsme se věnovali organizačním záležitostem klubka
a volbě nové předsedkyně KDK SKIP10. Tou se jednohlasně stala Marika Zadembská –
knihovnice dětského oddělení MěK Třinec.
Pak již následoval odborný seminář Reportážní fotografie aneb Jak fotografovat knihovnické
akce. Šlo o workshop s lektorem Markem Džupinou. Účastníci získali základní informace o
tom, jak ovládat fotoaparát, jak pořizovat dobré fotografie a jakých chyb se při fotografování
vyvarovat. Seminář byl hodnocen velmi kladně a doufáme, že přispěl k zlepšení propagace
v knihovnách.
Projekt Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT).
V letošním roce se našemu klubku podařilo získat grant MK ČR na projekt RWCT. Ten se
uskutečnil ve dnech 9. – 11.5.2013 v Knihovně města Ostravy pro 25 knihovnic a knihovníků
krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Ostravskou knihovnu jsme zvolili kvůli dobré
dopravní dostupnosti a také kvůli nabídce bezplatného ubytování přímo v ostravské
knihovně, a to jak pro lektorku, tak pro zájemce ze vzdálenějších míst. Účastníci si hradili
dopravu, stravování a účastnický poplatek 500,- Kč, který pokryl požadovaných 50% nákladů
projektu.
Lektorka kurzu Kateřina Šafránková nás během tří dnů seznámila s metodami zaměřenými
na aktivní učení, efektivní komunikaci, řešení problémů, rozvoj kritického myšlení, celoživotní
učení, práci s informacemi, rozvíjení respektu k druhým a spolupráci s nimi. Probírali jsme
nejen teorii, ale na konkrétních příkladech a lekcích jsme si tyto metody přímo vyzkoušeli.
Lekce byly zaměřeny na všechny věkové kategorie čtenářů – děti předškolní a obou stupňů
základních škol, studenty SŠ i dospělé čtenáře. Lektorka nám poskytla nejen mnoho
cenných informací, ale také množství materiálu, který nám pomůže při naší každodenní práci
se čtenáři. Získali jsme také certifikát, který opravňuje k účasti na dalších programech
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projektu RWCT.
Všichni účastníci kurzu se shodli na tom, že to byl jeden z nejlepších kurzů, které naše
klubko pořádalo a žádali pokračování v příštím roce. Budeme rádi, pokud se nám podaří
získat grant a jejich přání splnit. Myslíme si, že projekt je velice přínosný a může pomoci
nejen pracovníkům knihoven, ale ukázat také cestu rodičům a učitelům, jak pracovat s dětmi,
aby je čtení bavilo.
Putovní výstava ke komiksu
V poslední době stoupá zájem o komiksovou literaturu. Na to reagovalo naše klubko
zorganizováním putovní výstavy. Jde vlastně o spojení dvou výstav – Komiks vs. ilustrace a
Komiks nejen v komiksu, které nám zapůjčila pražská organizace Svět knihy. Výstava byla
odstartovaná v září v Knihovně města Ostravy a postupně si ji budou moci prohlédnout
návštěvníci 9 moravských knihoven, které o ni projevily zájem. Většina knihoven si k ní
připravila také doprovodný program, např. besedy o komiksu, workshopy, křest vlastního
komiksu apod.
Podzimní setkání KDK SKIP 10
9. října 2013, Místní knihovna Mosty u Jablunkova
Na našem druhém setkání knihovníků a knihovnic Klubka SKIP 10 nás hostila Místní
knihovna v Mostech u Jablunkova. I přes to, že je až na konci republiky, čas si udělalo a
přijelo 44 knihovnic ze Severomoravského a Olomouckého kraje.
Na programu bylo hned několik zajímavých témat. Po organizačních záležitostech, kdy jsme
se věnovali plánovaným akcím, seminářům a projektům, dostala slovo paní Lucie
Dymáčková z knihovny Jiřího Mahena v Brně.
Velice podrobně nám představila nový projekt Klubu dětských knihoven ČR – elektronickou
databanku programů (lekcí, besed, pořadů, …). Věnovali jsme se dostatečně také citování,
autorským právům, vkládání obrázků a dalším náležitostem. I když vše vypadá složitě, věřím,
že nakonec bude databanka využívána a bude velice nápomocná všem.
Dalším lektorem byl pan Slavoj Raszka ze společnosti ACET, který měl dvouhodinový, velice
přínosný a intenzivní seminář na téma Facebook a hrozby IT technologií. Podrobněji se pak
dále věnoval facebooku, kyberšikaně a kybergroomingu a sextingu. Je to téma velice
obšírné a proto jsme nestihli zdaleka všechno. Bylo však dobré to slyšet a uvědomit si, jaké
možnosti a co bychom mohli dál podnikat my v knihovnách. Je možno uspořádat semináře
nejen pro děti ve školách ale ještě lépe, uspořádáme-li semiáře pro rodiče a pedagogy.
Seminář sklidil velký úspěch!
Posledním příspěvkem podzimního setkání byla ukázková lekce Lucie Kaletové, Kdo hledá,
najde III, aneb (ne)Bezpečný internet.
Během diskuze v průběhu semináře jsme měli čas sdělit si navzájem zajímavé tipy na
lektory, autory i ilustrátory. Celý seminář hodnotím jako velice přínosný, nejen podle sebe
ale i podle ohlasů účastníků.
Kurz Úprava fotografií v počítači
Rok 2013 jsme uzavřeli v listopadu v MěK Bohumín dvěma jednodenními kurzy k úpravě
fotografií v počítači. Vyžádali si je účastníci jarního setkání klubka, které bylo věnováno
fotografování.
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13. 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

K 30.12. 2013

97

106
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