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Členská základna 
Počet členů  organizace v uplynulém roce stagnoval, v roce 2009 bylo registrováno 48 
institucionálních a 41 individuálních členů.  
Ke komunikaci  členské základny je využívána elektronická konference, jejímž správcem je 
Mgr. Lada Schovánková z Městské knihovny Beroun.  

 

Činnost výboru 
Výbor se scházel nepravidelně v různých knihovnách regionu. V roce 2009 se uskutečnily dvě 
schůzky, první 27. 2. 2009 v SVK Kladno. Hosty jednání v SVK Kladno byla ředitelka 
knihovny  PhDr. Jiřina Kádnerová a Mgr. Gabriela Jarkulišová, ředitelka MěK Kutná Hora. 
Na programu bylo mimo jiné i provedení analýzy výkonu regionálních funkcí ve 
Středočeském kraji. Po diskuzi mezi členy výboru bylo vzhledem ke změnám na krajském 
úřadu provedení této analýzy odloženo.  
Na programu druhé schůzky  8. 6. 2009 v Národní knihovně byla zejména příprava zájezdu na 
happening do Vsetína (viz níže).  
Pravidelně se jednání zúčastnila i členka celostátní dozorčí komise SKIPu.  
Častější setkání jsou nahrazena elektronickou komunikací členek regionálního výboru.  
 



Uskutečněné akce  
 

 Zájezd do knihoven Příbramska 
 
Základním  úkolem profesní organizace  je podpora celoživotního vzdělávání pracovníků 
knihoven. Jednou z osvědčených forem jsou  poznávací  zájezdy do knihoven regionu.  
21. května 2009 se uskutečnil zájezd po knihovnách okresu Příbram, 27 knihovníků 
navštívilo knihovny:  
 

• Městská knihovna Dobříš 
• Místní knihovna Chraštice 

zajímavá svým umístěním v základní škole  
• Městská knihovna a Infocentrum Březnice 

oddělení pro dospělé čtenáře plní i funkci městského informačního centra 
oddělení pro děti, umístěné v základné škole působí i jako školní klub  

• Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových  
nejnovější knihovna okresu Příbram, postavená z příspěvku EU v roce 2006  

 
 
 
 

 Zájezd na happening do Vsetína 
 
Ve dnech 1. – 3. října navštívily pracovnice středočeských knihoven (členové i nečlenové 
SKIPu) společně Happening ve Vsetíně. Viděly nejen vsetínskou knihovnu, ale i knihovnu v   
Rožnově pod Radhoštěm a vydaly se také do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm a na 
Pustevny.  Zájezdu se zúčastnilo 27 knihovníků,  7 dalších dorazilo do Vsetína po vlastní ose. 
Na happeningu soutěžila družstva z Městské knihovny Kolín, Knihovny města Mladá 
Boleslav, Knihovny Jana Drdy v Příbrami a další. 
 
 
 
 



 

  

  

  

  

 
 
 
 
 

 Klubka dětských knihoven  
 
Starší středočeské klubko má 18 členů, od roku 2010 ho povede M. Baštecká z Městské 
knihovny v Lysé nad Labem.  
Během roku se konala 2 setkání. První ve dnech 15. - 16. května v Městské knihovně v 
Dobříši, kde byl ve spolupráci s Památníkem Karla Čapka ve Strži připraven seminář o Karlu 
Čapkovi. První část semináře již  tradičně patřila výměně zkušeností a poznatků, které s sebou 
přináší práce s dětmi. Druhá část byla poznávací – noční prohlídka dobříšského zámku a pěší 
výlet do Staré Huti, návštěva Památníku Karla Čapka.  
Další setkání se uskutečnilo v Knihovně Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem-Staré 
Boleslavi.  Kromě odborné diskuze a plánování činnosti na rok 2010 byla na programu 
návštěva brandýského zámku.  
Nové klubko se v roce 2008 ustavilo na příbramském okrese. Jeho členy jsou všechny 
profesionální knihovny příbramského okresu, vede je Katka Pechová z Městské knihovny 
Dobříš. V roce 2009 se setkaly v březnu a v rámci kampaně Kde končí svět vyhlásily 
znalostní soutěž na téma Regionální osobnosti Příbramska. Další setkání se konalo na podzim 
v Městské knihovně Sedlčany. 
 

 
 



Další činnosti 
 Knihovna roku 
Zástupcem regionální organizace v  hodnotitelské komisi soutěže Vesnice roku se stala 
kolegyně Jiřina Soukupová z knihovny Jana Drdy Příbram.  
 
Na cenu Knihovna roku byla nominována Obecní lidová knihovna v Petrovicích vedená 
paní Evou Talaváňovou. Nominaci získala za  vynikající služby dětem a seniorům v obci a 
bohatou výstavní činnost. 
 

 
 
V kategorii informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních 
služeb  zvláštní ocenění a diplom získala Městská knihovna Sedlčany (okres Příbram) za 
provozování komunitního centra volného času "Lukáš". 
Toto centrum Městská knihovna Sedlčany otevřela v r. 2007 díky soukromému dárci, Městu 
Sedlčany a programu Nadace OSF  Senioři  vítáni. Komunitní centrum vyvíjí za velkého 
zájmu veřejnosti různé typy aktivit pro všechny věkové kategorie - od přednášek přes 
klubovou činnost až k výukovým programům. Za první rok existence se uskutečnilo 191 akcí, 
které navštívilo 1 773 lidí. 
 
 



 

 

Zapojení do celostátních akcí 
Knihovníci regionu ( a to i neprofesionální)  se pravidelně účastní celostátních akcí profesního 
sdružení - Týdne knihoven, Velkého říjnového čtení, Dne pro dětskou knih, Noci s 
Andersenem apod.   
 
Noc s Andersenem inspirovala středočeské knihovny k dalším nocováním. Knihovníci 
Městské knihovny Kolín připravili pro děti informace z historie Kolína, možnost osobně 
dohlédnout na přípravu vlastní večerní pizzy a dokonale je seznámili s Ondřejem Sekorou a 
jeho postavičkami. Knihovnice z Knihovny Jana Drdy v Příbrami opět spolupracovaly při 
organizaci Noci s Andersenem se skautským oddílem a vyrazily s dětmi na noční bojovku 
zakončenou opékáním špekáčků u skautů. Noc potom pokračovala programem soutěží, her a 
četování v knihovně. V Městské knihovně Beroun bylo letošní šesté nocování ve znamení 
pirátů, námořníků, mořských panen a hledání pokladů na tajuplných ostrovech.  
 
Den dětské knihy  byl v Kolíně ve znamení Divokého západu – knihovna byla plná kovbojů 
a indiánů. V příbramské Knihovně Jana Drdy byla k tomuto dni vypsána soutěž o 
knihožroutech. Děti si samy připravily vernisáž svých výtvarných prezentací knihožroutů 
s bohatým programem včetně občerstvení a salónního společenského chování. V berounské 
knihovně  bylo mimořádně otevřeno dětské oddělení i v sobotu. Nově přihlášené děti získaly 
roční registraci ZDARMA. Zájemci si mohli zakoupit vybrané dětské tituly dodané 
knihkupectvím U Radnice. Dopolednem provázeli víla Pohádkomila a Kocour v botách.  
V Městské knihovně v Kutné Hoře se prodávaly dětské knihy z různých nakladatelství, děti 
si vyzkoušely práci knihovnic, v Malíně (pobočka kutnohorské knihovny) a v Miskovicích 
byl DDK spojen nejen s prodejem knih, papírových Betlémů či s různými soutěžemi (pátrání 
v knihovnickém fondu po bobříkovi hladu - recept v kuchařkách), ale i s rozsvícením 
vánočního stromu. 
 
Většina knihoven regionu byla zapojena  do celostátního hlasování o nejoblíbenější knihu 
obyvatel České republiky v rámci projektu Kniha mého srdce. 
 
Knihovny se zúčastnily i dalších akcí a kampaní jako např. Kamarádka knihovna, Kde 
končí svět, v mnoha knihovnách proběhlo Pasování prvňáčků a Klíčování, Celé Česko čte 
dětem a další projekty. 
 
 
Poděkování patří všem ředitelům knihoven, kteří umožňují svým zaměstnancům nejen účast 
na  všech akcí SKIPu (na regionální i celostátní úrovni), ale i činnost v regionálním výboru či 
různých sekcích a odborných komisích. Ne ve všech profesionálních knihovnách regionu 
tomu tak je.  
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