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Výroční zpráva SKIP 10 za rok 2017

1. Regionální výbor v roce 2017
Regionální výbor SKIP10 pracoval ve složení zvoleném na valné hromadě SKIP10 v roce
2016 v Opavě, tj. 13 členů regionálního výboru, 3 členové dozorčí komise.
Složení regionálního výboru:
Zuzana Bornová, Knihovna Petra Bezruče v Opavě
Pavel Cimbálník, Městská knihovna v Přerově
Zdeňka Daňková, Městská knihovna Šumperk - senior
Renáta Domoráková, Městská knihovna Nový Jičín
Lenka Fišrová, Městská knihovna Litovel
Jana Galášová, Městská knihovna Český Těšín
Hana Haltmarová, Městská knihovna Mohelnice
Dana Nalepová, servisní technik LANius s.r.o. Tábor
Lenka Prucková, Knihovna města Olomouce
Miroslava Sabelová, Knihovna města Ostravy
Miroslava Střelcová, Městská knihovna Lipník nad Bečvou
Marie Šedá, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Marika Zadembská, Knihovna Třinec
Dozorčí komise:
Pavla Kijová, Knihovna města Ostravy
Lenka Žmolíková, Městská knihovna Rýmařov
Markéta Beyerová, Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí
Hospodářka:
Zuzana Valentová, ekonomka Knihovny Petra Bezruče v Opavě
Zastoupení SKIP10 v celostátních orgánech a komisích a ostatní úkoly:
VV SKIP: M. Sabelová (předsednictvo VV SKIP), Z. Bornová, R. Domoráková
Sekce veřejných knihoven SKIP: L. Prucková, M. Střelcová, M. Wolna, J. Galášová, M. Šedá
Komise pro mezinárodní styky SKIP: L. Prucková
Skupina pro komunitní aktivity: J. Galášová
Knihovna roku – celostátní hodnotící komise: M. Šedá
Knihovna roku – krajský komisař: M. Šedá, L. Prucková
Knihovna 21. století: M. Šedá
Souborný katalog CASLIN: Z. Bornová
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Komise pro benchmarking: M. Šedá
Výbor SKAT: P. Cimbálník, L. Prucková, Z. Bornová,
SDRUK sekce pro regionální funkce: M. Šedá
Webmaster SKIP10: P. Cimbálník, 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
Biblioweb - P. Cimbálník
Evidence členů – D. Nalepová
Elektronická databáze členů - správce P. Cimbálník
Klub seniorů – Z. Daňková
Klubko SKIP10 – M. Zadembská
Projekty SKIP10: Miroslava Střelcová
IFLA: Lenka Prucková byla nominována za SKIP ČR do IFLA, byla zvolena a pracuje v Sekci
veřejných knihoven.
Jednání regionálního výboru SKIP10
7. 2. 2017

Opava

(.pdf)

11. 4. 2017

Nový Jičín

(.pdf)

13. 6. 2017

Mohelnice

(.pdf)

27. 9. 2017

Bruntál

(.pdf)

29. 11. 2017

Opava

(.pdf)

Všem hostitelským knihovnám děkujeme.

2. Ocenění knihovníci v rámci republiky
Celý regionální výbor velmi potěšilo ocenění obětavé práce v oboru naší kolegyně Marie
Šedé. Získala Medaili Zdeňka V. Tobolky.

3. 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 jsou
hostovány na serveru Městské knihovny v Přerově a jejich správu zajišťuje Ing. Pavel
Cimbálník.
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O aktuální informace jsou pravidelně doplňovány stránky Klubu dětských knihoven SKIP10.
SKIP10 je na sociální síti Facebook.
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 2017 jsme se
nevyhnuli určitým prodlevám ve webové prezentaci, proto byl na konci roku zřízen přístup
i pro Opavu. Další agendou, která ve druhém pololetí prochází důslednou revizí je databáze
kontaktů v konferenci a její aktualizaci v závislosti na stavu doručitelnosti zasílaných
příspěvků a aktuálnosti uložených e-mailových adres. Výbor SKIP také usilovně pracuje na
aktualizaci databáze individuálních členů.
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.
SKIP10 také pravidelně přispívá do Bulletinu SKIP, který od ledna roku 2017 vychází pouze
v elektronické podobě.

4. Realizované projekty
V roce 2017 byly realizovány následující granty s finanční podporou VV SKIP:
15. 2. Jarní setkání klubka – Městská knihovna Vítkov, téma Inkluze – děti se specifickými
vzdělávacími potřebami
6. 3. Seminář pro začátečníky - Ochutnávka programu: Čtením a psaním ke kritickému
myšlení pro knihovníky, knihovna Třinec
7. - 8. 3. Rozšiřující kurz RWCT pro pokročilé, knihovna Třinec
http://www.knihovnatrinec.cz/akce/kriticke-mysleni/
8. 11. Seminář – Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství VI. - „ Nové cesty
za dobrodružstvím“ - Přerov
29. - 30.11. Podzimní setkání klubka - kurz Storytellingu ve spolupráci s organizací
Storytelling, o.s., která připravila speciální 7hodinový kurz pro knihovníky ve dvou bězích,
místo konání Knihovna města Ostravy, pobočka Vítkovice
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Granty SKIP10 v roce 2017
O dotace požádaly knihovny Bílovec, Dobroslavice, Hnojník, Hustopeče n. B., Frenštát p. R.,
Fulnek, Klimkovice, Potštát a Raškovice. Po debatě o kvalitě projektů se většina členů
výboru přiklonila k názoru, že v projektech má být kladen důraz na četbu, knihu, podporu
čtenářství, měla by být rozvíjena čtenářská gramotnost a až v druhém plánu by mohly být
projekty doplněny dalšími aktivitami, např. výtvarnými dílnami, výlety apod. Z těchto důvodů
obdržely dotaci pouze tři žádající knihovny: Klimkovice, Hnojník a Dobroslavice, které
splnily podmínky projektu a obdržely plnou částku. Všechny projekty byly realizovány v roce
2017 a vyúčtování projektů bylo v pořádku.

5. Ostatní akce podpořené z prostředků SKIP10 v roce 2017
KnihOlympiáda se uskutečnila 20. 9. 2017 v Olomouci, SKIP hradil dopravu a drobné
odměny pro soutěžící - více v bodě 12.
Setkání seniorů SKIP10 se uskutečnilo 10. 10. 2017 v Městské knihovně v Lipníku, SKIP10
hradil z prostředků rozpočtu na tuto akci občerstvení.
Dále byla z prostředků SKIP10 hrazena spoluúčast při Jarním a Podzimním setkání
KLUBKa.
SKIP 10 přispěl na honorář pro přednášející Soňu Plhákovou na IV. celostátním
workshopu metodiků (pořádaném Sekcí veřejných knihoven SKIP), který se letos konal
v Olomouci. Účastníci byli převážně z našich krajů, a na jeho přípravě se za SKIP10 podílely
Lenka Prucková a Marie Šedá.
29. - 31. března 2017 proběhla stáž jedné pracovnice z Knihovny města Olomouce
v Knihovně města Ostravy
Soutěž o nejlepšího čtenáře roku – čtenářskou babičku
V rámci každoroční celostátní kampaně Březen - měsíc čtenářů se Knihovna města Ostravy
připojila k soutěži o nejlepšího Čtenáře/Čtenářku roku, kterou vyhlašuje SKIP ČR. Tentokrát
jsme hledali nejlepší čtenářskou babičku.
Najít ženu, která si nejenom v uplynulém roce vypůjčila mnoho knih a pravidelně navštěvuje
knihovnu, ráda čte svým vnoučatům, půjčuje si pro ně knihy a pomáhá jim nalézt cestu ke
čtení a literatuře, bylo poměrně snadné.
Ve společenském sále se ve čtvrtek 30. března setkaly vítězné babičky, či spíše dámy,
nominované svými knihovnicemi a knihovníky v doprovodu svých blízkých. Při milém
posezení s hudebním vystoupením žáků ZUŠ E. Runda byly ředitelkou KMO Mgr. Miroslavou
Sabelovou oceněny.
Nejlepší čtenářskou babičkou Knihovny města Ostravy byla vyhlášena paní Marie Kocurová,
která jako bývalá učitelka ovlivnila ke čtenářství nejen své žáky, ale také své děti a vnoučata.
Vzhledem k významnému kritériu soutěže – počtu přečtených knih za rok 2016 – se paní
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Kocurová stala vítězkou nejen ostravskou, nýbrž i moravskoslezskou. A tak kromě drobných
dárků od KMO mohla převzít také ceny od partnerů letošního ročníku soutěže, společnosti
ALBI a předplatné časopisu Revue 50+.

6. Spolupráce se Slezskou univerzitou v Opavě
V akademickém roce 2017/2018 probíhá na Slezské univerzitě v Opavě Hyde Park
informačních profesionálů - předmět určený nejen studentům, ale i absolventům a všem
zájemcům z oblasti knihovnictví.
Setkat jsme se mohli například s dr. Danou Kalinovou, dlouholetou ředitelkou knižního
veletrhu v Praze, s doc. Richardem Papíkem, Michalem Zwingerem, autorem programu
Včela a Rozečti.se. V otevřené diskuzi se do rozhovoru mohou zapojovat všichni účastníci
i hosté.

7. Klub seniorů
Seniorskou sekci vede Zdeňka Daňková, která s kolegyní Miroslavou Střelcovou připravila
letošní setkání knihovníků seniorů v Městské knihovně Lipník nad Bečvou.
Setkání se uskutečnilo 10. 10. 2017. Dorazilo 13 seniorek. Celorepublikového setkání
v Liberci se zúčastnily také seniorky z našeho regionu SKIP 10 Jaroslava Biolková, Danuše
Sklenářová, Libuše Vargová a Alena Zubková.

8. Oceněné knihovny našeho regionu
Vesnice roku 2017
Vesnice roku – knihovna roku Moravskoslezský kraj – komisař M. Šedá: Soutěžilo 8 obcí Horní Bludovice, Neplachovice, Hukvaldy, Staré Hamry, Větřkovice, Třemešná, Zátor
a Žabeň. Úroveň navštívených knihoven byla spíše průměrná, z průměru vystupovaly pouze
knihovny v Žabni a Horních Bludovicích. Diplom za moderní knihovnické a informační služby
získala Obec Horní Bludovice, okres Karviná.
Vesnice roku – knihovna roku Olomoucký kraj – komisař L. Prucková: Komise navštívila 15
obcí soutěžících ve Vesnici roku v Olomouckém kraji a spolu s ostatními členy komise i jejich
knihovny. Pouze dvě - Rapotín (okres Šumperk), která je celostátním vítězem minulého roku,
a Němčice nad Hanou (okres Prostějov) překročily standart obvyklý v knihovnách tohoto
typu. Tyto knihovny jsou plně začleněny do běhu života v obci, jsou skutečnými komunitními
centry obce, která jejich činnost po všech stránkách podporuje. Vítězství za Olomoucký kraj
a postup do celostátního kola vybojovala nakonec Městská knihovna Němčice nad Hanou.
Knihovna, umístěná na nepřehlédnutelném místě na náměstí a spojená s informačním
centrem, je přirozenou součástí života němčických občanů. Mladá a kreativní knihovnice
připravuje řadu programů a akcí nejen pro svoje čtenáře, ale pro všechny zájemce
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o cestovatelské besedy, setkání s regionálními spisovateli, přednášky o zdraví, výtvarné
dílny, meditační a sebepoznávací aktivity, či výstavy. Její propracovaný systém vedení dětí
ke čtenářství a rozvíjení čtenářské gramotnosti, kdy nejdůležitější je aktivita dítěte
samotného, je vstřícně přijímán nejen učiteli místní školy a školky, ale zapojily se do něj i
školská zařízení v okolních obcích. Třešinkou na dortu je pak populární „knihobudka“
umístěná ve veřejném prostoru. Knihovna obdrží Diplom za moderní knihovnické a
informační služby + 50 000 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje.
Krajská ocenění
Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě
udělil v roce 2017 ocenění Knihovna Moravskoslezského kraje Městské knihovně Český
Těšín.
Čestné diplomy získaly Knihovna města Ostravy za srdečný přístup pracovníků
a promyšlenou péči o uživatele s handicapem a Místní knihovna v Raškovicích za jedinečné
propojení služeb knihovny s Malou galerií a Památníkem Raškovic s důrazem na akce
týkající se paměti místa.

9. Den knihovníků SKIP10 v Opavě
Poslední, spíše společenskou akcí v letošním roce pro oba kraje, které sdružuje náš SKIP10,
byl Den knihovníků v Opavě 29. listopadu 2017. Slavnostní ráz setkání je nejlepším
momentem k ocenění práce našich kolegyň. Hostitelská knihovna v Opavě ve spolupráci
s městskou knihovnou a informačním centrem v Hradci nad Moravicí připravila pro
knihovníky z Moravskoslezského a Olomouckého kraje pěkný program, ve kterém účinkovali
herci divadla GAFA, kteří si připravili literární pásmo „Petr Bezruč, až na kůži“. Bohaté
pohoštění a doprovodný program završil slavnostní setkání. Den knihovníků se stal krásnou
tečkou za činností SKIP10 v roce 2017.

Ocenění knihovníků v roce 2017
Knihovník roku Moravskoslezského a Olomouckého kraje
V letošním roce obdržely ocenění Knihovnice Moravskoslezského kraje pro rok 2017 Hana
Bajnarová z Městské knihovny ve Studénce. Knihovnicí Olomouckého kraje pro rok 2017 se
stala Ludmila Müllerová, dlouholetá pracovnice Knihovny města Olomouce, která pracovala
na úseku RF.

10. Komise pro zahraniční styky
Stáže členů SKIP10 v roce 2017 se neuskutečnily. Členové SKIP10 se zúčastnili odborného
zájezdu do Slovinska v červnu 2017. Lenka Prucková se za SKIP ČR účastnila ve dnech
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5. a 6. července 2017 v Madridu jednání evropského workshopu IFLA Global Vision a jako
nově zvolená členka IFLA každoročního kongresu IFLA – tentokrát v polské Wroclawi.

11. Činnost dozorčí komise
Dozorčí komise provedla kontrolu hospodaření SKIP10 2x, a to dne 20. 2. 2017 v Opavě,
žádné nedostatky neshledala. Další zasedání Dozorčí komise SKIP10 bylo 24. 11. 2017
v Opavě, závěr kontroly: hospodaření je bez závad.

12. Zpráva za Klub dětských knihoven
Jarní setkání Klubka, SKIP 10 (22. února 2017, Městská knihovna ve Vítkově)
Hlavní hostem setkání byl uznávaný dětský a dorostový psycholog Přemysl Mikoláš. Je
certifikovaný psychoterapeut s desetiletou zkušeností u dětí a dospívajících s PAS, ADHD
a dětí s psychickou deprivací. Od roku 2010 vede podpůrné skupiny pro pečující
v Moravskoslezském kraji a od roku 2016 také v Libereckém kraji. Ve své soukromé praxi
spolupracuje se spolkem ADAM – autistické děti a my z Havířova, Centrem terapie autismu
Praha.
Připravil si pro účastníky praktický workshop, kde modelovali konkrétní situace, které mohou
nastat v knihovnách. Ať už při knihovnických lekcích s dětmi, nebo s návštěvníky běžného
provozu.
Už v rámci začátečního seznamovacího kolečka pan Mikoláš zjišťoval očekávání účastníků a
mapoval jejich zkušenosti, na které ihned reagoval svými praktickými radami a návody.
Povídání průběžně prokládal aktivitami, které vedly k ujasnění si hranic každého
z přítomných. Co je komu příjemné a co už nikoli. Tím se snažil zdůraznit, že v kontaktu
s osobami s aspergrovým syndromem jde především o vytvoření jasných pravidel vedoucích
k tomu, aby byly zajištěny naše potřeby.
Dalším bodem programu byl praktický workshop směřovaný na GOOGLE dokumenty a jejich
praktické využití v knihovnách. Užívání sdíleného kalendáře v knihovně, propojených
dokumentů na DISKU a další. Tento workshop vedl Jan Delong z Knihovny Třinec, který má
také bohaté zkušenosti s marketingem, vedením sociálních médií pro knihovny a další.

RWCT a Rozšiřující kurz RWCT pro pokročilé knihovníky
Po výborných zkušenostech z loňských let Klubko SKIP 10 opět uspořádalo další semináře
pod vedením certifikované lektorky Kateřiny Šafránkové tentokrát v Městské knihovně
Třinec (6. - 8. března 2017).
První den se jednalo o tzv. „Ochutnávku programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení“.
Tohoto jednodenního semináře se zúčastnilo 25 knihovníků a knihovnic, kteří v programu
ještě nezačali pracovat, popř. mají jen malé zkušenosti. Další dva dny paní Šafránková
pracovala již s pokročilými účastníky, absolventy minulých ročníků.
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Kurzy RWCT mohou v České republice učitelé využívat již dvacet let. Program byl původně
vyvinut právě pro učitele, ale v posledních letech se do něj zapojují i knihovníci. Program se
zaměřuje mimo jiné na rozvoj čtenářské gramotnosti žáků – v tom mají učitelé s knihovníky
společný cíl. Tím je vytvořit u dětí pevný a kladný vztah ke knihám a pomoci jim stát se
celoživotními nezávislými a kritickými čtenáři.
K celoživotnímu čtenářství vede více cest a v ideálním případě je dětem nabídneme
všechny. Knihovníci mají možnost působit na děti v „neškolském“ prostředí, a tím přitáhnout
ke čtení i žáky, kteří mají ke škole (a všemu, co jim nabízí) rezervovaný, příp. přímo
negativní postoj.
V kurzech, které Kateřina Šafránková spolu s Marikou Zadembskou vedly, knihovníkům
nabízely různé modelové lekce, ve kterých si mohli sami na sobě vyzkoušet všechny aktivity,
postupy a metody, a viděli ucelené výukové jednotky, které míří k určitému (čtenářskému či
jinému) cíli. Metody z programu RWCT vedou k aktivnímu učení – žák je během lekce vtažen
do dění, není pouhým divákem či posluchačem, ale je aktérem, který si buduje vlastní
porozumění tématu. Věnovali jsme se také vlastní četbě, reflexi vlastního čtenářství
a rozšiřování čtenářských teritorií.
Zpětná vazba z tohoto i předchozích ročníků je, že tyto metody knihovníci používají
a zapracovávají do svých lekcí a pořadů pro MŠ a ZŠ, ukazují tedy pedagogům, jak je
možno nad texty přemýšlet a jak pracovat s třídní skupinou. Pokud metodami kritického
myšlení pracuje pedagog ve škole a knihovník v knihovně, je samotná knihovnická lekce
takto vystavená mnohem efektivnější.
Účastníci si z kurzů RWCT odnášejí řadu praktických poznatků a kurzy jako takové hodnotí
velmi kladně, proto bude KLUBKo v těchto aktivitách nadále pokračovat.
KnihOlympiáda:
se uskutečnila 20. 9. 2017 v Olomouci, SKIP hradil dopravu a drobné odměny pro soutěžící.
KnihOlympiáda se konala za účasti 11 družstev z obou krajů v Knihovně města Olomouce.
Olomoucká knihovna připravila akci velmi dobře, navzdory tomu, že KnihOlympiáda musela
být kvůli nepříznivému počasí přesunuta do budovy knihovny a bylo nutno improvizovat.

Podzimní setkání Klubka SKIP 10, Ostrava – pobočka Vítkovice (29 - 30.11.2017)
„Storytelling s knihou v ruce“
Praktický seminář na téma „Storytelling s knihou v ruce“ pro knihovníky Moravskoslezského
a Olomouckého kraje lektorovaly dvě zkušené „vypravěčky“
Barbora Schneiderová
a Markéta Holá ze společnosti Storytelling, o.s.
Na úvod byli účastníci seznámeni s krátkou teorií o storytellingu, a jak se takové vyprávění
člení podle Gustava Freytaga. Poté byl seminář veden hlavně prakticky, aby získané
poznatky mohli knihovníci využít ve své knihovnické praxi. Byli seznámeni s metodami, které
jim pomohou během vyprávění příběhů a rovněž s metodami, které lze aplikovat na
účastníky knihovnických lekcí.
Výroční zpráva SKIP 10 za rok 2017

Praktický příklad: Děti si mohou v rámci knihovnické lekce vymyslet a následně povyprávět
trailer na knížku nebo vytvořit rozhovor s postavou z knihy nebo si představit, jak by mohla
vypadat počítačová hra na motivy knihy. Děti si uvědomí, co je hlavním cílem a motivem hry
a tudíž i knihy. Poté se formou vyprávění podělí s ostatními o to, co vymysleli. Další metodou
je tzv. krajina příběhu, kde vyprávěním a gestikulací provádíme posluchače určitým
prostorem. Popisujeme podrobně, co vidíme, cítíme, slyšíme.
Závěrem se účastníci rozdělili do menších skupin a jejich úkolem bylo vytvořit knihovnickou
lekci s využitím metod, které se na semináři naučili. Následně proběhlo sdílení hotových
nápadů. Seminář byl velmi prospěšný pro knihovníky pracující s dětmi a mládeži, nabídl
širokou škálu tipů a metod, kterými lze oživit knihovnické lekce.

13. 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

k 31. 12. 2016

93

116

K 31. 12. 2017

96

121*

*V listopadu byla přijata Městská knihovna Hanušovice, členský poplatek bude hradit až
v roce 2018, do stavu členské základny je však započítána i pro rok 2017.
V roce 2017 se odhlásily z členské základny 3 členky, které se ze zdravotních nebo
rodinných důvodů již nemohou zúčastňovat akcí SKIPu.

Poděkování
Rok 2017 byl velmi náročný. Děkuji všem členům výboru za práci ve prospěch našeho
spolku a pomoc při organizaci a zajištění všech naplánovaných akcí. Chci také
poděkovat hospodářce SKIP10 paní Valentové za zajištění vyúčtování všech projektů
a vedení ekonomické agendy SKIPu10 a paní Marice Zadembské za spolupráci
a zajištění programu KLUBKa, i když je momentálně na mateřské dovolené.
Ještě jednou děkuji všem hostitelským knihovnám za milé a vlídné přijetí, pohostinnost
a pomoc při organizaci našich akcí.
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Členské základně děkuji za podporu naší činnosti a věřím, že se naše řady budou
i nadále rozšiřovat. Těším se na další dobrou sezónu!
Zuzana Bornová, předsedkyně RV SKIP10

Výroční zpráva SKIP 10 za rok 2017

