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Výroční zpráva SKIP 10 za rok 2015

1. Regionální výbor v roce 2015

Regionální výbor SKIP10 pracoval ve složení zvoleném na valné hromadě SKIP10 v roce
2014 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, ředitelka MěK a informačního centra 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, J. Galášová, M.
Šedá
Komise pro mezinárodní styky: L. Prucková
Knihovna roku – celostátní hodnotící komise: M. Šedá
Knihovna roku – krajský komisař: M. Šedá, L. Prucková
VISK 2 – O. Chmelíčková
Knihovna 21. století – M. Wolna, M. Šedá
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: P. Cimbálník, KLUBKO: M. Wolna,
Kontakt se Slezskou univerzitou – Z. Bornová, M. Šedá
Kontakty s krajskými úřady, sekce veř. knihoven tamtéž: M. Šedá, R. Domoráková,
O. Chmelíčková
Biblioweb- P. Cimbálník
Evidence členů – D. Nalepová,
Elektronická db členů - správce P. Cimbálník
Klub seniorů – Z. Daňková
Klubko SKIP10 – M. Zadembská
Výroční zpráva SKIP 10 za rok 2015

Jednání regionálního výboru SKIP10:

4. 2. 2015 v Ostravě Svinově
2. 4. 2015 v Třinci
12. 6. 2015 v Novém Jičíně
2. 9. 2015 v Litovli
6. 11. 2015 v Opavě
Regionální valná hromada v Opavě – 8. dubna 2015
Regionální valná hromada navrhla následující změny stanov:
1. Nový oficiální název Svaz knihovníků a informačních pracovníků, z. s.
2. Statutárním orgánem je předseda SKIP (individuální)
3. Délka funkčního období trvá tři roky
4. Regionální organizace SKIP10 bude (nadále) organizační složkou
5. RVH souhlasí s novým návrhem hlasovacího modelu, v němž se mění postavení
institucionálních členů SKIP, resp. zohledňuje se počet pracovníků v instituci při hlasování
individuálních a institucionálních členů
Dále byly na VH SKIP10 navrženy drobné úpravy stanov, viz zápis z RVH
http://www.skip10.cz/

2. Webová prezentace SKIP10, komunikace
Webové stránky SKIP10 jsou provozovány na internetové adrese www.skip10.cz. V roce
2015 dostaly webové stránky nový grafický design. Stránky sdružení byly pravidelně
aktualizovány a doplňovány o nové příspěvky. Stránky jsou hostovány na serveru Městské
knihovny v Přerově a jejich správu zajišťuje Ing. Pavel Cimbálník.
Proměnou prošly i stránky Klub dětských knihoven SKIP10.
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 2015
docházelo k pravidelným kontrolám databáze kontaktů v konferenci a její aktualizaci v
závislosti na stavu doručitelnosti zasílaných příspěvků 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 2015 se revidovala a zprovoznila nová elektronická databáze členů sdružení SKIP10,
jejímž autorem je Ing. Pavel Cimbálník.
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3. Realizované projekty
V roce 2015 byly realizovány následující granty s finanční podporou VV SKIP:
Jarní a podzimní setkání Klubka - 4000 Kč - pořadatel Klub dětských knihoven (duben,
říjen 2015)
Čtením a psaním ke kritickému myšlení – 5. -7. června 2015 - 12000 Kč – pořadatel
Marika Zadembská, Městská knihovna Třinec 3. – 5. června – místo konání Knihovna města
Ostravy.
Republikové setkání seniorů Olomouc – 25. - 27. srpna 2015), pořadatel Knihovna města
Olomouce.
Regionální literatura a knihovna 9. – 10. 9. 2015, pořadatel Městská knihovna Šumperk –
pro malý počet zúčastněných zrušeno, proběhl pouze jednodenní seminář mimo rozpočet VV
SKIP a RV SKIP
Nové možnosti komunitní knihovny 13. – 14. 10. Český Těšín, pořadatel Městská
knihovna v Českém Těšíně.
Současná literatura pro děti III. - 10 000 Kč, pořadatel Městská knihovna v Přerově
18. 11. 2015 2015.
Všechny projekty byly vyúčtovány v termínu.

4. Grantový program SKIP10
Knihovny přihlásily celkem 9 projektů. RV jednotlivé projekty posoudil a rozhodl o přidělení
dotace 5 projektům, celkem bylo přiděleno 10 300,-Kč:
Hustopeče – schváleno 1 500,- Kč
Klimkovice – neschváleno
Pavlovice u Přerova – schváleno 2 000,- Kč
Písek – schváleno 2 000,- Kč
Potštát – schváleno 1 800,- Kč
Příbor – neschváleno
Raškovice – schváleno 3 000,- Kč
Knihovna a Šenovské muzeum – neschváleno
Uničov – neschváleno
Akce podpořené z prostředků SKIP10
Táta čtenář - do republikového kola postoupili za MS kraj Táta čtenář z MěK Bolatice a za
Ol. kraj z Knihovny města Olomouce.
Knihovna pro všechny – konference v Havířově, SKIP10 přispěl finanční částkou na zajištění
konference
Přehlídka knihoven OKNA Třinec – finanční částkou SKIPu 10 byl podpořen kulturní program
pro účastníky a honorář pro přednášejícího.
KnihOlympiáda se uskutečnila 23. 9. 2014 – SKIP10 hradil dopravu účastníků ze Svinova do
Klimkovic
Setkání seniorů v Knihovně města Ostravy – 21. října 2015
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5. Spolupráce se Slezskou univerzitou v Opavě
V červnu 2015 byla přizvána na výbor do Nového Jičína PhDr. Libuše Foberová, PhD., aby
spolu s členy výboru seznámila s organizací a programem Kniha 21. století. Konference
proběhne v únoru 2016.

6. Klub seniorů
Seniorskou sekci vede Zdeňka Daňková, která s kolegyní M. Sabelovou připravila letošní
setkání knihovníků seniorů v Ostravě.
Setkání se uskutečnilo 14. 10. 2015 v Knihovně města Ostravy. Z původně přihlášených 17
účastníků do Olomouce dorazilo 15 seniorek.

7. Oceněné knihovny našeho regionu
Vesnice roku 2015
Moravskoslezský kraj – komisařka Marie Šedá
Do krajského kola této soutěže se v Moravskoslezském kraji přihlásilo jen 8 obcí. To však
nebránilo desetičlenné komisi ve složení čtyř žen a šesti mužů důkladně poznat a zhodnotit
vesnice, a to ze všech možných úhlů pohledu - všichni členové si pročítali koncepční
dokumenty, hodnotili společenský život, aktivity občanů, seznamovali se s podnikáním v
obci, s péčí o stavební fond a občanskou vybaveností, prohlíželi si výsledky péče o veřejná
prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, zajímali se o připravované záměry a informační
technologie obce. Stejnou pozornost věnovali rovněž knihovnám, jejich vybavení,
technologiím a aktivitám, které knihovny pořádají. Zvláštní zájem byl věnován i spolupráci
knihoven v programu regionální funkce knihoven, podpoře knihoven obcemi a vzdělávání
knihovníků.
Všechny přihlášené obce byly nejprve hodnoceny v krajském kole. Návštěva každé vesnice
trvala dvě hodiny, poté se komise přesunula do další přihlášené obce.
Rozhodnutí nebylo snadné – všechny přihlášené obce byly výborné, představily zajímavé
dokumenty a pestré aktivity. Přesto si zlatou stuhu mohla odnést jen jedna z obcí – a v roce
2015 to byl jednoznačně Kunín. Také kunínská knihovna přesvědčila komisi o své
jedinečnosti a odnesla si Diplom za moderní knihovnické a informační služby.
Tím postoupila i do celostátní soutěže Knihovna roku.
Olomoucký kraj - komisařka Lenka Prucková
V rámci každoroční soutěže Vesnice roku 2015 proběhl v Olomouckém kraji i výběr nejlepší
knihovny. Knihovna obdrží Diplom za moderní knihovnické a informační služby + 50 000 Kč z
rozpočtu Olomouckého kraje a následně postupuje do celostátního kola soutěže Knihovna
roku 2015 pořádané MK ČR.
Komisařka Lenka Prucková navštívila soutěžících 11 obcí (nejméně v celé historii soutěže v
Olomouckém kraji) a spolu s ostatními členy komise i knihovny v nich. Jako knihovny
pracující nad rámec obvyklé činnosti obecních knihoven byly vybrány: Černotín (okres
Přerov), Němčice nad Hanou, Mořice (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. Často pracují v
nových či nově rekonstruovaných prostorách. Věnují se jak práci s dětským čtenářem, tak
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aktivitám pro seniory, výtvarným činnostem, oblíbená je i spolupráce s mateřskými centry.
Vítězství za Olomoucký kraj a postup do celostátního kola vybojovala nakonec Zámecká
knihovna Mořice http://knihovna.morice.cz/ za stále se zlepšující moderní knihovnické a
informační služby čtenářům a uživatelům. Každý rok, kdy obec (těsně nad 500 obyvatel)
soutěží, je patrný pokrok. Knihovna, jejíž celý název je Zámecká knihovna a centrum volného
času pro děti, mládež a seniory, je umístěna v chátrajícím zámku (nevyjasněné majetkové
vztahy), ale místnosti jsou úžasně zrekonstruovány přímo pro knihovnu. Kromě dvou
místností s knihovním fondem (vtipně řešená otázka erotické literatury schované za
červenou záclonkou) následuje místnost pro děti s různými herními prvky, místnost s velkou
obrazovkou pro promítání filmů pro občany či prostor pro výstavy. Pohodlný nábytek pro
čtení i snění vhodně doplňuje. Do knihovny si našli cestu i teenageři. Mladí a kreativní
knihovníci Petra Loučková a Tomáš Pavelka mají správnou představu o tom, kam se
současné knihovnictví ubírá, a sami nebo ve spolupráci s okresní metodičkou si vyhledávají
informace o koncepci či standardech. Knihovna zapojila také do benchmarkingu.
Republiková ocenění:
Městskou knihovnou roku 2015 se stala Knihovna města Olomouce.
Hlavní cenu v kategorii Informační počin získala Městská knihovna Třinec za podporu
čtenářství formou kritického myšlení a aktivní zapojení dospívající mládeže do života
komunity.
Vesnice roku: V roce 2015 získala Zvláštní ocenění a diplom v kategorii "základní knihovna"
Obecní knihovna v Kuníně z Moravskoslezského kraje.
Krajská ocenění
Místní knihovna Kunín - Diplom za moderní knihovnické a informační služby
Zámecká knihovna Mořice - Diplom za moderní knihovnické a informační služby

8. Zájezd
V roce 2015 byl naplánován zájezd na Broumovsko, pro malý zájem účastníků byl zájezd
zrušen.
9. Den knihovníků SKIP10 v Českém Těšíně
Poslední, spíše společenskou akcí v letošním roce pro oba kraje, které sdružuje náš RV
SKIP10, byl Den knihovníků v Olomouci 26. listopadu 2015. Hostitelská knihovna v Českém
Těšíně připravila pro knihovníky z MS a Olomouckého kraje pěkný program, ve kterém
účinkovali herci Těšínského divadla a bohaté pohoštění. Den knihovníků byl krásnou tečkou
za činností SKIP10 v roce 2015.
Ocenění knihovníků v roce 2015 udělované SKIPem10
V letošním roce obdržely ocenění Knihovník Moravskoslezského kraje Knihovník MS a OL
kraje pro rok 2015 Zuzana Konvičková – vedoucí knihovny Klimkovice a Martin Benčík
knihovník Knihovny města Olomouce.
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10. Komise pro zahraniční styky
Stáže členů SKIP10 v roce 2015 se neuskutečnily. Členové SKIP10 se zúčastnili odborného
zájezdu do Německa a Dánska v říjnu 2015.

11. Činnost kontrolní komise
Dozorčí komise provedla kontrolu hospodaření SKIP10 2x, a to dne 23. 3. 2015 v Opavě,
žádné nedostatky neshledala.
Další zasedání Dozorčí komise SKIP10 bylo 6. 11. 2015 v Opavě, závěr kontroly:
hospodaření je bez závad.

12. Klub dětských knihoven Severní Morava v roce 2015
V r. 2015 uspořádalo klubko 3 akce, které byly z větší části hrazeny z grantu MK ČR.
Jarní setkání KDK SKIP10, 24. dubna 2014
Jarní setkání Klubka proběhlo v Knihovně Petra Bezruče v Opavě s lektorkou Alenou
Zupkovou. Počet účastníků byl nižší, než obvykle a to z důvodu specifického programu.
Zúčastnilo se 37 knihovnic.
Hlavní host jarního setkání byla výtvarnice Alena Zupková, která učí na Základní umělecké
škole v Hájích u Opavy. Během dopoledne si účastnice vyzkoušely několik výtvarných metod
s různými materiály. Jednalo se o netradiční zadání i netradiční způsoby práce, než na jaké
jsme zvyklí z klasických základních škol a klasických výtvarných dílniček, které často
v knihovnách probíhají. Aktivity, která si lektorka pro knihovnice připravila, byly často
nějakým způsobem propojeny se slovy, knihou, ilustracemi a uměním. I podle reakcí
účastníků byl tento výtvarný workshop velice inspirativní, vydařený a nové metody mohou být
využity v knihovnách.
V druhé části programu byla představena činnost knihovny pro děti a účastníci absolvovali
zajímavou prohlídku budovy knihovny i se všemi historickými reáliemi. Poutavé vyprávění
všechny zaujalo.
Podzimní setkání Klubka SKIP10, 21. října 2015
Do nově zrekonstruované Knihovny v Třinci se v říjnu sjelo více než 40 knihovníků
Moravskoslezského a Olomouckého kraje pro zajímavá témata a možnost sdílet nápady a
inspirovat se.
První část setkání byla věnována zajímavým tipům na literární pořady, besedy s autory i
kreativní workshopy. Knihovníci si navzájem doporučují spisovatele i zajímavá témata. Pro
příští rok jsme si domluvili speciální rubriku „koho do knihovny nezvat!“. Myslím, že i
negativní zkušenosti je třeba sdílet dál. V knihovnách nejsou peníze na rozdávání a mrhání
pro nezajímavé a nesmysluplné věci.
Podzimní setkání mělo tři navzájem propojená témata:
KPZ nástrojů pro knihovníky. Klubková Krabička (snad ne naposledy) Poslední Záchrany pro
ty, kteří potřebují inspirovat, znovu nastartovat, rychle vytvořit efektivně efektní besedu.
Informační zdroje, nástroje, knihy nejen pro knihovníky v podání Martina Čadry.
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Jak na tiskovku? Proč, kdy, jak, komu a o čem psát tiskovou zprávu? Pár rad z praxe bývalé
televizní redaktorky a současné tiskové mluvčí Reginy Szpyrcové pro ty, kteří si chtěli osvojit
tuto základní formu komunikace s médii. Na závěr dostali posluchači příležitost zúročit
poznatky z přednášky a napsat tiskovou zprávu na vlastní téma, kterou pak předali
přednášející k posouzení.
Facebook. Jak zvýšit dosah? Přednáška Jana Delonga byla zaměřena na sociální sítě a na
jejich efektivní využívání k propagaci, komunikaci a oslovování fanoušků a uživatelů
knihoven. Hlavním bodem byla nejrozšířenější síť Facebook a spravování stránek, profilů a
vysvětlení toho, co je to obsah a dosah. Druhá část byla zaměřena na přehled dalších sítí,
které by knihovny mohly využít a v poslední, praktické části lektor ukázal, jak upravovat fotky
v editoru a jak vytvářet plánované příspěvky na Facebooku.
Podle ohlasů, komentářů a zpětných vazeb mohu soudit, že další z řady setkání „klubkařů a
klubkařek“ bylo úspěšné a přínosné. Pro rok 2016 plánujeme setkání v Olomouci a Českém
Těšíně.
KnihOlympiáda – 23. září 2015 Klimkovice
Do Klimkovic se sjely soutěžní týmy z 6 knihoven: Olomouc, Ostrava, Český Těšín,
Klimkovice, Vřesina, Havířov. Klimkovická knihovnice Zuzka Konvičkovou se o všechny
dobře postarala. Účastníky přivítalo nás krásné podzimní počasí a příjemné prostředí parku
se zajímavou interaktivní stezkou, rybníkem i místy pro odpočinek. Družstva dětí se utkala
v netradičních soutěžních disciplínách. Prověření trpělivosti a zručnosti u stavby výškové
knižní věže, zkouška načtených znalostí u kvízu anebo dobrá paměť a spolupráce u
příběhové štafety, to všechno si děti letos zkusily. Největší úspěch ale měla disciplína
s názvem „lázeňský švihák“, která se vztahovala k místu setkání. Dvojice vystrojené do
lázeňské róby od hlavy až k patě, si musely rychlou chůzí vyrazit na promenádu a ochutnat
výbornou léčivou minerálku.
O tom, že se akce vydařila, svědčily spokojené a veselé tváře dětí, ale i knihovníků. Sešlo se
nás téměř padesát. Knihovnice Lenka Ježová z Paskova přivezla také celý tým kolegyň,
které během dne pomáhaly s organizací.
Příští rok se KnihOlympiáda koná u letošního v Českém Těšíně.

13. Další projekty finančně podporované z VV SKIP - zprávy
Projekt Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)
Na počátku června se konal již třetí ročník intenzivního semináře Čtením a psaním ke
kritickému myšlení s lektorkou Kateřinou Šafránkovou. Letošního ročníku se zúčastnilo 23
knihovnic. V části semináře se účastníci věnovali zajímavým knihám, pracovali prakticky na
lekcích RWCT. Lektorka do programu zařadila témata pro všechny věkové kategorie.
Seminář splnil poslání, a to práci s knihami do hloubky, rozvíjet u dětí čtenářské dovednosti a
schopnosti kritického myšlení, kooperaci i schopnost diskuze o knihách. Třetí ročník
semináře splnil očekávání účastníků, o čemž svědčí i zpětná vazba knihovnic. Pro rok 2016
plánuje Klubko uspořádat 4. běh semináře v Městské knihovně v Třinci.
Celostátní setkání seniorů v Olomouci
Republikové setkání seniorů SKIP Olomouc 25. - 27. 8. 2015 proběhlo úspěšně. Setkání
jsme příjemně zahájili návštěvou olomoucké radnice, kde nás přijal náměstek primátora pro
kulturu. Téměř všichni zvládli účastníci i 200 schodů při výstupu na radniční věž. Po
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prohlídce města jsme spočinuli v Knihovně města Olomouce, která se samozřejmě
pochlubila svými současnými aktivitami, ale také ukázala, že "je stále co zlepšovat" a
představila své plány pro budoucnost.
Druhý den, za slunečného počasí, jsme zhlédli nejkrásnější hrad široko daleko - Bouzov,
prověřili služby Městské knihovny v Litovli a duchovně se povznesli v Bazilice Navštívení
Panny Marie na Svatém Kopečku. Den jsme zakončili společným posezením oživeným
poslechem poezie regionálního autora Vladimíra Puhače (z úst autora).
Odborný program se věnoval budoucnosti knihoven a knihovnictví a probíhal v Knihovně
Univerzity Palackého v Olomouci. Poděkování patří Knihovně města Olomouce, hlavnímu
organizátoru setkání, dále Městské knihovně v Litovli a Knihovně Univerzity Palackého v
Olomouci za spolupráci při organizaci tohoto setkání. Olomoucké setkání navštívilo 40
knihovníků z celé republiky.

Odborná konference „Další možnosti komunitní knihovny“ v Českém Těšíně
Odborná konference „Další možnosti komunitní knihovny“, kterou uspořádala Městská
knihovna Český Těšín ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě, proběhla v Čítárně a
kavárně Avion v Českém Těšíně ve dnech 13. -14. 10. 2015. Dvoudenní odborný program
byl zajištěn 14 lektory, kteří zastupovali Slezskou univerzitu v Opavě (prof. Milan Konvit),
Prešovskou univerzitu v Prešově (prof. Jaroslav Vencálek), žilinskou univerzitu (Mgr. Zuzana
Gacíková), Národní knihovnu ČR (Mgr. Zuzana Ježková), SKIP ČR (Mgr. Zlata Houšková),
sdružení komunitních knihoven na Slovensku (Mgr. Emílie Antolíková) a vybrané knihovny
v ČR - MěK Český Těšín (Jana Galášová a Mgr. Dana Zipserová), MěK Rožnov pod
Radhoštěm (Marcela Slížková), MěK Šumperk (Mgr. Zdeňka Daňková), MěK Sedlčany
(Blanka Tauberová), MěK Třebíč (Mgr. Marie Dočkalová), Knihovna E. Petišky Brandýs nad
Labem (Mgr. Věra Krajíčková a Michaela Baštecká, MK Raškovice (Marie Zemanová).
Téma konference „Komunitní knihovna jako místo podpory lokálního kulturnímu dědictví,
historie, literatury a tradic“ bylo uchopeno všestranně a ukázalo se jako velmi přínosné pro
vytvoření uceleného obrazu dané problematiky. Z jednání vyplynulo, že by o tomto tématu
měly knihovny více uvažovat při tvorbě svých koncepčních záměrů.
Konference se zúčastnilo 71 osob, většina v obou dnech, někteří v jednom dni. Zúčastnilo se
i pět studentek denního studia na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity
v Opavě v rámci svého studijního plánu, dále členové Sekce SKIP pro komunitní aktivity
knihoven spolu s vedoucí skupiny Mgr. Zuzanou Ježkovou.

Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství - IV. Přerov 18. 11. 2015
Letos v duchu "HISTORIE NENÍ JEN DĚJEPIS". Seminář byl zaměřen na a zobrazení
dějinných událostí v současné české literatuře pro děti a mládež, představeny byly
beletristické tituly pro čtenáře mladšího i staršího školního věku. Hlavní pozornost byla
věnována reflexi významných osobností 19. století a vzhledem k loňskému stému výročí
vypuknutí 1. světové války i reflexi této historické události v literární tvorbě pro mladší
čtenáře.
Další vystoupení se zabývalo fenoménem historické detektivky, která patří v České republice
mezi nejprodávanější a nejpůjčovanější knižní tituly vůbec. Závěrečný příspěvek Kateřina
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Tomeškové a Kláry Smolíkové byl spíše přátelským rozhovorem dvou přítelkyň, který se
dotknul nejen psaní příběhů.

14. Stav členské základny
Počet
individuálních
členů

Počet
kolektivních
členů

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

k 31.12. 2014

103

107

k 31.12. 2015

94

112
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