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1. Úvod

      region SKIP Velká Morava patří k největším regionům jak rozlohou, tak velikostí 
členské základny. I když problematika  relativně nízkého zájmu o členství ve SKIP je i 
zde živá, patříme k regionům, kde se daří v průběhu roku přijímat  poměrně  
pravidelně nové členy. 
S územní rozlehlostí regionu je spojena skutečnost, že řada aktivit je nesena 
v menších klubech , tak  jako je tomu např . v klubech dětských knihoven. Ta existují 
v našem regionu dva . Další typickým rysem posledních let je poměrně vysoký počet 
realizovaných projektů s podporou SKIP a z dotace Knihovna 21. století. Některé 
projekty si vybudovaly již své stálé místo ( např.  projekty zaměřené na knihovníky 
hudebních knihoven či na podporu čtenářství) nebo jsou určeny  opět pro daný 
mikroregion  (  Zlínsko -  Cesty ke knížkám ). 
     Tradiční platformou pro setkávání všech členů SKIP zůstávají tzv. kolegia, konaná 
zpravidla třikrát ročně.
     Velké množství členských knihoven se zapojuje do celosvazových aktivit – např. 
Noc s Andersenem, Březen-měsíc čtenářů, Čtenář roku,  Knížka pro prvňáčka,  Kde 
končí svět, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu a řada dalších. SKIP je také 



partnerem akce Celé Česko čte dětem. V roce 2012 se konala  se také účastnili v 
Brně
      V průběhu roku začala intenzivní jednání o místě konání valné hromady SKIP 
v roce 2013. Po několika variantách možného místa konání je výslednou lokalitou 
Brno.  Předsedkyni regionu se podařilo navázat velmi vstřícnou partnerskou 
spolupráci s Mendelovou univerzitou, která se stane místem konání. Záštitu poskytl 
primátor statutárního města Brna Roman Onderka. 

2. Činnost regionálního výboru
V roce 2012  pracoval RV SKIP v následujícím 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) 

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. 
Reprezentuje také SKIP ČR v stálé komisi pro veřejné knihovny IFLA. 

Členy výkonného výboru  SKIP  jsou:  
Libuše Nivnická, Vladislav Raška, Helena Gajdušková
 
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 ( 3x)
• příprava valné hromady regionu v roce 2013
• příprava celosvazové valné hromady v Brně 2013
• plán činnosti na rok 2013
• příprava nové podoby regionálního ocenění Velkomoravský knihovník 
• příprava a podání projektů SKIP ( Knihovna 21. století) ve spolupráci

           s pořádajícími knihovnami na rok 2013
• činnost KDK, sekce veřejných knihoven, bezbariérová knihovna 
• účast na  celosvazových aktivitách – vyhlášení cen Městská knihovna roku a 

MARK, studijní zájezd do italských knihoven  
• 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
•  publikační činnost ( pro Bulletin SKIP)
•  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 2012  následující složení členské základny:
Institucionální    103 
Individuální        127
celkem                230 
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. 

4. Z aktivit regionu

-  březen   -  kolegium SKIP, hostem byl básník a publicista Ivo Odehnal,  který je     
laureátem makedonského Literárního žezla  za Píseň o velkomoravské 
náušnici. Setkání se zúčastnil také překladatel této skladby do 
makedonštiny prof. dr. Ivan Dorovský   

Ivo Odehnal

            -  aktivity knihoven  v rámci Březen – měsíc čtenářů a Týden čtení



-  duben     -  aktivity knihoven – Noc s Andersenem 

-  květen    - Račte poslúchati, co vám chci zpievati“ aneb Středověká světská píseň,
     dvoudenní seminář, který se uskutečnil v Knihovně Jiřího Mahena v Brně 

prof. Miloš Štědroň

    - kolegium – Návštěva Památníku písemnictví na Morav ě – Rajhrad
                    Seznámení s činností a plány Památníku písemnictví na Moravě a    
                    knihoven, které spravuje - Knihovny Benediktinského opatství Rajhrad a 
                   Knihovny Muzea Brněnska. Prohlídka výstavy Alois a Vilém Mrštíkové,     
                    prohlídka kostela

Bible kralická



Knihovna Benediktinského opatství Rajhrad

    - účast na zasedání stále komise pro veřejné knihovny Barcelona ( L. 
      Nivnická)
    - 

- červen -  seminář Loutka jako pomocník a partner ( Vyškov)
               -  projekt Cesty ke knížkám Besedy s Ivou Procházkovou v rámci projektu  
                 „Cesty ke knížkám“, Zlín, Slavičín, Uherské Hradiště, Uherský Brod, 
                  Kroměříž, Hulín, Vsetín, Valašské Meziříčí 

Iva  Procházková



                   
-  srpen       - účast a kongresu IFLA – Helsinky ( L. Nivnická) 
-  září        -  účast zástupců regionu na happeningu, vyhlášení ceny 
                     MARK 
                  -  Jihlava seminář „Pro č (ne)chtít druhý stupe ň v knihovnách?“.
-  říjen        -  aktivity knihoven v rámci Týdne knihoven

 -   účast na studijní cestě do italských knihoven pořádané SKIP  
                  -   dvoudenní seminář Strašidelné příběhy, povídky, horory

-  prosinec   -  kolegium knihovníků – tradiční předvánoční setkání s prezentací 
úspěšných knihoven Knihovna roku, Městská knihovna roku ( Ratíškovice, Brno, 
Uherské Hradiště) , prezentace nabídky vydavatelství Jota pro knihovny.  

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

• Chceme dětem číst IV.
• Cesty ke knížkám
• Račte poslúchati, co vám chci zpievati .....

Klub d ětských knihoven  – v regionu Velká Morava působí dva spolupracující KDK ( 
samostatně KDK Zlínska ). Podrobně viz přílohy.

Sekce služeb osobám se specifickými pot řebami  –předsedkyní se stala  Mgr. 
Helena Selucká 

 Zaměstnavatelská sekce - účast na jednáních Unie zaměstnavatelských svazů 
  na MK.  V Jihlavě byl uspořádán dvoudenní  seminář pro managery a ředitele  
  knihoven k zákoníku práce.  lektorem byl opět zkušený zpecialista v oboru 
pracovního práva JUDr. Miloš Hejmala, který  také velmi dobře zná problematiku 
příspěvmových organizací i knihoven. 

7. Dozor čí komise
se pracuje ve  složení M. Kratochvílová, D. Marušincová a M. Machátová .
Kontrolu provedla dne 2. března 2012 před předání agendy nové  účetní . 

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. V roce 2013 došlo k předání účetní agendy nové kolegyni p. 
Soně Křetínské ( KKD Vyškov). Z praktických  důvodů je vedena také pomocná 
pokladna v KJM  Brno ( L. Nivnická). Změna  osoby a místa výkonu agendy vedla 
během roku k nutnosti zvyknout si na nové procesy předávání dokladů a celkově 
vyladění  komunikace zejména mezi realizátory projektů a účetní. Postupně se 
podařilo postupy vyladit.   Účetnictví je vedeno profesionální účetní na smlouvu. 
Náročnost účetnictví a včasné vyúčtování všech nákladů souvisejících s projekty 
SKIP stoupá zejména při realizaci vyššího počtu projektů, jak tomu v roce 2012 bylo 
v našem regionu. Zpráva o hospodaření viz příloha.



  

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

V Brně  dne 15.1. 2013

Přílohy: 
Zprávy KDK
Zpráva o hospodaření

Klub d ětských knihoven SKIP Zlínského kraje
oficiálně vznikl v roce 2007, čítá 38 evidovaných členek, má své logo i stálou 
podstránku na webu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně 
http://www.kfbz.cz/kdk.htm

Každoročně pořádáme pro knihovnice Zlínského kraje a členky Klubu dětských 
knihoven ZK vždy dva semináře – odborné i s výměnou zkušeností. První jarní 
setkání   Mediální výchova - Informace a dezinformace představilo systém 
infomačního vzdělávání v MěK Sedlčany.  V dopoledním programu hovořila ředitelka 
sedlčanské knihovny Blanka Tauberová, následovala praktická ukázka - se 
sedlčanskou knihovnicí Alenou Budkovou jsme si vyzkoušeli ukázkovou lekci 
informačního vzdělávání určenou osmým ročníkům ZŠ či nižším ročníkům gymnázií. 
Podzimní senimář se konal v Knihovně Kroměřížska na téma České filmové pohádky 
a jejich literární předlohy. Přednášky se skvělým způsobem zhostila Mgr. Miluše 
Václavková.

Pod hlavičkou KDK ZK měly zlínské a vsetínské děti příležitost setkat se s produkcí 
nakladatelství THOVT. Kromě prodejní výstavky proběhly i dvě tvůrčí dílničky.

Tradiční literární soutěže pro děti do 15ti let organizujeme ve čtyřech knihovnách 
Zlínského kraje nejprve jako kola regionální, vítězné práce pak postupují do kola 
krajského, které letos pořádala Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně. Zde také 
vyšel krajský almanach vítězných prací dětí Český rok. Do soutěže se zapojilo 655 
dětí nejen Zlínského kraje, na hodnocení se podílely odborné poroty v Knihovně 
Kroměřížska, Knihovně BBB v Uherském Hradišti, Masarykově veřejné knihovně ve 
Vsetíně a Krajské knihovně F.Bartoše ve Zlíně. Podle věku dětí byly práce rozděleny 
do 5 kategorií, hodnotila se poezie a próza, zvláštní kategorií je komiks. Téma 
kopírovalo národní projekt KDK SKIP ČR a většina příspěvků dětí byla o jaru, 
Velikonocích, aprílu... 

Projektu SKIP Cesty ke knížkám umožnil 18.–21. 6. 2012 v osmi knihovnách 
Zlínského kraje pozvat   na besedu významnou českou autorku knih pro děti Ivu 
Procházkovou. Autorka byla ubytována v Uherském Hradišti a odtud vyjížděla za 
malými čtenáři Zlínského kraje. Evidujeme účast více než 600 dětí v knihovnách ve 
Zlíně, Slavičíně, Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Kroměříži, Hulíně, Vsetíně, 
Valašském Meziříčí. Výběr autorkou navštívených míst vycházel z dlouhodobého 
zájmu a kreativity knihoven Zlínského kraje, všechny zapojené jsou členy SKIP ČR i 



KDK ZK.  Hodnocení ze všech do projektu zapojených knihoven jsou pozitivní, 
autorka si děti uměla získat a jejich zájem povede ke čtení dalších titulů autorky, 
vždyť setkání dětí se spisovatelem bývá pro děti vždy velkým zážitkem, velká 
vzdálenost našeho kraje některé autory odrazuje. Malí čtenáři tak mohli poznat žijící 
autorku a v mnoha případech její knížky stihli už dříve přečíst.  Opět se potvrdilo, že 
spojením sil a finančních prostředků lze efektivněji přivést do knihoven společné 
projekty k podpoře čtenářství. Díky projektům podaným prostřednictvím SKIP ČR se 
ukazuje, že je výhodné připravit i takové pořady, na něž by jinak knihovny finančně 
nedosáhly. A snad vyšel i náš záměr malým čtenářům představit žijící a úspěšnou 
autorku dětských knih a přilákat je k četbě i do knihovny.
 

Naše zpráva zaznamenává jen společné aktivity KDK ZK, celkové množství nápadů, 
jednotlivých akcí a projektů nelze vyjmenovat a ani to není smyslem naší zprávy.
Uherské Hradiště 4.1.2013

Klub d ětských knihoven SKIP Jižní Morava
Hodnocení činnosti za rok 2012

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: „Pro č (ne)chtít druhý stupe ň 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 – 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.
Do projektu Kde končí svět se přihlásilo 6 knihoven: Vyškov, Lysice, Rájec-Jestřebí, 
Znojmo, Žďár, Brno. Vybrané a oceněné děti se zúčastnily regionálního vyhlášení 
výsledků, které hostila Městská knihovna v Jihlavě. Děti se měly možnost seznámit 
s knihovnou, významnými osobnostmi Jihlavska a navštívily také místní zoologickou 
zahradu. Setkání bylo velmi příjemné, finančně jej podpořil SKIP region Velká 
Morava. Do Prahy na celostátní vyhlášení jsme nominovaly čtenářku z Knihovny 
městyse Lysice. Soutěžní práce byly již naskenovány poslány do Národní knihovny, 
k dalšímu  zpracování. 
V prosinci plánujeme ještě pracovní setkání členek Klubka a to 5. prosince  
v Městské knihovny v Lysicích. 
Nejsou za námi jen úspěchy. Nepodařilo se nám do Klubka získat žádného nového 
člena, účast na některých setkání nebyla 100% a také jsme museli zrušit setkání 
„Proti letní únavě“. Nicméně, doufáme, že v novém roce 2013 bude stejně veselo, 
příjemně a když se podaří, tak i o trochu lépe. Velké poděkování všem kolegům a 
kolegyním KDK JM. 

Brno 10.1. 2013
Mgr. Helena Selucká
        


