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Rozhodli jsme se, že vás, členy
SKIP10, budeme nepravidelně
oslovovat a informovat o dění v
našem regionu.
Budeme
- společně realizovat naše i vaše
nápady
- připomínat akce, kterých byste se
mohli/měli zúčastnit
- ohlížet se za akcemi, které
proběhly a byly zajímavé
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Lucie Macháčková
SKIP navázal spolupráci s krajanskými knihovnami. Lucko, jak ses k této
zajímavé práci dostala?
V březnu tohoto roku oslovila Knihovnický institut Národní knihovny ČR paní
Lenka Kanellia z České asociace v Řecku. Připravovali 1. Mezinárodní konferenci
krajanských knihoven a požádali nás o příspěvek, který by přiblížil novou
koncepci českého knihovnictví na léta 2021 – 2027. Rádi jsme nabídku přijali.
Konference se konala 27.3. online formou a z mého pohledu, i z reakcí ostatních
účastníků, byla velmi přínosná. Do této doby jsem o krajanských knihovnách
nevěděla nic. Kolegyně z krajanských knihoven z Calgary, Londýna a Islandu
skvěle přiblížily všem účastníkům činnost svých knihoven. Konference se stala
odrazovým můstkem pro další spolupráci mezi Knihovnickým institutem a
Českou asociací, která si vzala krajanské knihovny za „své“.

Kde všude lze najít krajanské knihovny a co si pod tím můžeme
představit?
Nemáme zmapováno, kde všude krajanské knihovny jsou. Můžeme mluvit jen o
těch, které se zatím ke spolupráci přihlásily. Myslím, že budete souhlasit, když
řeknu, že máme krajanské po celém světě. Například v italském Miláně, řeckých
Athénách, v německém Regensburgu, Düsseldorfu nebo Mnichově, v kanadské
Calgary a Ottawě, chorvatském Daruvaru nebo v australském hlavním městě
Canberra.

Jak probíhají kontakty a komunikace s nimi?
Velkým pomocníkem při navázání vzájemné komunikace nám byla paní Lenka
Kanellia. Krajanské knihovny projevily velký zájem o vzájemnou spolupráci a
možnost sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe. Proto jsme vytvořili
elektronickou konferenci KRAJANÉ, do které se mohou zapojit jak krajanské
knihovny v zahraničí, tak české knihovny, které mají zájem s krajanskými
knihovnami spolupracovat.

Krajanské knihovny
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Jaké největší problémy krajanské knihovny řeší?
Řekla bych, že tím, co krajanské knihovny hodně trápí jsou prostory. Tento
problém známe i našeho prostředí, ale cca 30 % krajanských knihoven nemá
žádný stálý prostor. Velký problém je i kvalitní a aktuální knihovní fond.

Co dalšího pro krajanské knihovny připravujete?
V současné chvíli už máme za sebou první ze série vzdělávací seminářů. Protože
řada krajanských knihoven se svou činností teprve začíná, zvolili jsme téma
Správa a evidence knihovního fondu + různé tipy na čtení zejména pro děti,
představení celostátních projektů v ČR, tipy na e-knihy. Další seminář plánujeme
na září.
V rámci zjišťování potřeb krajanských knihoven jsme připravili krátký dotazník.
Odpovědi nám budou vodítkem pro přípravu dalšího online vzdělávání a shánění
knihovního fondu (pokud to bude v našich silách).
Dále bychom rádi zviditelnili krajanské knihovny v oborovém časopisu Čtenář.
Rubriku o krajanských knihovnách bychom rádi spustili od září.

zdroj: FB Czech Association
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Marika Zadembská
V letošním roce jste se stala předsedkyní Klubu dětských knihoven SKIP.
Můžete tento klub krátce popsat?
Klub dětských knihoven „KLUBKO“ je společenství knihovníků a knihoven pro
děti. Za cíl má rozvíjet čtenářství u dětí, vzdělávat knihovníky, organizovat
společná setkávání, kde se navzájem mohou lidé inspirovat a sdílet dobrou praxi,
pomáhat si v tom co se nedaří, spojit sílu u celostátních akcí a společně
propagovat kvalitní literaturu…
Naše Klubko SKIP 10 patří k těm nejaktivnějším a s největší základnou v ČR.
Hlavně díky Daně Kochové z Městské knihovny v Havířově, která vedla naše
KLUBKO dlouhé roky přede mnou. Já už jen navázala na to, co ona vybudovala a
daří se mi pokračovat.

Co se KDK za 27 let své činnosti povedlo?
Za úspěch určitě považujeme start úspěšných projektů, které se dnes staly
vlajkovými loďmi celého SKIPU, např. Noc s Andersenem a Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka. Velmi se daří také soutěžní přehlídce OKnA a projektu S
knížkou do života (Bookstart), na kterém se KDK podílí a hlavně aktivně vede jeho
činnost ve svých knihovnách.
Dodnes funguje elektronická konference Andersen, která pomáhá knihovnicím a
knihovníkům z celé ČR, nejvíce pak všem v menších knihovnách.
KDK pomohlo rozšířit některé regionální projekty do celé ČR, např. oblíbená
rodinná aktivita Škola naruby nebo čtenářská soutěž Lovci perel.
Velké díky určitě patří všem lidem, kteří si prošli vedením Klubu dětských
knihoven a nenechali toto společenství zaniknout. Já doufám, že se mi podaří
dobře navázat a pokračovat v jeho činnosti.

KLUB DĚTSKÝCH KNIHOVEN
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A jaké jsou plány KDK do budoucna?
Jsem tady teprve chvíli a ráda bych nad plány a vizí diskutovala s ostatními
knihovnicemi a knihovníky. Je pro mě důležité, aby se trochu proměnila členská
základna a na setkání KLUBKA jezdili hlavně aktivní knihovníci, s otevřenou
hlavou a mottem „všechno jde“. Potřebuji si kolem sebe poskládat skupinu
aktivních, nadšených knihovníků, kteří si najdou čas se setkávat jednou dvakrát
naživo a párkrát online, kteří chtějí společně přemýšlet nad směřováním
knihoven pro děti a mladé.
Ráda bych trochu změnila koncepci přehlídky OKnA, podívala se ostatní
dlouholeté projekty a zkusila přijít s něčím novým. Ideálně s něčím, co vzejde od
samotných knihovníků a potřeb knihoven, případně škol, se kterými bychom
měli úzce spolupracovat.

Jak dlouho vy sama pracujete s dětskými čtenáři? A co vás na této práci
nejvíc baví?
V knihovně pro děti pracuji asi 15 let, ale ta práce nabyla největšího smyslu a
získala ten správný drive až po narození mých dětí. Z této doby vznikly projekty,
na které jsem nejvíc hrdá a které velmi dobře fungují dodnes. Být knihovníkem
pro děti znamená být tak trochu učitel, lektor, herec, knihkupec, animátor, kouč,
psycholog, rodič… Na téhle práci mě baví právě to, jak je různorodá, kreativní, nutí
mě se neustále vzdělávat se, pracovat s týmem, denně listovat v knihách,
přemýšlet nad změnami a umět se jim přizpůsobovat.

zdroj: FB Knihovna Třinec
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Lenka Prucková
Před pár týdny se uskutečnil 87. kongres IFLA. Jak dlouho už působíš v
sekci IFLA pro veřejné knihovny? A čím se tato sekce zabývá?
Sekce veřejných knihoven je velmi stará sekce. I Česká republika a především
SKIP v ní zanechaly stopy – stálou členkou byla paní Jarmila Burgetová,
předsedkyně SKIP, následovala ji Libuše Nivnická z Mahenovy knihovny v Brně a
od roku 2017 v ní české knihovnictví reprezentuji já. Sekce je velmi vytížena,
neboť veřejného knihovnictví se dotýká mnoho problémů, kterými se zabývají i
jiné sekce, a tudíž nám posílají své materiály k připomínkování. V důsledku toho
se nescházíme jen na každoročním kongresu, ale ještě na tzv. mid-termu, který
bývá koncem března v některé ze zemí jejích členů. V roce 2020 měl mid-term
proběhnout u nás (Praha, Olomouc, Kroměříž), ale přišel covid.
O důležitosti sekce vypovídá i to, že některé z předsedkyň naší sekce se následně
staly prezidentkami IFLA.
Naší TOP akcí (připravovanou spolu se Sekcí metropolitních knihoven a Sekcí pro
budovy a vybavení knihoven) je výběr nejlepší knihovny roku. Její každoroční
vyhlašování na kongresu IFLA je jednou z nejnavštěvovanějších prezentací. Naše
obvyklá dvě zasedání na kongresu jsou veřejně přístupná. Mimo naší agendy tam
máme vždy nějaké zajímavé téma, které prezentujeme a nečlenové se mohou
připojit. Dále máme na kongresu na starosti ještě jeden blok věnovaný
veřejnému knihovnictví – letos jsme jej věnovali široké diskusi nad právě
schváleným a modernizovaným Manifestem IFLA-UNECSCO o veřejných
knihovnách. Na něm jsme v uplynulých dvou letech v sekci intenzivně pracovali.
P.S. Manifest vyjde již velmi brzy (díky našemu aktivnímu vedení SKIP) i v češtině.

Čerpáš odtud inspiraci i do svojí práce ředitelky knihovny?
Ano, setkání se zajímavými a schopnými lidmi pracujícími v knihovnictví je pro
mě vždy velkou inspirací. A nejsou to jen cizinci, i u nás v Česku máme mnoho
moderních knihoven a schopných a nadšených knihovníků. Porovnávání s
cizinou je vždy ošemetné, musíme vycházet z jiných podmínek, ale chytré
myšlenky, kreativní nápady a entuziasmus lidí jsou pro mě „živou vodou“.
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Jak si vedou české knihovny v porovnání s těmi ve světě?
Dovoluji si říci, že sneseme srovnání. Máme informace o úrovni služeb ve světě a
díky řadě progresivních knihoven je vidíme aplikovány i u nás. Ale teď se musíme
soustředit na jejich marketing, protože se, bohužel, stále setkávám s tím, že jsme
jako bývalé východní země považovány za rozvojové. Jedině setkávání, tedy co
nejužší kontakty se zahraničními knihovnami, nám mohou pomoci zvýšit
povědomí o našem knihovnictví ve světě – třeba právě teď v rámci celostátně
uzavřené smlouvy o česko-německé spolupráci.

zdroj: FB SKIP 10
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Radka Krejčí
Jsi součástí komise Moravskoslezského kraje pro výběr vesnice roku. Jaká
je tvoje role v ní? A jak dlouho už v komisi působíš?
V krajském kole soutěže Vesnice roku působím jako členka hodnotící komise a
zastupuji zde SKIP, který je spoluvyhlašovatelem soutěže. Celkem je nás v komisi
10 členů a každý zastupuje jinou instituci. V komisi jsem sice čtvrtý rok, ale
hodnotila jsem teprve podruhé (loni a předloni se soutěž kvůli pandemii covidu
nekonala), takže se dá říct, že jsem zatím takový „zelenáč“. Dlouhé roky předtím
jezdila jako komisařka Maruška Šedá.

Jak velkou pozornost vesnice v MSK věnují knihovnám?
Musím s radostí potvrdit, že vesnice v našem kraji věnují knihovnám
mimořádnou pozornost. Před každým soutěžním výjezdem konzultuji
přihlášenou obec a knihovnu s jejím regionálním metodikem a spolu se
domlouváme, co by se dalo v knihovně ještě vylepšit. Knihovny bývají na příjezd
komise vždy skvěle připravené. Starostové s nimi většinou probírají celý
dvouhodinový program, který komise v obci absolvuje a snaží se knihovnu do
programu vhodně zakomponovat. Ne vždy ale knihovna dostane takový časový
prostor, jaký by si zasloužila. Ale je to pochopitelné, starostové chtějí ze své obce
ukázat co nejvíc, tak je program většinou velmi nabitý a zajímavý.

Jak hodnotíš knihovny vesnic, které jsi letos měla možnost navštívit?
Trochu nás v našem kraji trápí malý počet přihlášených obcí. Letos se do soutěže
přihlásilo jen 7 obcí, zatímco např. v Jihomoravském kraji jich bylo přihlášeno 20.
Ale i tak je u nás z čeho vybírat. V jedné obci knihovna nebyla (Moravice, 241
obyvatel), ale ostatní byly skvěle připravené. Knihovnice mívají připravené
prezentace o historii a současnosti knihovny, nechybí fotky nejlepších akcí a i
nezbytná statistická data. Často bývá součástí prohlídky knihovny i kulturní
program nebo nás přivítá nějaká historická osobnost, která je s obcí spjata. Letos
nás např. paní knihovnice z Bašky přivítala v tradičním lašském kroji nebo minule
nás ve Sviadnově přišel z „minulosti“ pozdravit Petr Bezruč.
Pro nejlepší knihovnu každého ročníku VR je připraven Diplom za moderní
knihovnické a informační služby a také postup do celostátního kola soutěže
Knihovna roku. Letos držíme palce Knihovně Baška, kterou celostátní komise
navštíví 1 . září.
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SKIP INFORMUJE

Jsme SKIP
Máte už naše logo na svém webu?

Kontakty
vybor-skip10@googlegroups.com
https://www.skip10.cz/
https://www.facebook.com/SKIP10MoravskoslezskyaOlomouckykraj

https://www.instagram.com/skip.10_/

Newsletter pro vás připravily Marie Šedá a Michaela Mrázová.
Vaše náměty a připomínky prosím posílejte na michaela.mrazova@msvk.cz

