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1.

Regionální výbor v roce 2021

Regionální výbor SKIP10 pracoval ve složení: 13 členů regionálního výboru, 3 členové dozorčí
komise.
Složení regionálního výboru:
Markéta Beyerová, Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí
Zuzana Bornová, Knihovna Petra Bezruče v Opavě
Pavel Cimbálník, Městská knihovna v Přerově
Renáta Domoráková, Městská knihovna Nový Jičín
Lenka Fišrová, Městská knihovna Litovel
Dana Nalepová, servisní technik LANius s.r.o. Tábor
Tomáš Ocásek, Městská knihovna v Bílovci
Lenka Prucková, Knihovna města Olomouce
Miroslava Sabelová, Knihovna města Ostravy
Marie Šedá, Národní knihovna v Praze
Kamila Šeligová, Městská knihovna T.G. Masaryka v Šumperku
Marika Zadembská, Knihovna Třinec
Dana Zipserová, Městská knihovna Český Těšín
Dozorčí komise:
Pavlína Kijová, Knihovna města Ostravy
Lenka Žmolíková, Městská knihovna Rýmařov
Magda Glancová, Městská knihovna T.G. Masaryka v Šumperku
Hospodářka:
Zuzana Valentová, Knihovna Petra Bezruče v Opavě

2.

Zastoupení členů RV SKIP10 v odborných orgánech a komisích:

VV SKIP: M. Sabelová (předsednictvo VV SKIP), Z. Bornová, R. Domoráková
Sekce veřejných knihoven SKIP: L. Prucková, M. Šedá
Komise pro mezinárodní styky SKIP: L. Prucková
IFLA: L. Prucková, zástupce za SKIP ČR – sekce veřejné knihovny
Knihovna 21. století: M. Sabelová, L. Prucková
Vesnice roku – celostátní hodnotící komise: L. Prucková
Knihovna roku – kategorie „Významný počin v poskytování veřejných knihovnických a
informačních služeb“ – člen komise: R. Domoráková
VISK3: M. Šedá
Komise pro benchmarking: M. Šedá
SDRUK, sekce pro regionální funkce: M. Šedá
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Webmaster SKIP10: M. Ulička, KPBO, webmaster Klubko SKIP10: M. Zadembská
Kontakt se Slezskou univerzitou: Z. Bornová, M. Šedá
Kontakty s krajskými úřady, sekce veřejných knihoven tamtéž: M. Šedá, R. Domoráková,
L. Prucková
Evidence členů: D. Nalepová
Klub seniorů: K. Šeligová
Klubko SKIP10: M. Zadembská , D. Zipserová

3.

Jednání regionálního výboru SKIP10

březen

elektronicky

https://www.skip10.cz/archiv/RV21_1103_E-vybor.pdf

28.4. 2021

Opava

https://www.skip10.cz/archiv/RV21_0428_Opava.pdf

2.6.2021

Rýmařov

https://www.skip10.cz/archiv/RV21_0602_Rymarov.pdf

29. 9. 2021

Ostrava

https://www.skip10.cz/archiv/RV21_%200929_Ostrava.pdf?_t=1633344587

30.11. 2021

Hradec
n/Moravicí

https://www.skip10.cz/archiv/RV21_1130_Hradec_nad_Moravici.pdf

Hostitelským knihovnám děkujeme.

4. Webová prezentace SKIP10, komunikace
Webové stránky SKIP10 jsou provozovány na internetové adrese www.skip10.cz. Stránky
sdružení jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány o nové příspěvky. Stránky SKIPu10 jsou
hostovány prostřednictvím webhostingové služby firmy Wedos Internet a. s. a jejich správu
zajišťuje Marek Ulička z KPBO.
SKIP10 je na sociální síti Facebook. SKIP10 také pravidelně přispívá do Bulletinu SKIP.

5.

Diskusní konference SKIP10

Od července 2021 spravuje konferenci SKIPu10 Knihovna Petra Bezruče. Členové SKIP10
jsou informováni formou nové elektronické konference skip10@googlegroups.com. Výbor
SKIP10 komunikuje prostřednictvím konference vybor-skip10@googlegroups.com.
Obě konference jsou moderovány a o jejich správu se stará Bc. Miloš Bednařík z KPBO.

6. Realizované projekty a akce
Také v roce 2021 bylo nutno akce uskutečňovat podle aktuální situace. Byly realizovány
následující granty.
Akce realizované s finanční podporou SKIP10:
Knihovna Hnojník, projekt Z vyřazených KNIH, přiděleno 1500,- Kč na materiál
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Knihovna Horka nad Moravou – Pasování prvňáčků na čtenáře, přiděleny 2000,- Kč na
honorář pro vystupující
Obecní knihovna Bohuňovice – projekt O prázdninách se nenudím, přidělen 1000,- Kč na
knižní odměny
Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka Velká Bystřice – soutěže pro děti – přidělen 1000,Kč na knižní odměny

Akce realizované z finanční podpory VV SKIP:
a) Seminář o dětské literatuře: Současná literatura pro děti a mládež a její vliv na
rozvoj čtenářství X., Městská knihovna v Přerově
„V hlavní roli: knihy, čtenáři, knihovny a knihovníci…“ 10.11.2021
Akce se konala ve spolupráci Městské knihovny v Přerově a Muzea Komenského v Přerově.
Finančně ji podpořil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Ministerstvo kultury ČR.
Přednášky:
 Jsme tu pro vás od roku 2600 př. n. l. – ve fikci i realitě. Knihovny a knihovníci jako
hrdinové příběhů - Mgr. Markéta Straková, Ph.D. (Muzeum Komenského v Přerově)
 Příběhy, které pomáhají překonávat handicapy - Mgr. Pavlína Lišovská (Knihovna
Jiřího Mahena v Brně)
 Úvod do biblioterapie a její využití v praxi - Marcela Kořínková (Knihovna
Kroměřížska)
Semináře se účastnilo 54 knihovníků včetně 3 přednášejících. Desátý ročník semináře
Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství se po loňské online verzi opět
uskutečnil tradiční prezenční formou. Zúčastnilo se ho celkem 54 knihovníků (včetně tří
přednášejících), z nichž většinu tvořili účastníci z nejrůznějších koutů Moravy. Knihovníci
ocenili zejména různorodost příspěvků, díky které si každý posluchač mohl odnést užitečné
rady, tipy a informace, které bude schopný následně využít ve své knihovnické praxi. Stejně
jako v předchozích letech byl i letos vydán sborník obsahující příspěvky přednášejících, který
dostali všichni účastníci semináře.
b) Klubko – jarní setkání
Haló, slyšíte mě? Vidíme se? Tady Knihovna! online seminář pro knihovníky,
pátek 19. března 2021 – 100 online účastníků
Nepříznivá hygienická situace nás donutila zorganizovat jarní seminář formou on-line přenosu.
Cílem semináře bylo motivovat knihovníky pro znovu nastartování spolupráce
KNIHOVNA/ŠKOLA. Odbourat pocit obav a nejistoty. Menším knihovnám ukázat jednoduché
nástroje pro online přenosy. Nechyběly ani příklady dobré praxe knihoven, které mají na tomto
poli již zkušenosti. Velmi důležitá byla i zpětná vazba od učitelů, kteří prezentovali své potřeby
společné spolupráce s knihovnou. Závěr setkání byl věnován diskuzi a zodpovídání dotazů.
Příspěvek Jak začal Třinec byl zaměřený na praktické tipy a rady, jak začít s online programy
pro školy, jak navázat spolupráci se školami a jaké technické zázemí je na tyto aktivity potřeba,
moderovala Marika Zadembská a Hana Pietrová.
Pedagogy reprezentovala v příspěvku Pohled z druhé strany Veronika Dittrichová
(Čtenářská škola Koperníkova, Třinec). Díky on-line přenosu došlo i k setkání se
zástupkyní Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně Míšou Sehnalovou, která prezentovala
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zkušenosti jičínské knihovny, Tomáš Ocásek z Knihovny Bílovec předal ostatním účastníkům
praktické rady a zkušenosti ze své domovské knihovny, která dlouhodobě on-line prostředí
využívá.
Proběhla také praktická ukázka knihovnické lekce Čtenářské setkání v Knihovně
Třinec pod vedením Marie Gorylové. Rozbor knihovnické lekce (pohled ze strany
učitelů) provedla Simona Lačíková ze ZŠ Vendryně.
c) Klubko – podzimní setkání – 3.11.2021 Třinec – divadelní workshop
„(loutko)Hercem na vlastní kůži“
Workshop uspořádaný v rámci pravidelného vzdělávání knihovníků Moravskoslezského a
Olomouckého kraje vedl Jakub Tomoszek. Zaměřený byl na loutkoherectví a loutkové divadlo
v knihovnách. Lektor Jakub Tomoszek je uměleckým šéfem loutkové scény Těšínského
divadla Bajka. Jednalo se o velmi praktický seminář, jehož poznatky využijí všechny knihovny,
které jsou zapojeny v projektu BOOKSTART. S ohledem na náročnost projektu byla akce
zorganizována pro menší skupinu knihovnic. Semináře se zúčastnilo 20 knihovníků.
Akce pro knihovnickou veřejnost:
a) Pro malý počet účastníků bylo zrušeno setkání seniorů v Rýmařově.
b) Za hojné účasti, (60 současných i bývalých knihovníků), se v Olomouci 6. října konal
Den knihovníků, s kulturním programem, (hudební vystoupení plné romantických
hitů), a vyhlášením nejlepších knihovníků.
7. Oceněné knihovny a pracovníci našich regionů
a) Ocenění SKIP10:
Knihovník roku Moravskoslezského a Olomouckého kraje 2021
Za Moravskoslezský kraj byla oceněna Vlasta Mičková z Nového Jičína a za
Olomoucký kraj získala ocenění RNDr. Lenka Prucková, ředitelka Knihovny města
Olomouce.
b) Knihovna roku
Za MS kraj:
Obecní knihovna Kobeřice nominována krajskou metodikou, v kategorii informační počin byla
nominována Regionální knihovnu Karviná za pořádání mezinárodní konference Profese
knihovník.
Za OL kraj:
Základní knihovna - krajská metodička Olga Macháčková a komisařka Vesnice roku Lenka
Prucková vybíraly z několika návrhů, které poslaly okresní metodičky. Nakonec byla vybrána
Knihovna Postřelmov z okresu Šumperk. Jedná se o profesionální knihovnu s jednou
pracovnicí, která je vyhlášená příjemnou atmosférou skutečně komunitní knihovny a
nepřeberným množstvím aktivit.
c) Další ocenění
Výroční zpráva SKIP 10 za rok 2021

Moravskoslezský kraj:
Knihovnická K2: Za rok 2021 oceněna Knihovnou Moravskoslezského kraje Knihovna
Třinec - za dlouholetou kvalitní a systematickou práci s dětmi a mladými lidmi a za mimořádné
aktivity v době pandemie.
Čestná uznání v K2: Městská knihovna a informační centrum Hradec nad

Moravicí - za udržování povědomí o lokální historii a osobnostech a aktivní zapojení
do přestavby knihovny.
Město Petřvald - Knihovna - za profesionální přístup k poskytování služeb a propagaci
čtenářství v době pandemie.
Medaile Z. V. Tobolky byla udělena paní Heleně Legowicz z Regionální knihovny Karviná
za celoživotní práci v českém knihovnictví.
Městská knihovna roku: Knihovna města Ostravy získala zvláštní ocenění v soutěži za
dlouhodobé a inspirativní budování svých poboček, zejména díky modernímu
manažerskému přístupu ředitelky Miroslavy Sabelové.
Olomoucký kraj:
Knihovna roku – základní knihovna - krajská metodička Olga Macháčková a komisařka
Vesnice roku Lenka Prucková vybíraly z několika návrhů, které poslaly okresní metodičky.
Nakonec byla vybrána Knihovna Postřelmov z okresu Šumperk. Jedná se o profesionální
knihovnu s jednou pracovnicí, která je vyhlášená příjemnou atmosférou skutečně komunitní
knihovny a nepřeberným množstvím aktivit.
soutěž Nejlepší venkovský knihovník Olomouckého kraje
1. místo: Lenka Janků - Oskava (okres Šumperk)
2. místo: Zdenka Šimíková - Lipová – lázně (Jeseník)
3. místo: Věra Hradilová - Javorník (Jeseník).
zvláštní ocenění za příkladnou spolupráci mezi knihovnou a obcí - Marcela Kolomarová ze
Skorošic (Jeseník).

8. Stav členské základny
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POČET

INDIVIDUÁLNÍCH POČET

ČLENŮ

ČLENŮ

KOLEKTIVNÍCH

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

k 31. 12. 2016

93

116

k 31. 12. 2017

96

121

k 31. 12. 2018

89

123

k 31. 12. 2019

103

131

k 31. 12. 2020

97

132

k 31. 12. 2021

95

133

Poděkování
Rok 2021 byl rokem ve znamení omezení našich aktivit kvůli pandemické situaci, i když se
situace mírně zlepšila a některé akce mohly být nakonec realizovány.
Děkuji všem členům výboru za práci ve prospěch našeho spolku, za pomoc a trpělivost při
přípravě a organizaci akcí, které mohly díky tomu proběhnout. Chci také poděkovat
hospodářce SKIP10 paní Valentové za zajištění vyúčtování všech projektů a vedení
ekonomické agendy SKIP10.
Členské základně děkuji za podporu spolkové činnosti. Velmi si toho vážíme.
Zuzana Bornová, předsedkyně RV SKIP10
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