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U S N E S E N Í   6.  V A L N É   H R O M A D Y
Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky,

která se uskutečnila 20. a 21. června 2007 v Olomouci

1. Valná hromada přijímá a schvaluje:
 a. Zprávu o činnosti SKIP v období 2004 až 2007
 b. Přehled (zprávu) hospodaření VV SKIP za rok 2004 – 2006
 c. Zprávu dozorčí komise SKIP za období 2004 – 2007
2. Valná hromada přijímá a schvaluje:
 a. Zvýšení členských poplatků SKIP od roku 2008 (v navrženém znění)
 b. Programové prohlášení (v navrhovaném znění se zapracovanými změnami
  přednesenými v plénu)
3. Valná hromada přijímá a schvaluje výsledky voleb orgánů SKIP na následující 
 funkční období:
 a. Předseda VV SKIP: PhDr. Vít Richter
 b. Členové VV SKIP (viz Zpráva volební komise)
 c. Náhradníci VV SKIP (viz Zpráva volební komise)
 d. Dozorčí komise (viz Zpráva volební komise)
4. Valná hromada nově zvolenému VV SKIP ukládá, aby důsledně naplňoval schválené
 Programové prohlášení

Zpráva volební komise
z voleb statutárních orgánů na 6. valné hromadě SKIP

Podle prezenčních listin bylo na valné hromadě přítomno, resp. zastoupeno 294 členů s hlasovacím 
právem.

I. Výsledky voleb do VV SKIP podle počtu odevzdaných hlasů:

Bylo odevzdáno 281 hlasovacích lístků, z toho bylo platných 280, neplatný 1 hlasovací lístek.

Zvolení členové VV SKIP:
Pořadí Jméno Počet hlasů
1. - 2. Zlata Houšková 275
1. - 2. Vít Richter 275
3. Roman Giebisch 260
4. Ladislava Zemánková 233
5. Aleš Brožek 228
6. Vladislav Raška 224
7. Jaroslava Štěrbová 221
8. Martin Svoboda 210
9. Ladislav Kurka 206
10. Alena Otrubová 203
11. Zdeněk Matušík 202
12. Miloslava Faitová 200
13. Zuzana Hájková 198

14. Naděžda Čížková 193
15. Kateřina Hubertová 192
16. Eva Kordová 181
17. Jiřina Lapčíková 176
18. Irena Treybalová 165
19. Eva Novotná 164
20. Jitka Bílková 160

Zvolení náhradníci SKIP:
Pořadí  Jméno Počet hlasů
21. Dagmar Bhnerová 155
22. Jarmila Okrouhlíková 150
23. Jana Maixnerová 136
24. Alžběta Tománková 121

II. Výsledky voleb do dozorčí komise VV SKIP podle počtu odevzdaných hlasů:

Bylo odevzdáno 280 hlasovacích lístků, z toho 277 bylo platných a 3 neplatné.

Pořadí Jméno Počet hlasů
1. - 2. Ivo Brožek 267
1. - 2. Jana Kroulíková 267
3. - 4.  Zdenka Kloučková 266
3. - 4. Lydie Raková 266
5. Miluše Mírková 265
6. – 8. Zdeňka Stromková 263
6. – 8. Miloš Kudera 263

6. – 8. Jitka Štiborová 263
9. Anna Kratochvílová 261
10. Daniela Drobečková 258
11. Eva Jilečková 168

Náhradnice:
12.          Hana Preiferová 132

III. Výsledky volby předsedy SKIP:

Předsedou SKIP byl zvolen Vít Richter 
s počtem 263 hlasů (hlasovacích lístků). 

Programové prohlášení

přijaté  6. valnou hromadou SKIP 20. 6. 2007 v Olomouci

KAM SMĚŘUJEME

• chceme, aby SKIP byl jako odborná profesní organizace účinným nástrojem při prosazování odpovídající 
role knihoven ve znalostní a informační společnosti;

• chceme, aby SKIP byl aktivizačním a motivačním centrem pro knihovny ČR i jednotlivé profesionály 
odboru;

• chceme, aby SKIP byl přitažlivou a užitečnou platformou pro své stávající i budoucí členy;
• chceme, aby SKIP byl ceněným a uznávaným spolkem na domácí půdě i v mezinárodním měřítku.

Pro naplnění těchto cílů budou členové zejména
• rozvíjet a aktualizovat obsahovou náplň činnosti SKIP;
• usilovat o vybudování funkční organizační struktury SKIP včetně  pracovní pozice profesionálního 

zaměstnance SKIP; 
• využívat všech možností k posilování  prestiže spolku v celospolečenském kontextu;
• podporovat ekonomickou stabilitu SKIP a využívat zdroje tak, aby bylo dosahováno maximálního účinku 

při naplňování poslání a programu SKIP;
• podporovat spolupráci s partnery v národním i mezinárodním měřítku.

Takto profi lovaný SKIP se soustředí zejména na následující oblasti

V kuloárech bylo živo po celé tři dny
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Členské příspěvky SKIP od roku 2008
 

Individuální člen:
 
Individuální 400,- Kč
Důchodce, student, člen na rodičovské dovolené a len, 
který není výdělečně činný 200,- Kč
 
Institucionální člen:
 
Počet zaměstnanců Výše příspěvku 
do 1 zaměstnance 450,- Kč
2 - 5 zaměstnanců 900,- Kč
6 - 10 zaměstnanců 1700,- Kč
11 - 20 zaměstnanců 2 500,- Kč
21 - 50 zaměstnanců 4 050,- Kč
51 - 100 zaměstnanců 7 900,- Kč
nad 100 zaměstnanců 13 500,- Kč
 
Zaměstnanec = přepočtený úvazek.
 
Dělení vybraných příspěvků mezi VV SKIP a regiony podle klíče:
 
VV SKIP 60%
Regiony 40%

 Schváleno 6. valnou hromadou SKIP 20.6.2007 v Olomouci.

ROZVOJ 

1. Obhajovat a prosazovat právo občanů na rovný a neomezený přístup k informacím  a kulturním 
hodnotám prostřednictvím knihoven. 

2. Pokračovat v realizaci Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 – 2010 
a podporovat plnění standardu veřejných knihovnických a informačních služeb. 

3. Posilovat těsnější propojení činnosti knihoven, celoživotního vzdělávání a oblasti rozvoje lidských 
zdrojů.

4. Podporovat a propagovat četbu, rozvoj funkční a informační gramotnosti, aktivity na odstranění 
druhotné negramotnosti a iniciativy knihoven v oblasti multikulturních aktivit.

5. Prezentovat odborné i laické  veřejnosti významné výsledky i události z oboru a informovat o jeho 
závažných problémech, a to nejen v odborném tisku, ale i v dalších hromadných sdělovacích 
prostředcích. Organizovat mediální akce k propagaci veřejných knihovnických a informačních 
služeb a hledat nové formy práce s veřejností. 

6. Podpořit účast knihoven v projektech spolufi nancovaných ze zdrojů Evropské unie, případně 
z jiných dotačních programů  

7. Podporovat snahy knihoven o výstavbu nových budov nebo rekonstrukci jejich prostor tak, aby 
odpovídaly postavení moderních kulturních zařízení.

LEGISLATIVA

8. Podílet se na úpravě i realizaci právních předpisů, norem a doporučení majících přímý či 
zprostředkovaný vliv na rozvoj oboru.

9. Usilovat o rovnovážný vztah mezi autorskými právy a principy volného šíření informací 
a demokratického přístupu k informacím a kulturním hodnotám. Vyjednávat s držiteli autorských 
práv a vytvářet dostatečný prostor pro veřejné knihovnické a informační služby v digitálním 
prostředí; 

SPOLUPRÁCE

10. Aktivně rozvíjet spolupráci s představiteli všech úrovních státní správy a samosprávy s cílem 
zajistit rovnoměrný rozvoj knihovnictví ve všech krajích České republiky; zvýšit úlohu regionálních 
organizací SKIP a posílit jejich spolupráci s příslušnými orgány veřejné správy a ostatními zřizovateli 
knihoven.

11. Podporovat efektivní formy vzájemné spolupráce a koordinace paměťových institucí na celostátní, 
krajské i místní úrovni; spolupracovat se spolky a sdruženími z oblasti knihoven, archivů, muzeí, 
galerií, knihkupectví a vydavatelství ad.

12. Rozšiřovat kontakty a spolupráci s fi rmami, které svými produkty ovlivňují činnost knihoven.
13. Usilovat o rozšíření členské základny, posilovat a cíleně prohlubovat odborné, kolegiální 

a společenské styky členů SKIP, motivovat knihovny a informační instituce ke spolupráci se SKIP.
14. Iniciovat a všestranně podporovat mezinárodní spolupráci knihoven, aktivně působit 

v mezinárodních odborných organizacích, zapojovat se do evropských projektů, zprostředkovávat 
a využívat zkušenosti knihoven členských zemí Evropské unie, zasazovat se o aplikaci efektivních 
mezinárodních programů do činnosti knihoven v ČR, rozšiřovat spolupráci s profesními spolky 
a organizacemi v zahraničí.

VZDĚLÁVÁNÍ

15. Přispívat k celoživotnímu vzdělávání pracovníků knihoven pořádáním seminářů, konferencí 
a diskusních setkání k aktuálním otázkám rozvoje knihovnictví. 

16. Spolupracovat s odbornými knihovnickými školami a knihovnickými institucemi a organizacemi při 
rozvoji on-line a distančního vzdělávání v oboru.

17. Usilovat o vyšší společenskou prestiž profese a zlepšení systému odměňování knihovníků 
a informačních pracovníků. 

18.  Usilovat o zavedení systému certifi kace kompetencí knihovníků (pracovníků v oboru knihovnických 
a informačních služeb).

Předsednictvo při bouřlivé diskusi o výši
členských příspěvků

*   *   *

Součástí konference 21.6.2007 byla fi renmní výstava za účasti 11 následujících fi rem: Albertina 
Icome Praha,  Zdeněk Bláha Vraný,  Bonus-EBSCO,  Ceiba Praha,  Computer Press Praha, 
DYTEC Praha (společně s EKZ Reutlingen),  KP SYS Hradec Králové,  SVOP Bratislava,  Josef 
Šebek Zvole u Prahy,  3M Praha,  Wiesner Hager Praha.
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V klášteře Hradisko 21.6.2007 ve vynikající atmosféře byla SKIP udělena

CENA ČESKÝCH KNIHOVNÍKŮ
Novými nositeli se stali:

Mgr. Alena Otrubová
Ředitelka Městské knihovny v Táboře
Členka SKIP: od roku 1990

Alena Otrubová se narodila v Praze. Po maturitě na gymnáziu byla 
přijata na obor Knihovnictví a vědecké informace na Univerzitě Karlově, 
který zdárně absolvovala v roce 1976. V oboru pracuje od roku 1980 a její 
profesionální kariéra je spjata především s Okresní, později Městskou 
knihovnou v Táboře, kde po řadu let vykonává funkci ředitelky.

Stála u zrodu automatizace veřejných knihoven a byla jednou 
z iniciátorek zrodu knihovního programu LANius. V 90. letech, v době 
rozpadu krajských systémů, pomohla udržet i díky automatizaci 
knihovnických činností dobrou úroveň spolupráce knihoven v okrese. Je 
dlouholetou předsedkyní Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius 
(SKAT), členkou redakční rady časopisu Čtenář.

A. Otrubová patří k nejvýraznějším osobnostem jihočeského 
knihovnictví. Aktivně se podílí na spolkovém životě na krajské i celostátní úrovni. Od počátku svého členství 
ve SKIP pracovala v jeho vrcholových orgánech (v dozorčí komisi, ve výkonném výboru, kde pracuje 
dodnes); v letech 1998 – 2001 byla členkou předsednictva výkonného výboru. Řadu let aktivně působí také 
v ediční komisi Bulletinu SKIP.

Cenu českých knihovníků získává za podíl na činnosti SKIP a výraznou osobní podporu  
automatizace  veřejných knihoven

Dana Kochová
Vedoucí oddělení pro děti a mládež v Městské knihovně v Havířově
Členka SKIP od r.: 2004

Dana Kochová po maturitě na gymnáziu v Novém Jičíně (1977) 
absolvovala dvouletou knihovnickou nástavbu v Brně. Poté se provdala do 
Havířova a začala pracovat v knihovně v Karviné. Po mateřské dovolené 
se vrátila do práce, tentokrát však již do Městské knihovny v Havířově, 
kde působí dodnes. Před 15 lety vystřídala tehdejší vedoucí „dětského“ 
oddělení, která odcházela do důchodu. A toto oddělení ve Werichově 
ulici se jí stalo osudem. Postupně dokázala získat pro knihovnu děti, ke 
spolupráci školy, řadu partnerů a spolupracovníků a také podporu vedení 
knihovny i města pro své aktivity.

Patří mezi zakládající členy Klubu dětských knihoven. Od roku 1999 
stojí v čele Klubka Moravskoslezského a Olomouckého kraje, které sdružuje více než 80 členů a je tak 
nejpočetnější regionální složkou Klubu dětských knihoven. Díky její osobní angažovanosti a entusiasmu 
patří toto Klubko také k nejlepším. D. Kochová iniciuje účast knihoven v regionu v celostátních projektech 
a akcích, jako je Noc s Andersenem, Webík (ten po několik let za KDK organizovala a garantovala), Kde končí 
svět ad. Je však také autorkou a organizátorkou četných regionálních projektů pro děti a mládež: OVACON 
(setkání fanoušků fantasy literatury), Poznej svou rodnou hroudu, Odkaz Jaroslava Foglara a mnoha jiných, 
jichž se účastní desítky knihoven a tisíce dětí. Pod jejím vedením se Klubko velmi aktivně věnuje také 

vzdělávání pracovníků oddělení pro děti (tvůrčí dílny, semináře aj.). D. Kochová se věnuje intenzivně 
podpoře dětského čtenářství, ale úspěšně např. také oslovuje významné sponzory v Moravskoslezském kraji. 
Díky jejímu mnohaletému úsilí se zlepšila spolupráce, komunikace a výměna zkušeností mezi pracovníky 
„dětských“ oddělení v regionu.

Především její zásluhou se oddělení pro děti Městské knihovny v Havířově umístilo na třetím místě 
v prvním ročníku celostátní soutěže Kamarádka knihovna 2006.

Cenu českých knihovníků získává za mimořádné aktivity na podporu dětského čtenářství, 
přesahující místo její působnosti.

PhDr. Miloš Kvapil
Ředitel Městské knihovny Prostějov
Člen SKIP od: 1998

Miloš Kvapil pracoval celý svůj profesní život jako knihovník. Po 
studiích knihovnictví na FF UK Praha nastoupil do SVK Olomouc, záhy se 
však vrací do rodného města a nastupuje jako knihovník do Výzkumného 
ústavu oděvního. Pracoval zde 15 let, velmi dobře uplatnil své jazykové 
znalosti (angličtina, němčina, ruština) a končil ve funkci vedoucího 
odvětvového informačního střediska VTEI pro konfekční průmysl. 
Po zrušení ústavu hledal uplatnění jako ředitel infocentra Palackého 
univerzity v Olomouci, vedoucího informační služby Městského úřadu 
v Prostějově, vedoucího regionálního poradenského a informačního 
střediska pro živnostníky. Poté působil jako vedoucí technické knihovny 
v Moravských železárnách v Olomouci. V roce 1997 se na základě úspěšného konkurzního řízení stává 
ředitelem Okresní, později Městské knihovny v Prostějově. Knihovna se pod jeho vedením stala důstojným 
informačním a komunitním centrem města. 

M. Kvapil se však nevěnuje pouze prostějovské knihovně. Organizuje např. celostátní semináře věnované 
problematice služeb specifi ckým skupinám uživatelů, působí jako lektor, přednáší externě na Univerzitě 
Palackého v Olomouci. Bohatá je i jeho publikační činnost v regionálním i odborném tisku. Je dlouholetým 
editorem kulturní revue Prostějovska ŠTAFETA. V posledních letech vydává i vlastní básnické sbírky. 

Členem SKIP je od svého příchodu do veřejné knihovny. Zároveň po celou dobu pracuje v regionálním 
výboru SKIP; od roku 1998 byl po dvě volební období členem předsednictva výkonného výboru. Další 
kandidaturu ve výkonném výboru byl nucen ukončit z rodinných důvodů.

Cenu českých knihovníků získává za aktivity  ve SKIP a významnou  vzdělávací a publikační 
činnost v regionu.

Marie Pillveinová
Ředitelka Husovy knihovny Říčany
Členka SKIP od: 1990

V roce 1968 Marie Pillveinová úspěšně ukončila Střední knihovnickou 
školu v Praze a od té doby po celý život pracovala v českých knihovnách, 
kterým věnovala i velkou část svého volného času. Začínala ve Volarech 
jako vedoucí knihovny a působila zde až do roku 1975. V pohraničí 
uváděla v život střediskový systém. V roce 1978 se přestěhovala s rodinou 
do Středočeského kraje a nastoupila v Okresní knihovně v Brandýse nad 
Labem – Staré Boleslavi s výkonem práce v Městské knihovně v Říčanech.
V této knihovně postupně působila v řadě knihovnických specializací: 



v oddělení pro děti, pro dospělé, ve funkci ředitelky i metodičky. Od roku 1996 je ředitelkou této instituce, 
původně Husovy knihovny Praha-východ, nyní Husovy knihovny v Říčanech. 

Od počátku se velmi aktivně podílela na činnosti SKIP, zejména v sekci veřejných knihoven. Byla členkou 
krajské hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku od jejího počátku, od roku 2006 působí v celostátní 
komisi soutěže. Významný je její podíl na obnovení regionálních funkcí knihoven ve Středočeském 
kraji. V okrese Praha-východ se jí podařilo udržet metodickou pomoc malým knihovnám i v době, kdy 
tato činnost nebyla fi nančně podporována ze státního ani regionálního rozpočtu. O kvalitě její manažerské, 
metodické a  knihovnické práce svědčí i to, že ačkoliv v současné době knihovna již není pověřena výkonem 
regionálních funkcí, řada malých knihoven okresu Praha – východ si nadále tyto služby u ní objednává 
a platí. Jako ředitelka má respekt i obdiv podřízených.

Patří mezi organizátory všech akcí regionální organizace SKIP – Střední Čechy. Její humor, nadhled 
a optimismus je kolegyním a kolegům oporou v těžkých chvílích.

Cenu českých knihovníků získává za dlouholetou činnost v orgánech SKIP a podporu veřejných 
knihoven v rámci regionálních funkcí.

Mgr. Pavla Suchá
Seniorka, zakládající členka SKIP
Členka SKIP od r. 1990 (1968)

                                           

Pavla Suchá věnovala knihovnické práci celý život a i dnes je aktivní 
členkou regionálního výboru SKIP Plzeňského kraje. Její knihovnická 
práce začala v Okresní knihovně Plasy, poté působila v tehdejší Krajské 
knihovně v Plzni (dnes Knihovna města Plzně). Dokončila vysokoškolská 
studia, provdala se a po mateřské dovolené se vrátila ke své práci 
náměstkyně ředitele s očekáváním plnohodnotné pracovní kariéry. 
Významně se angažovala při ustavení profesního Svazu knihovníků v roce 
1968. Pozdější politický vývoj však i proto omezil její plány pracovní 
i osobní a celá rodina byla za politickou a společenskou angažovanost 
postižena. Pavla Suchá pracovala poté po dvě desetiletí jako řadová 
knihovnice v oddělení katalogizace Státní vědecké knihovny.

V roce 1990 stála opět aktivně u nového zrodu SKIP. Po výběrovém 
řízení se stala ředitelkou Okresní knihovny v Rokycanech a zůstala zde až do svého odchodu do důchodu v roce 
1998. Poté ještě na krátký úvazek pracovala v knihovně Pedagogické fakulty Západočeské univerzity. 

Ve své práci pro SKIP však pokračuje. Regionální organizace se pod jejím vedením od roku 1995 
výrazně profi lovala: proběhla zde 3. konference SKIP, první setkání knihovnických seniorů, zahájen byl 
tradiční cyklus setkání západočeských a jihočeských knihovníků Literární Šumava atp. Její aktivita, nápady 
i osobní nasazení jsou i dnes trvalým přínosem pro spolkovou práci v regionu.

Cenu českých knihovníků získává za své aktivity související se založením i obnovením činnosti 
SKIP.
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