
Regionální výbor SKIP Velká Morava
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Knihovna Ji řího Mahena v Brn ě, Kobližná 4, 601 50
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Výro ční zpráva 2010

1. Úvod
rok 2010 proběhl v regionu Velká Morava ve znamení četných projektových aktivit a
účasti na celosvazovém dění. Rok 2010 byl také rokem valné hromady SKIP,
regionální valné hromady a voleb do orgánů SKIP. Pozitnm a hmatatelným přínosem
pro  celosvazové i regionální aktivity je sponzorská podpora firmy SKANSKA i projekt
UZS pro vzdělávání knihovníků.
 Aktivity typické pro náš region se konaly  v intenzitě srovnatelné s předchozími roky.
Region Velká Morava a Městská knihovna v Jihlavě byli hostiteli výjezdního zasedání
výkonného výboru. 
 Na regionální valné hromadě konané 4.3. 2010 byly opět  uděleny významným
členům SKIP ceny Velkomoravský knihovník  a to Svatavě Pilařové ( Krajská
knihovna Františka Bartoše Zlín) a Mgr. Daniele Ptáčkové ( Masarykova veřejná
knihovna Vsetín) a Miloši Kvapilovi ( Městská knihovna Prostějov). 
Cenu Český knihovník obdržela z našeho regionu  Alena Zubková ( Vsetín), jedna ze
zakládajících členek SKIP.

2. Činnost regionálního výboru
V roce 2010  pracoval RV SKIP po volbách v následujícím složení: 

• Libuše Nivnická, předsedkyně
• Jana Nejezchlebová ( garant - aktivity Klubu dětských knihoven, školní

knihovny,
• vzdělávání, zápisy)
• Magda Švejcarová (garant - členská základna, evidence, členské příspěvky)
• Šárka Kašpárková ( garant – aktivity pro členy, projekty, 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) 

Dozorčí komise : Dozorčí komise byla zvolena ve složení  Monika Kratochvílová,
Dagmar Marušincová a předsedkyně Martina  Machátová.

Místop ředsedkyní SKIP a členkou p ředsednictva SKIP  je Libuše Nivnická.

Členy výkonného výboru  SKIP  se stali:  
Libuše Nivnická, Vladislav Raška, Helena Gajdušková
a dozor čí komise SKIP  Jarmila Daňková ( která však práci v této komisy ukončila). 

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
• příprava valné hromady regionu
• plán činnosti na rok 2010
• příprava a podání projektů SKIP ( Knihovna 21. století) ve spolupráci

           s pořádajícími knihovnami
•  přípravou a realizace aktivit v rámci projektů SKIP – Knihovna 21.st. 
•  příprava studijní cesty do Studijní a vědecké  knihovny Hradec Králové (  pro

malý zájem neuskutečněno)
• příprava programu kolegií a jejich realizace (2x)
• činnost KDK, sekce veřejných knihoven 
• příprava a účast na  celosvazových aktivitách – valná hromada SKIP,

Máchovské sympózium Doksy, happening Turnov, Vyhlášení cen Městská
knihovna roku a MARK, Kde končí svět,Týden knihoven, Den pro dětskou
knihu, studijní zájezd do Francouzských knihoven

• stáž v rakouských knihovnách ( Hana Šimonová – Městská knihovna
Hodonín)  

• finanční podpora aktivit regionu
• vedení účetní agendy ( na smlouvu vede profesionální účetní)
• vedení agendy členské základny, výběr členských příspěvků, přijímání nových

členů,
• aktualizace webových stránek regionu a jejich umístění na web Knihovny

Kroměřížska
• distribuce Bulletinu SKIP a komunikace s členskou základnou
• publikační činnost ( pro Bulletin SKIP)
•  schvalování příspěvků na aktivity pořádané ve spolupráci se SKIP
•  účast na předsednictvu a VV SKIP, informace pro výbor a členskou základnu
•  spolupráce se sekcemi SKIP a zahraniční komisí
•  aktivity v IFLA, - příprava zasedání stálé komise pro veřejné knihovny IFLA

v Brně ( duben – v důsledku kolapsu letecké dopravy po výbuchu islandské
sopky zrušeno) 

• průběžně vyúčtování projektů SKIP
• příprava projektů na rok 2011
• příprava činnosti na rok 2011

3. Členská základna
Proti předchozímu roku opět  nárůstu členské základny a i když byly
zaznamenány některé úbytky členů, celkově jdeo narůstající trenc. Podobně je tomu
i u institucionálních členů.
Region 09 měl v roce 2009 následující složení členské základny:
Institucionální: 97 ( v roce 2007 – 90, 2008 - 87, 2009 - 92)
Individuální : 133 ( v roce 2007 -120, 2008 - 116)
celkem 230
Členské příspěvky jsou zpravidla vybírány osobně na prvém kolegiu v roce, dále pak
jsou členové oslovování písemně ( hrazeno složenkou, převodem na účet či
fakturou , což je forma vyžadovaná stále častěji). Podíl členských příspěvků do
celostátního SKIP je odváděn v  řádných termínech.



4. Z aktivit regionu

-  březen –  valná hromada regionu Velká Morava 4. 3.
                -   Aktivity knihoven  v rámci Březen – měsíc čtenářů a Týden čtení
-  duben  -   plánováno zasedání stálé komise IFLA pro veřejné knihovny v Brně,    
                    podpořeno z K 21  (v důsledku kolapsu letecké dopravy po výbuchu 
                    islandské sopky zrušeno) 
                -   aktivity knihoven – Noc s Andersenem 
-  květen -   účast na Máchovském sympóziu ( Doksy, Česká Lípa)
 - červen  - účast na valné hromadě SKIP

 - účast na celostátním vyhlášení soutěže Kde končí svět  ( KDK SKIP)
-  srpen     -   účast a kongresu IFLA – Švédsko ( L. Nivnická) 
-  říjen       -   účast zástupců regionu na Happeningu v Turnově a vyhlášení ceny 
                     MARK – hlavní cenu získal člen našeho region Petr Škyřík (MU Brno -  
                     KISK) a druhé místo získal Helena Selucká ( KJM Brno) 

- aktivity knihoven v rámci Týdne knihoven
- stáže v knihovnách Vídně a Dolního Rakouska – Hana Šimonová ( 
     viz příloha 1) 
-    účast na studijní cestě do francouzských knihoven pořádané SKIP 
-    výjezdní zasedání VV SKIP v Městské knihovně v Jihlavě 

- prosinec   -  kolegium knihovníků – tradiční předvánoční setkání 2. prosince ( mj,
      přednáška Mgr. Daniela Jakubíčka PhD. – Karel Hynek Mácha intimní)
   - aktivity knihoven Den pro dětskou knihu

Projekty regionu podpo řené v rámci projektu SKIP z dota čního programu MK
ČR Knihovna 21. století: 

- Hudba, která bortí hranice stylů a forem ( ve spolupráci s Knihovnou
Jiřího Mahena v Brně)

- Chceme dětem číst (  ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně)
- Mediální výchova ( ve spolupráci s MZK a Měk. Znojmo)
- Výchova demokratického občana ( ve spolupráci s MZK a KJM)
-  Cesty ke knihám a čtenářství( ve spolupráci s knihovnami Zlínského

kraje) 
- zasedání IFLA v Brně ( zrušeno, prostředky převedeny v na jiné zahr.

aktivity SKIP) 

Klub d ětských knihoven  – v regionu Velká Morava působí dva spolupracuící KDK
( samostatně KDK Zlínska ). Podrobně viz příloha 2.

 Zaměstnavatelská sekce - účast na jednáních Unie zaměstnavatelských svazů 
    na MK. Libuše Nivnická se stala ředitelkou sekce kultury UZS .

7. Dozor čí komise
se sešla v novém složení M. Kratochvílová, D. Marušincová a M. Machátová 19.
února 2010.
Při revizi byl kontrolován peněžní deník a účetní doklady za období leden - prosinec
2009 a odstranění nedostatků z předchozí kontroly. .



Také byla provedena kontrola odvodu podílů z členských příspěvků a hotovosti na
pokladně. Při revizi nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. 

8. Zpráva o hospoda ření

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, což se odráží v preciznosti a bezchybnosti. Náročnost účetnictví a
včasné vyúčtování všech nákladů souvisejících s projekty SKIP stoupá zejména při
realizaci vyššího počtu projektů, jak tomu v roce 2010 bylo v našem regionu . Zpráva
o hospodaření viz příloha č 3.

Velkomoravský knihovník  PhDr. Miloš Kvapil



Velkomoravská knihovnice a p ředseda SKIP  PhDr. Vít Richter

Březen – měsíc čtenářů v KJM ve spolupráci se studenty MU - KISK
S chutí aneb najd ěte si sv ůj knižní apetýt  



Březen – měsíc čtenářů v KJM ve spolupráci se studenty MU - KISK
S chutí aneb najd ěte si sv ůj knižní apetýt 

  
Velká Morava v České Lípě



Skanska – knihovny s naší podporou 
                                                              Hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek

Přílohy:
1) Zpráva ze stáže v rakouských knihovnách
2) Kluby dětských knihoven
3) Zpráva o hospodaření

Zpracovala: Ing. Libuše Nivnická, p ředsedkyn ě RV SKIP 09
s využitím zpráv členů RV SKIP,

V Brně  dne 31.1. 2011



Studijní pobyt ve Vídni a okolí

Na podzim roku 2010 jsem navštívila ve třetím říjnovém týdnu Vídeň a některé
knihovny Dolního Rakouska v rakouském týdnu knihoven „ Oesterreich liest –
Treffpunkt Bibliothek“. Od 18.do 24.října probíhal v rakouských knihovnách již
10.ročník čtení a setkávání v knihovnách. Přirovnala bych aktivitu k Týdnu knihoven
v českých poměrech. Více byla zřetelná společná propagace akce, jednotný vzhled
propagačních panelů, s nimiž jsem se setkala jak ve Vídni, tak v menších obcích
Dolnorakouska. Na první pohled mi bylo jasné, že se jedná o akci v rámci
Oesterreich liest. Rovněž knihovníci v knihovnách v tomto týdnu propagovali akci i
tím, že měli oblečena trička s propagačním logem…
Zpět k pondělí18.října, kdy jsem nejdříve navštívila pracoviště BVOE
(Buecherleinverband Oesterreich, partner českého SKIPu) na Museumstrasse ve
Vídni, kde jsem po milém přijetí a seznámení se s celotýdenním programem obdrřela
nezbytné pokyny,plánky, kontakty a vyrazila na první setkání v Kirchliches
Bibliothekwerk ve Vídni. V Seilenstrasse sídlí pracoviště, které zpracovává knihy pro
církevní knihovny, srovnala bych činnost s činností regionálních oddělení pověřených
knihoven s tím rozdílem, že knihy jsou určené farním knihovnicím ve vídeňské
diecézi, provoz je rovněž financován církví, knihovníci si  knihy přijíždí vybrat se
svými batůžky, není zajišťován rozvoz. Zajímavé bylo zjištění, že v knižním fondu je
vysoké procento cizojazyčných výtisků, ve výběru knih se viditelně odráží
mnohonárodní složení rakouských uživatelů knihovních služeb. Milé bylo, že
nechyběl v nabídce dětské literatury „Krteček“, ani klasická díla české literatury
zastoupená např.Karlem Čapkem.
Navečer jsem se za doprovodu paní Ingrid přesunuly po hodinové jízdě rychlovlakem
do Grossrussbachu,menší obce Dolního Rakouska. Seznámila jsem se
s kolegyněmi, které vedou zdejší knihovnu,ta má své specifikum –už 20 let vlastní
bibliobus, kterým každý týden objíždí usedlosti a menší obytná místa v širokém okolí
a zajišťuje tak dostupnost knižní nabídky i v těch méně dostupných místech. Večer
se v místním kulturním středisku, konal autorské čtení, představení knihy známé
rakouské publicistky Susanne Shol, Russland mit und ohne Seele. Autorka žila
dlouhá léta v Moskvě, své postřehy zachytila ve zmíněné knize.Postřeh – i přesto, že
vstup nebyl volný, jak jsme většinou zvyklí u nás, sál byl zaplněn k prasknutí, živá
byla i beseda po čtení,ta pokračovala i v předsálí po pozvání k malému občerstvení a
ochutnávce místních produktů gastronomie.
V úterý 19. října jsem navštívila moderní městskou vídeňskou knihovnu
Stadtbuecherei am Guertel, je rozsahem své činnosti srovnatelná s Městskou
knihovnou v Praze, s níž má navázáno přátelství, Milé bylo setkání s kolegou, který
v 90.letech zpracovával projekt v Praze a přitom se naučil obstojně česky ( jeho
slova),zejména na české koláče nezapomněl.
Knihovna na UrbanLoritz-Platz je mostem mezi historickým centrem Vídně a obytnou
čtvrtí,  tyčí  se  na  náměstí  jako  most  nad  křižovatkou  dopravních  cest.  Přímo
z několika tras Ubahnu se výtahem dopravíte  do knihovny.  Její  fond má 399 300
médií, z toho 315 600 je knih, v čítárnách nabízí 627 titulů periodik,  94 počítačových
a 150 studijních míst,  40 audio a videosezeni.  Pod knihovnu spadají  pobočky ve
všech  vídeňských  částech.  Všechny  nové  pobočky  jsou  budovány  v  rámci
dopravních  a  nákupních  center.Navštívila  jsem  pobočku  na  Philadelphiabruecke,
přímo  pod  knihovnou  pulzoval  rušný  všední  den  nákupního  střediska,  přesto
knihovna  byla  klidná  a  přívětivá.  Na  této  pobočce  se  intenzivně  věnují  práci  a
menšinami zejména dětem přistěhovalců snad ze všech koutů planety. Večer jsem



zašla na pobočku v Zirkusgasse,která je umístěna v přízení činžovního domu z 60.let
minulého století. Tady byl večer věnován autorskému čtení jednoho ze zakladatelů
„videňské sedmy“,panu Fridrichu Achleiterovi.  Osmdesátiletý autor  svými  krátkými
vtipnými povídkami,jimiž nastavuje zrcadlo i nešvarům dnešní společnosti, zpříjemnil
večer mezi knihami všem přítomným.
Ve  středu  jsem  si  prohlédla  se  skupinou  německých  kolegů  Národní  knihovnu
v Burghofu  (Nationalbibliothek),  včetně  všech  moderních  vymožeností  obsluhy  a
uchovávání fondu. Vše je automatizováno, včetně příjezdu vozíků a nákladem knih
až  ke  konečnému uživateli.  Přirovnala  bych  to  se  systémem nákladních  důlních
vozíků. Velkým zážitkem byla pro mě prohlídka Purksaalu, historické části Národní
knihovny, i proto, že mi informace předával bohemista dr.Lion v českém jazyce, milé
překbapení.
Ve  čtvrtek  jsem  vyjela  z Vídně  do  Gaensendorfu.  V tomto  malém  městečku  mě
čekalo překvapení v podobě moderní knihovny, která slouží již 10let na hlavní třídě
svým  občanům.  Byla  vzorem  a  motivací  při  budování   nové  vídeňské  městké
knihovny Guertel. V Gaensendorfu zajišťují pro okolních 19obcí zpracování knih, tak
jako  to  známe  u  nás  v rámci  tvorby  výměnného  fondu.  S paní  ředitelkou  jsme
navšívily některé  menší knihovny, které fungují jako naše neprofesionální knihovny
v menších obcích, většinou jsou součástí obecních úřadů.
Po návratu do Gaensendorfu jsme se domluvily s kolegyněmi na možné spolupráci,
vzájemná výměna zkušeností v rámci výměnných návštěv.
Tímto dnem můj poznávací pobyt v rakouských knihovnách skončil, plná informací a
dojmů jsem se vrátila do volbami žijícího Hodonína.
Děkuji  SKIP, který  mi pobyt  umožnil,  zprostředkoval,  zejména dr.Marušíkovi  z NK
v Praze, rovněž všem rakouským kolegům za vstřícnost a vlídné přijetí.  Věřím, že
navázané kontakty budou oboustranně dále využívány, vždyť Hodonín je kousek od
Rakouska a do Gaensendorfu je to daleko jako do Brna.

Mgr. Hana Šimonová, Městská knihovna Hodonín

Hodnocení činnosti Klubu d ětských knihoven Zlínského kraje v roce 2010

Klub dětských  knihoven Zlínského kraje  (KDK ZK)  v roce 2010 upořádal  pro  své
členy i další zájemce dva semináře. V dubnu proběhl v Knihovně Bedřicha Beneše
Buchlovana  v Uherském  Hradišti  odborný  seminář,  jehož  se  kromě  knihovníků
účastnili i studenti místní střední uměleckoprůmyslové školy. Na téma  komiks pro
děti  přednášely Mgr. Šárka Holaňová a Petra Kozlová z Knihovny města Ostravy.
Podzimní  seminá ř  s vým ěnou  zkušeností  připravila  Knihovna  Kroměřížska
z příspěvků  knihoven kraje.  Ukázky  své  práce zde prezentovaly  městské i  místní
knihovny.  Nové  stránky  pro  děti  na  webu  Krajské  knihovny  Františka  Bartoše
představila Iveta Štanclová, která připravila ukázku práce s knihami R.Dahla.

Literární sout ěž pro děti do 15 let spojila čtyři  knihovny Zlínského kraje, které už
podesáté uspořádaly ve svých regionech kola místní a poté společně  krajské kolo
s vyhlášením  výsledků  soutěže  letos  ve  Zlíně,  které  připravila  Krajská  knihovna
Františka Bartoše. Do soutěže se zapojilo 697 dětí z 86 škol nejen Zlínského kraje.



Jejich  práce  posuzovalo  20  porotců,  byli  mezi  nimi  spisovatelé,  novináři,  učitelé
i knihkupci. Díky podpoře Krajského úřadu ZK a Nadace Děti-kultura-sport mohl vyjít
tištěný  sborníček  Jakou  barvu  má  sv ět.  Název  byl  přejat  podle  posledního
dvouletého  projektu  Klubu  dětských  knihoven,  který  byl  ukončen  v prostorách
Ministerstva kultury ČR v Praze, kde proběhlo 1. června slavnostní setkání dětí celé
republiky, knihovníků  a autorů  dětských knih. Čtrnáct dětí z celé České republiky,
jedna knihovnice  a  spisovatelka Alena Ježková  zde byli  pasováni  do řádu Rytířů
krásného slova. V delegaci dětí Zlínského kraje byly čtyři děti, vítězové dvou ročníků
literárních soutěží,  a také při  pasování měl  Zlínský kraj  dvojí  zastoupení.  Novými
rytířkami se staly nadějné autorky,  vítězky několika literárních soutěží pořádaných
knihovnami  Zlínského  kraje,  které  doprovodili  vítězové  letošní  a  loňské  literární
soutěže.  Informace  o  krajském kole  literární  soutěže  i  sborníčku  prací  a  dalších
projektech  KDK  ZK  našli  čtenáři  v tisku  i  na  výstavě,  která  byla  připravena  v
prostorách Městské knihovny v Praze.

Z  celkového  počtu  905  míst  pohádkové  Noci  s  Andersenem  se  v roce  2010
účastnilo  více  než  60  knihoven  a  škol  Zlínského  kraje.  Pro  desátý  ročník  byly
v našem kraji vytištěny speciální pohlednice s obrázkem Jiřího Fixla, verše napsal
Josef  Brukner,  četla  se  kapitolka  dalšího  dílu  knihy  Pavla  Šruta  Lichožrouti.  Pro
jubilejní  ročník  Filip  Heyduk  navrhl  plakát,  společné  noční  soutěže  přineslo
nakladatelství Paseka a portál KidsLand.cz, SKIP ČR inicioval vznik nového webu:
http://www.nocsandersenem.cz.  To vše pro 905 míst střední Evropy,  kde ji  zažilo
31 256 dětí, k nimž musíme připočíst 9 984 dospělých. Ti všichni připravili pro děti
báječný program na celou noc.

V červnu jsme přivítali  v knihovnách Zlínského kraje  Ivonu B řezinovou , která 13x
besedovala  s  knihou  Básník  v báglu,  inspirovanou  200.  výročím  narození
K. H. Máchy.  Bylo  to  např.  v  Brumově-Bylnici,  Slavičíně,  Uherském Brodě,  Hluku,
Vsetíně, Tlumačově, Valašských Kloboukách, Zlíně, Uherském Hradišti a Uherském
Ostrohu. Turné autorky jsme mohli uskutečnit za příznivé množstevní slevy.
 
Jako v předcházejících letech jsme chtěli přivést do knihoven našeho kraje pořady
scénického čtení. Oslovili jsme herce Slováckého divadla, kteří si pro děti mladšího
školního věku  připravili pořad inspirovaný knihou Čarodějnice R.Dahla. Díky dotaci
společného  projektu  SKIP  jsme  mohli  uskutečnit  8  představení  v knihovnách
Zlínského kraje.

Některé  knihovny  Zlínského  kraje  se  zapojují  do  všech  národně  vyhlašovaných
aktivit, např. Kamarádka knihovna, v mnoha knihovnách proběhl Den pro d ětskou
knihu. Také projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prv ňáčka oslovil řadu knihoven a
škol našeho kraje, kde v průběhu školního roku knihovníci i učitelé hledali společnou
cestičku k rozvoji  čtenářských návyků  u malých prvňáčků. Pokud tito čtenáři  splnili
všechny dané podmínky, získali zdarma knihu Jiřího Kahouna s obrázky Jiřího Fixla
Legrační dům. Ve Zlínském kraji se projektu účastnily knihovny a školy v Babicích,



v Boršicích, Huštěnovicích,  Prakšicích,  Rožnově  pod Radhoštěm, Slavičíně,  Štítné
nad Vláří, Tečovicích, Uherském Hradišti, Valašské Bystřici, Valašských Kloboukách,
Vidči a Vsetíně.  

Naše zpráva zaznamenává jen společné aktivity KDK ZK, celkové množství nápadů,
jednotlivých  akcí  a  projektů  nelze  vyjmenovat.  Informace  o  aktivitách,  fotografie
z akcí  a  další  informace  jsou  zveřejněny  na  webových  stránkách  KDK  ZK  –
www.kfbz.cz/kdk.htm. 

Miroslava Čápová, Hana Hanáčková
Uherské Hradiště, 8. 2. 2011

Moravská zemská knihovna Brno

Klub d ětských knihoven SKIP Jižní Morava

Hodnocení činnosti za rok 2010

Klub dětských knihoven SKIP JM (mimo aktivity KDK Zlínského kraje)

Členové Klubu dětských knihoven jižní Moravy aktivně a v rámci svých možností
(malé knihovny – personální možnosti, nejsou samostatná oddělení pro děti)
zajišťovali nejrůznější aktivity pro dětské čtenáře. Zapojili se do akcí
celorepublikových Noc s Andersenem, Týden knihoven a Velké čtení (velký počet
knihoven), v menším počtu do projektu Kde končí svět. 
Knihovna J. Mahena, Městská knihovna v Rájci-Jestřebí a Městská knihovna
v Lysicích se s dětmi zúčastnily vyhodnocení projektu Kde končí svět. 
Připravují setkání se spisovateli, spolupracují se školami. V některých knihovnách
pracují průběžně kroužky a kluby dětských čtenářů.

Knihovny se věnovaly dětským čtenářům na svých webových stránkách např.
Městská knihovna Hodonín – Čtenářský deník http://ctemeradi.webnode.cz, Web pro
malé knihovny – http://www.knihovnarosice.wz.cz, nebo nabídka „dárková poukázka
pro děti“ – Městská knihovna v Břeclavi nabízela rodičům dárkovou poukázku v ceně
80,- Kč, za ni získalo jejich dítě celoroční předplatné do knihovny včetně poboček
apod.   

Pracovní porada KDK JM se konala 24. června 2010 v Moravské zemské knihovně.
Odborná část porady byla  věnována Informační výchově v odděleních pro děti.
Ukázky informačních lekcí prezentovaly knihovnice Iveta Štanclová z KKFB ve Zlíně
a Helena Selucká z KJM Brno. Praktická část, prezentace konkrétních textů a jejich
zpracování do formy vhodné pro informační lekci žáků 2. stupně ZŠ se setkalo
s velmi dobrou odezvou. Druhá část jednání byla věnována práci Klubu dětských
knihoven, výměně zkušeností z knihoven, práci Centra dětského čtenářství KJM.



Pro pracovníky oddělení pro děti a mládež byl připraven praktický seminář Mediální
výchova jako součást programů, které nabízí knihovny školám. Koná se 10. a 11.
listopadu 2010 v městské knihovně ve Znojmě.

KDK JM připravil a organizačně zajistil odborný seminář pro celostátní jednání KDK
SKIP Model multimediální knihovny pro děti a mládež ve dnech 3. a 4. listopadu
2010.

Je připravována příručka programů, které mohou veřejné knihovny připravovat a
nabízet školám i svým čtenářům. Programy jsou pro jednotlivé ročníky základní školy
a připravily je knihovnice pod vedením lektorky v jednotlivých praktických kurzech
v souladu se svojí vlastní praxí, zkušenostmi a současnými výukovými školními
programy. Příručka vyjde elektronicky v únoru 2011.

Mgr. Jana Nejezchlebová, MZK



 
SKIP – region 09 
 
Příjmy a výdaje od 1. 1.  do 31. 12. 2010 
 
Stav fin. prostř. k 1. 1. 2010 
 
Běžný účet                                       72 088,97 Kč 
Pokladna                                          11 337,00 Kč 
 
Příjmy: 
 
Členské příspěvky 192 650,00 Kč 
Úhrady od účast. Hudebního semináře 13 490,00 Kč 
Úhrady od účast. semináře „Chceme dětem číst“ 5 400,00 Kč 
Úhrady od účastníků akce „Cesty ke knihám…“ 8 000,00 Kč 
Úhrady od účastníků semináře „Mediální výchova“ 700,00 Kč 
Úroky 107,53 Kč 
 
 
 220 347,53 Kč 
Dotace min. kultury 54 855,00 Kč » 
 
                                                         Celkem 275 202.53 Kč 
 
Výdaje: 
 
Materiál 7 042,00 Kč 
Materiál - z účast. popl. 2 800,00 Kč 
Občerstvení 1 677,00 Kč 
Občerstvení - z účast. popl. 5 613,00 Kč 
Ubytování-  z účast. popl. 10 140,00 Kč 
Poštovné 13 157,00 Kč 
Poštovné z účast. popl. 34,00 Kč 
Nájemné 6 860,00 Kč 
Telef. popl. 210,00 Kč 
Kopírování a tisk 1 644,00 Kč 
Kopírování a tisk -z účast. popl. 415,00 Kč 
Dohody o provedení práce 21 247,00 Kč 
Dohody o provedení práce - z účast. popl. 500,00 Kč 
Dohody o provedení práce – z dotace 17 855,00 Kč » 
Daň z dohod 3 745,00 Kč 
Daň z dohod – z účast. popl. 88,00 Kč 
Scénické čtení – akce „Cesty ke knihám…“ 1 000,00 Kč 
Scénické čtení – akce „Cesty ke knihám…“ z účast. popl. 8 000,00 Kč 
Scénické čtení – akce „Cesty ke knihám…“ z dotace 7 000,00 Kč » 
Happening – Vsetín 2 000,00 Kč 
Hudební vystoupení – HS – z dotace 3 000,00 Kč » 
Lektor. vedení kurzu – akce „Mediál. vých.“. 10 000,00 Kč 
Lektor. vedení kurzu – akce „Mediál. vých.“- z dotace 14 000,00 Kč » 
Lektor. vedení kurzu – akce „Výchova k obč…“ 1 000,00 Kč 
Lektor. vedení kurzu – akce „Výchova k obč….“ – z dotace 13 000,00 Kč » 
Odvod z čl. přísp. 115 275,00 Kč 
Dary 928,00 Kč 
Poplatky bance 2 588,00 Kč 
 




