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1. Úvod

Rok 2013 byl ve znamení konání regionálních valných hromad a celostátní 
valné hromady SKIP spojené s odborným programem, která se konala v červnu 
v Brně na Mendelově univerzitě ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně a  
Ústavem vědecko-pedagogických informací a služeb Mendelovy univerzity. Nad 
valnou hromadou převzali záštitu primátor statutárního města Brna Bc. Roman 
Onderka, MBA a rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. Jaroslav Hlušek. Na 
valných hromadách se nejenom volí noví členové výkonných orgánů, ale především 
formují strategické dokumenty pro další činnost svazu. Konání valných hromad je 
také příležitostí k ocenění významných osobností oboru a SKIP. Celostátní ocenění –
Cena českých knihovníků byla předána na slavnostním společenském večeru v  
Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Velké ovace právem patřily také končícímu 
předsedovi SKIP kol. Vítku Richterovi, který se stal čestným předsedou SKIP.
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V našem regionu je udělováno čestné ocenění Velkomoravský knihovník. Tato
ocenění byla předána na regionální valné hromadě konané 6. března 2013. 
Ocenění převzaly kolegyně:
Magda Švejcarová, Marie Pokorná, Jiřina Lapčíková, Marie Rumreichová, Jana 
Nejezchlebová. 
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      Region SKIP Velká Morava patří k největším regionům jak rozlohou, tak velikostí 
členské základny. Z velikosti členské základny vyplývá především výhodnost 
relativně silného finančního zázemí, které umožňuje realizovat pestré aktivity. Ty  
se v posledních letech stále intenzivněji promítají i do připravovaných projektů SKIP 
(Knihovna 21. století) s vysokým podílem spolufinancování ze strany regionu. Region
byl schopen povýšit svůj podíl na realizaci projektu i v případě krácení dotace proti 
žádosti. S územní rozlehlostí regionu je spojena skutečnost, že řada aktivit je nesena
v mikroregionech, tak jako je tomu např. v klubech dětských knihoven. Ty existují 
v našem regionu dva. Určitým hendikepem je pak pro některé členy horší dopravní 
dostupnost při pořádání akcí či studijních cest. O ty pravidelně členové projeví zájem,
ve výsledku se však přihlásí nízký počet členů. Ochuzujeme se tak o společné 
odborné i přátelské zážitky, stejně tak vychází na zmar i energie věnované přípravě 
zájezdu. Naopak stále oblíbenou a užitečnou platformou setkávání jsou již tradiční 
kolegia, konaná zpravidla třikrát ročně. Na programu jsou vždy aktuální informace ze 
SKIP, odborná prezentace či přednáška, novinky z činnosti knihoven, návštěva 
některé ze zajímavých knihoven. 
     Samozřejmostí je zapojování členských knihoven do celosvazových aktivit – např.
Noc s Andersenem, Březen-měsíc čtenářů, Čtenář roku, Okna, Knížka pro prvňáčka,
Kde končí svět, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu a řada dalších.  

2. Činnost regionálního výboru

Vzhledem k velikosti regionu a struktuře členské základny byl výbor rozšířen 
na 9 členů. Na regionální valné hromadě byl zvolen výbor ve složení: 

• Libuše Nivnická, předsedkyně
• Jana Nejezchlebová (garant - aktivity školních  knihoven,

           vzdělávání, zápisy)
• Magda Švejcarová (garant - členská základna, evidence, členské příspěvky)
• Šárka Kašpárková (garant – aktivity pro členy, web SKIP, elektronická  
      komunikace s členskou základnou)
• Jarmila Daňková (garant – aktivity pro členy, zápisy, členské příspěvky) 
• Vladislav Raška (garant – sekce veřejných knihoven, studijní zájezdy)
• Jana Tomancová (všeobecné, web SKIP)
• Monika Kratochvílová 
• Radovan Jančář

Dozorčí komise: Dozorčí komise byla zvolena ve složení: Dagmar Marušincová , 
Jana Šubrová a Marie Dočkalová.

Místopředsedkyní SKIP a členkou předsednictva SKIP je Libuše Nivnická. 

Členy výkonného výboru  SKIP jsou:  
Libuše Nivnická, Vladislav Raška, Helena Gajdušková, Jarmila Daňková

Členka dozorčí komise VV SKIP za region 09: Marie Ježková 
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Regionální výbor se mimo letní období schází zpravidla jednou měsíčně. 
Časově naléhavé záležitosti jsou projednávány elektronicky. Hlavní oblasti, kterými 
se v průběhu roku výbor zabýval jsou:

• zpracování výroční zprávy a zprávy o hospodaření
• realizace aktivit v rámci projektů SKIP – Knihovna 21.st. 
• programová příprava kolegií a realizace (2x)
• příprava valné hromady regionu v roce 2013
• příprava a realizace programu našeho regionu na  celosvazové valné 

hromadě v Brně 2013
• plán činnosti na rok 2014
• realizace nové podoby regionálního ocenění Velkomoravský knihovník 
• příprava a podání projektů SKIP (Knihovna 21. století) ve spolupráci

           s pořádajícími knihovnami na rok 2014
• činnost KDK, sekce veřejných knihoven, bezbariérová knihovna 
• účast na celosvazových aktivitách 
• finanční podpora aktivit regionu ve spolupráci se SKIP
• vedení účetní agendy (na smlouvu vede profesionální účetní)
• vedení agendy členské základny, výběr členských příspěvků, přijímání nových

členů
• aktualizace webových stránek regionu
• účast na předsednictvu a VV SKIP, informace pro výbor a členskou základnu
• spolupráce se sekcemi SKIP a zahraniční komisí
• průběžně vyúčtování projektů SKIP
• příspěvky do odborné tisku (Bulletin SKIP a další) 

3. Členská základna

Proti předchozímu roku došlo celkově opět k nárůstu členské základny a i 
když byly zaznamenány některé úbytky individuálních členů. U institucionálních členů
došlo k nárůstu. 

Region 09 měl v roce 2013  následující složení členské základny:

Institucionální    118 (v roce 2012 103) 
Individuální        122 (v roce 2012 127)
celkem                240 

Výbor se soustředil na zlepšení rychlosti komunikace s členskou základnou. 
Členské příspěvky jsou zpravidla vybírány osobně na prvém kolegiu v roce, dále pak 
jsou členové oslovování písemně. Podíl členských příspěvků do celostátního SKIP je
odváděn v řádných termínech. 
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4. Z aktivit regionu

-  březen -  valná hromada SKIP 09, hostem za předsednictvo SKIP byl PhDr. 
Vít Richter

Členové schválili usnesení valné hromady, dále schválili za region kandidáta 
na předsedu SKIP R. Giebische, kandidáty do VV SKIP a dozorčí komise. Ve svém 
programu se region zaměří na pořádání pravidelných setkání pro všechny členy, 
podporu projektových aktivit, činnosti KDK, vyhlášení grantové podpor ze strany RV 
SKIP na podporu aktivit v mikroregionech, zkvalitnění komunikace se členskou 
základnou a dobrou informovanost. Nadále bude oceňovat významné členy regionu  
SKIP Velká Morava. 

   -  aktivity knihoven  v rámci Březen – Měsíc čtenářů a Týden čtení
        -  26. března – Slavnostní vyhodnocení Čtenáře roku 2012 Zlínského 

kraje 

-  duben     -  aktivity knihoven – Noc s Andersenem, organizace celostátní 
                      soutěže OKNA v Brně

-  květen    -  dvoudenní seminář v rámci projektu SKIP – Ženy v hudbě 

   -  Chceme dětem číst V. – dvoudenní seminář Prstem po mapě  

- červen - celostátní  valná hromada SKIP, organizace, zajištění páteční  
                  programové sekce regionu SKIP Velká Morava, organizační a 

programové zajištění slavnostního večera v KJM, zpracování a 
instalace  výstavy o regionech a aktivitách SKIP (KJM)
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-  srpen      - účast a kongresu IFLA – Singapur (L. Nivnická), následná příprava 
                     prezentace, nabídka přednášky regionům a dalším zájemcům
-  září        -  příprava zájezdu SKIP – Modrá, Uherské Hradiště - zrušeno
                 -  Besedy v rámci projektu SKIP -  Poznávej místa děl kyjovských 

autorů (Měk Kyjov) 
-  říjen       -  aktivity knihoven v rámci Týdne knihoven

 -   účast na studijní cestě do rakouských  knihoven pořádané SKIP  
        -  9. – 11. 10. 2013 - Besedy s Arnoštem Goldflamem v rámci projektu  
           Poznáváme knížky současných autorů 
     - jednodenní seminář Chceme dětem číst V. 

- listopad  - Besedy v rámci projektu SKIP  -  Poznávej místa děl kyjovských 
autorů  (Měk Kyjov) 
- literárně hudební workshop v rámci projektu Prima táta, super máma   
   J.F. Palme (Vyškov) 

                     - seminář Knihovna – prostředí pro všechny generace (Vsetín)
-  prosinec  -  kolegium knihovníků 4. 12. 2013 v prostorách Studijního a 

informačního centra Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

Účastníci byli seznámeni s aktuálními informacemi ze života SKIP ČR. 
Následovala velmi zajímavá prezentace o jednání IFLA v Singapuru, kterého se 
zúčastnila Ing. Nivnická.

Pro účastníky byl velmi zajímavý blok prezentací o činnosti knihoven ve 
Vyškově, v Hodoníně a na Blanensku a o přestěhování Krajské knihovny Františka 
Bartoše do 14/15 Baťova institutu (30.9.2013).

Pí. Podivínská stručně informovala o projektu Senior pasy a o možnostech 
zapojení knihoven do tohoto projektu. Požádala také knihovníky o podporu. 

Jednání kolegia bylo ukončeno PhDr. Janou Slámovou, která seznámila 
knihovníky s činností a provedla je novými prostory Studijního a informačního centra 
VFU Brno.

    

4.1  Projekty regionu podpořené v rámci projektu SKIP z dotačního programu
MK ČR Knihovna 21. století:

• Chceme dětem číst V. (ve spolupráci s Centrem dětského čtenářství  KJM)
• Poznáváme knížky současných autorů (ve spolupráci s Klubem dětských 

knihoven Zlínského kraje)
• Ženy v hudbě (ve spolupráci s KJM) 
• Setkávání s historií (ve spolupráci s Měk Hodonín) 
• Poznávej místa děl kyjovských autorů (ve spolupráci s Měk Kyjov) 
• Prima táta, super máma (ve spolupráci s KKD Vyškov) 
• Knihovna prostředí pro všechny generace (ve spolupráci s Masarykovou 

veřejnou knihovnou ve Vsetíně) 

Klub dětských knihoven – v regionu Velká Morava působí dva spolupracující KDK 
(samostatně KDK Zlínska). Podrobně viz přílohy.
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Sekce služeb osobám se specifickými potřebami – předsedkyní se stala Mgr. 
Helena Hubatková Selucká 

 Zaměstnavatelská sekce - účast na jednáních Unie zaměstnavatelských svazů 
 na MK. V Jihlavě byl uspořádán dvoudenní seminář pro managery a ředitele  
 knihoven k Novému občanskému zákoníku, který se setkal s velkým zájmem.  
Kvalitní lektoři přispěli k naplnění očekávání účastníků. První den lektoři (Štogr a 
Kroupa) seznámili přítomné s celkovou strukturou NOZ a dále se zaměřil na 
problematiku neziskové sektoru. Druhý den se již přednášející Mgr. Krupová 
věnovala podrobnějšímu výkladu vybraných paragrafů, terminologii a vazbám na 
knihovny. Bylo konstatováno, že NOZ rozhodně není zákonem pro laiky a výklad 
mnohých paragrafů přinesou až prvé judikatury. Vzhledem k tomu, že jde o zcela 
nové pojetí této právní normy, projevili účastníci zájem opakovat tento seminář cca 
po roce, kdy již budou prvé zkušenosti z praxe. 

Dozorčí komise:
členky původní komise (M. Kratochvílová, D. Marušincová a M. Machátová) provedly 
kontrolu dne 1. 3. 2013. Složení nové komise po volbách viz výše. 

5.   Zpráva o hospodaření

Hospodaření regionu bylo vyrovnané, disciplina členů při placení členských 
příspěvků přijatelná. Rozpočet umožnil realizaci vyššího počtu projektů i některých 
dalších aktivit ve spolupráci s knihovnami regionu. Odvody z členských příspěvků 
byly prováděny včas. Účetnictví je vedeno profesionální účetní na smlouvu (Soňa 
Křetinská - KKD Vyškov). Náročnost účetnictví a včasné vyúčtování všech nákladů 
souvisejících s projekty SKIP stoupá zejména při realizaci vyššího počtu projektů, jak
tomu  bylo i v roce 2013. Dále ještě přistoupily operace ve vazbě na konání 
celostátní valné hromady SKIP. Z praktických důvodů je vedena také pomocná 
pokladna v KJM  Brno (L. Nivnická).  

Zpracovala: 
Ing. Libuše Nivnická, předsedkyně RV SKIP 09 s využitím zpráv členů RV SKIP,

V Brně  dne 15.1. 2014

Přílohy: 
Zprávy KDK
Zpráva o hospodaření
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Klub dětských knihoven SKIP Zlínského kraje

Oficiálně vznikl v roce 2007, čítá 29 evidovaných členek, má své webové 
stránky na webu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, kde se zájemci dočtou 
o všem, co KDK ZK připravil i to, co se chystá, jsou zde také zápisy a fotografie z 
akcí i logo:  http://www.kfbz.cz/kdk.htm, informace o činnosti KDK ZK proběhla i v 
časopise Duha 1-2/2013.

Do čtrnáctého ročníku krajského kola tradiční literární soutěže přišlo téměř 
900 prací dětí, odborné poroty ve čtyřech knihovnách kraje je hodnotily bodovým 
systémem v pěti kategoriích podle věku dětí a na vyhlášení výsledků se do 
Kroměříže sjeli mladí literáti celého Zlínského kraje. 33 nejlepších pak zde bylo 
oceněno a jejich práce jsou otištěny ve sborníčku Kde končí svět? Program obohatily
písničky z dětských filmů. Každá z knihoven navrhla své téma, v Kroměříži to byl Můj 
hrdina, ve Vsetíně Cesta za dobrodružstvím, v Uherském Hradišti děti tvořily na 
volné téma, ve zlínské knihovně psali mladí literáti na téma Mít tak dva roky prázdnin.
Ačkoli se do hodnocení dostaly práce na různorodá témata, v konečném hodnocení 
nebylo rozdílu mezi dětmi ze Slovácka, Valašska i Hané a literární práce i komiksy 
byly na srovnatelné úrovni.

Čtyři knihovny Zlínského kraje připravily k podpoře dětského čtenářství projekt
Čtením lákáme děti do knihoven Zlínského kraje. V minulosti našich společných 
aktivit vždy šlo o čtyři knihovny Zlínského kraje a 4 besedy, a tak jsme mohli pozvat 
herce na scénické čtení, autorky Renátu Fučíkovou, Petru Braunovou či Ivonu 
Březinovou. Už vloni však po poradě ředitelů knihoven ZK počet besed se rozrostl na
osm, vždy dvě v jednom okrese, vyzkoušeli jsme, že to funguje, při návštěvě Ivy 
Procházkové. I letos jsme spojili své síly a pozvali autora dětských knížek Arnošta 
Goldflama na turné, které bylo uspořádáno za finanční pomoci Ministerstva kultury 
ČR, SKIP ČR a regionálního výboru SKIP Velká Morava. Pan Goldflam se představil 
během tří dnů v osmi knihovnách Zlínského kraje, a to ve Vsetíně, v Liptále, v 
Uherském Hradišti, Kroměříži, Hulíně, Uherském Brodě, ve Zlíně a v Luhačovicích. 
Jeho povídání a čtení shlédlo za velkého ohlasu více než tisíc dětí ve Zlínském kraji. 
I tentokrát se ukázalo, že je účelné spojit finanční síly a pozvat renomovaného 
autora, kterého znají z knih i filmů. 

Při pořádání vzdělávacích seminářů se nám osvědčilo každoročně 
prostřídat odborné i praktické téma, v konání seminářů se knihovny střídají a 
účastníci tak mohou poznat různé knihovny našeho kraje. Letošní seminář se 
měl konat podle plánu v Krajské knihovně F. Bartoše ve Zlíně, ta se stěhovala 
do nových prostor. 
Podzimní seminář proběhl v prosinci 2013 v Knihovně BBB v Uherském 
Hradišti, byl to seminář s ukázkou besedy a představením databanky Klubu 
dětských knihoven SKIP ČR s Mgr. Helenkou Hubatkovou Seluckou. 

V Týdnu knihoven v knihovnách Zlínského kraje odstartovala další regionální 
kola literárních soutěží v rámci projektu Kde končí svět – tentokrát na téma 
Nejmoudřejší je číslo, ukončí v příštím roce krajská přehlídka mladých autorů, 
tentokrát ve Zlíně.  

Uherské Hradiště 12.12.2013 
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Klub dětských knihoven SKIP Jižní Morava

V roce 2012 proběhla tři setkání členek SKIP KDK JM při různých odborných 
seminářích a jedno setkání s dětmi při regionálním vyhlášení projektu Kde končí 
svět. Všechny semináře byly v první vlně určené členkám Klubka, ale pokud se 
seminář nenaplnil, byla volná místa nabídnuta dalším zájemcům z jiných Klubek. Na 
financování setkání se podílely vždy hostitelské knihovny, Moravská zemská 
knihovna v Brně a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Klubko se také podílelo na 
organizace Valné hromady KDK a odborného semináře „Jedna velká rodina“ 
v Regionální knihovně v Karviné. Zde se na financování semináře podílel SKIP 
Region moravskoslezského a olomouckého kraje. Ze všech seminářů byly (budou) 
publikovány články v odborných knihovnických periodikách. 
Tajemství tvorby metodiky 19. 4. 2012 bylo téma praktického semináře, který vznikl
na základě podnětu kolegyň z několika knihoven regionu. Setkání probíhalo v 
Knihovně Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Kromě pracovnic hostitelské 
knihovny, se jej účastnily ještě kolegyně z KKD Vyškov, MěK Veselí na Moravě, MěK
Hodonín, MěK Velké Meziříčí, MěK Nové Město na Moravě, MěK Moravské 
Budějovice a MěK Jihlava. 
Zájmem všech účastnic bylo seznámit se s tím, jak kdo připravuje besedy a nechat si
třeba i něco doporučit. První se povedlo, druhé méně. Na jedné straně to může být 
tím, že účastnice semináře, které prezentovaly, měly své programy bez chyby, na 
druhé tím, že neumíme kritizovat a možná i přijímat kritiku objektivně. I přesto byl 
tento seminář velmi podnětným setkáním, které, doufám, nebylo poslední. Možná 
bych na příští takový seminář zvážila pozvat pedagoga místní školy, aby nám 
nastavil zrcadlo.
Více najdete v článku v Duze: http://duha.mzk.cz/clanky/tajemstvi-metodiky
Loutka jako pomocník a partner byl název druhého semináře, který hostila 
Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově ve dnech 12. a 13. června. Lektorkou po oba 
dny byla MgA. Václava Křesadlová, absolventka Divadelní akademie múzických 
umění v Praze, který seznámila účastníky semináře s historií různých druhů loutek, 
s jejich využitím a začleněním do různých témat programů. V rámci výtvarné dílny si 
mohli všichni i svou vlastní loutku vytvořit. 
Více najdete v bulletinu SKIP: http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull12_317.htm#ti
Třetí seminář proběhl v termínu 18. a 19. záři v Městské knihovně v Jihlavě a byl 
určený všem, kteří se ptají: „Proč (ne)chtít druhý stupeň v knihovnách?“. 
Poslechnout si účastníci mohli pestrou škálu příspěvku na téma dětí a mládeže 
v knihovnách, jak je zaujmout, nalákat, udržet, aby se stali nedílnou součástí našich 
dalších aktivit. V rámci doprovodného programu semináře jsme navštívili také 
divadelní představení DS NUM: David Drábek - Švédský stůl.
Více najdete v článku v Duze, který jde do tisku.

Článek z Valné hromady KDK a odborného semináře „Jedna velká rodina“ – 
článek bude k dispozici v bulletinu SKIP a v Duze.

V současné době má Klubko Jižní Moravy 45 členek, které jsou buď 
individuální nebo institucionální členky SKIPu, informace z Klubka jsou však zasílány
na více než 2x více adres, tedy i do malých knihoven v regionu, které chtějí být o 
dění v této oblasti informovány. Informace z Klubka jsou zveřejňovány na stránkách 

Klub dětských knihoven, stránkách  regionálního SKIPu Velká Morava – 
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stránky Knihovny Kroměřížska (http://www.knihkm.cz/skip-velka-morava/klubka-
kluby-detskych-ctenaru.html) a stránkách Centra dětského čtenářství v KJM – 
http://www.kjm.cz/centrum-detskeho-ctenarstvi.
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