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     Pátá valná hromada SKIP spojená s konferencí Knihovny v pavu�in� spolupráce 24. až 
26. �ervna 2004 v Jind�ichov� Hradci je minulostí. Faktografii, v�etn� text� konferen�ních 
p�ísp�vk� a schválených dokument�, najdete na stránkách: 
http://skip.nkp.cz/valHro800/valVal.htm. Také letošní srpnové �íslo elektronického 
knihovnického �asopisu IKAROS p�ináší p�ehlednou Zprávu z konference Knihovny v 
pavu�in� spolupráce, v�etn� abstrakt k jednotlivým p�ísp�vk�m. Mohu se tedy s klidným 
sv�domím dopustit osobního pohledu a sv��it se s vlastními zážitky.  
 
      Chyba každého, kdo se neú�astnil. P�íjemný a dob�e vybavený sál Fakulty managementu 
VŠE sice cca 350 p�ítomných tém�� zaplnilo, ale pár knihovnických duší by se ješt� vešlo. 
Zcela se ztotož�uji s tvrzením dr. Ladislava Kurky v úvodníku Bulletinu SKIP, 2/2004: „Akce 
to byla bezesporu úsp�šná – dokonce jako pam�tník všech t�chto akcí od roku 1968 ji bez 
váhání ozna�uji jako nejúsp�šn�jší“. Pokud vám to nesta�í, p�idávám další citát z písemných 
ohlas�: "Ješt� na žádné knihovnické akci jsem se necítil tak dob�e." Lví zásluhu na tom m�la 
a t�žké hostitelské b�ím� nesla p�edevším M�stská knihovna v Jind�ichov� Hradci v �ele s 
�editelkou Mgr. Milenou Kodýmovou, místní knihovny fakultní a muzejní, kolegyn� a kolegové 
z jiho�eského SKIPu i z Národní knihovny. Jedine�nou roli samoz�ejm� sehrálo i samo 
m�sto, jeho neopakovatelná atmosféra. Nemyslím jenom p�vabné historické kulisy: všude 
bylo blízko, ubytování p�kné a levné, p�ehršle p�íležitostí k posezení… Ideální místo k 
sešlostem tohoto druhu! Ocenili to také po�etní zahrani�ní hosté a kolegové z Francie, 
Rakouska, N�mecka i Slovenska: Jind�ichovým Hradcem byli nadšeni. Chvála pat�í též 
p�edstavitel�m fakulty a m�sta, kte�í se osobn� angažovali nejen v úvodu konference. 
 
      Bez mu�ení p�iznávám, že víc než v�cná stránka m� v prvním bloku zahrani�ních 
vystoupení zaujal a pobavil tém�� ilustrativní rozdíl ve form� p�ísp�vku kolegyn� Barbary 
Schleihagen z N�meckého svazu knihoven a p�edsedy Spolku francouzských knihovník� 
Gillese Eboli: systematický, ut�íd�ný, d�kladný a ukázn�ný styl na stran� jedné, na té druhé 
vzletný, kv�tnatý, literárn� a jazykov� bohatý projev. (Nejsem žádný polyglot: tento post�eh 
mi umožnil tlumo�nický servis konference.) 
 
      Z tématu prvního dne Knihovny - vzd�lávání - potenciál spolupráce m� upoutalo 
vystoupení Mgr. Elišky Novotné z Fakulty managementu VŠE a zárove� starostky jedné z 10 
obcí mikroregionu Podjavo�icko. Její skeptické hodnocení využití internetu v obecních 
knihovnách z pohledu z�izovatel� mi potvrdilo, jak moc záleží na d�razech a cílech p�i 



interpretaci skute�nosti. Zcela pominula p�ínos internetových terminál� pro vlastní práci 
knihovník� (z hlediska uživatel� využití zprost�edkované). D�razem na vzd�lávání 
prost�ednictvím internetu coby cíle jeho instalace pon�kud marginalizovala p�evažující 
vyhledávání informací pro všední den. Nezvážila ani výši �tená�ských poplatk� za internet 
jako jednu z p�í�in „malého zájmu“; nep�ímo ji však p�iznala (internet v knihovnách regionu 
využívají d�ti z bohatých rodin; d�ti ze sociáln� slabších na to nemají). Navíc: využívá-li 
internet t�etina registrovaných �tená��, nelze to považovat pro necelé první t�i roky 
zkušeností za propad. Nicmén�: i když polemické, pat�ilo podle mne vystoupení Mgr. 
Novotné k nejzajímav�jším. 
 
      Ve�er prvního konferen�ního dne byl zasv�cen p�ehršli doprovodných program�, ob�tav� 
a perfektn� p�ipravených jind�ichohradeckými kolegy. Z bohaté nabídky bylo t�žké vybírat: 
divadlo, koncert, vycházka po stopách tiska�ské rodiny Landfras�, prohlídka pam�tihodností 
m�sta, vyhlídkový let nad Jind�ichovým Hradcem, cesta do okolní p�írody za sochami Ji�ího 
Anderleho… Spolu s kolegyní Helenou Pot��kovou jsem se dal zlákat Lákadly v knihovn� - 
už proto, že jsme v místní m�stské knihovn� dosud nikdy nebyli. Skv�le vybavená a nov� 
rekonstruovaná budova bývalého vojenského velitelství skrývala opravdu jedno p�ekvapení 
za druhým. Knihovna nápadit� využila svých kontakt� a spolupráce s r�znými ob�anskými 
sdruženími, která v jednotlivých patrech a k�ídlech p�edvád�la svoje um�ní a produkty: 
starodávné provaznické �emeslo, keramiku, rukod�lné výrobky hendikepovaných, výšivky a 
pletené dílo, publikace, konopnou kosmetiku, masáže. V podkroví koruna všeho, opulentní 
tabule plná dobrot, vlastnoru�n� upe�ených, zhotovených a ozdobených dobrými vílami 
tohoto domu. M�li jsme dost �asu obdivovat prostory pro ve�ejnost i zázemí knihovny. Na 
záv�r nás školní dív�í divadelní soubor v parku p�ed knihovnou seznámil s p�sobením Járy 
Cimrmana v Jind�ichov� Hradci v jednoaktovce Stopy génia. 
 
      Druhý den dopoledne zasedala valná hromada SKIP, živ� a s profesionální bravurou 
moderovaná kolegyní Mgr. Zlatou Houškovou. Krom� b�žné agendy (zpráva o �innosti, o 
hospoda�ení) se jednalo o drobných zm�nách stanov, diskutovalo o zvýšení �lenských 
p�ísp�vk�, bylo p�ijato Programové prohlášení svazu, Kodex etiky �eských knihovník� a 
zvolen nový výkonný výbor v �ele se staronovým p�edsedou PhDr. Vítem Richterem. V 
úvodu valné hromady jiho�eská regionální organizace SKIP slavnostn� prezentovala svoji 
novou vlajku. Kolegyn� z našeho kraje se n�kolikrát uplatnily v diskusi. S vtipným extempore 
vystoupil dvou�lenný samozvaný výbor �ádu pohádkového tri�ka z d�tské sekce M�K Slavoj 
ve Dvo�e Králové (Mgr. Lenka Antošová a Marta Staníková) a na míst� do �ádu „oblékly“ 
Zlatu Houškovou za mohutných ovací všech delegát�. Je to druhá nositelka vyznamenání; 
historicky první je šéfredaktorka tohoto listu. Ud�luje se jako uznání výjime�ných zásluh v 
oblasti d�tského �tená�ství. 
 
      Odpoledne pokra�ovala konference ve t�ech tematických sekcích: Knihovny - informa�ní 
technologie – spolupráce (pod vedením Ing. Martina Svobody), Spolupráce knihoven v 
regionu (moderoval Mgr. Roman Giebisch) a Spolupráce knihoven v míst� (pod patronátem 
Mgr. Jaroslavy Št�rbové). Protože jsem se nemohl rozdvojit, natož roztrojit, zvolil jsem coby 
správný hradecký votrok z pov��ené knihovny spolupráci v regionu. Mgr. Ladislava 
Zemánková odstartovala evergreenem „regionální funkce“ seriál p�ísp�vk�, které obsahov� 
naše regionální funkce v b�žném pojetí daleko a chvályhodn�(!) p�esahovaly. Jednalo se mj. 
o vzájemnou spolupráci odborných knihoven, spolupráci ve�ejných a odborných knihoven, 
dokonce též o spolupráci p�eshrani�ní. Náš kraj reprezentovala Mgr. Helena Pot��ková 
živým a sympaticky v�cným p�ísp�vkem Ve�ejné a odborné knihovny ve spolupráci v oblasti 
hudby. Jiná želízka v ohni jsme na konferenci nem�li, snad jen zprost�edkovan�: v sekci 



po�íta�ník� vystoupil bývalý hradecký kolega Mgr. Jan Pokorný na téma Informa�ní zdroje v 
jednotném prost�edí - sen všech knihoven a velké �ásti našich knihoven známý zástupce fy 
LANius Ing. Jan Šilha pohovo�il o p�tiletých zkušenostech se sdílenou katalogizací 
monografií. Nabitý program sekcí - jak už to bývá na knihovnických konferencích - zápasil s 
�asovou tísní: dopolední jednání valné hromady se protáhlo (také jako obvykle). 
 
      Vrcholem dne a zlatým h�ebem celého t�ídení byl slavnostní ve�er na jind�ichohradeckém 
zámku. Zahájilo jej p�edání cen �eských knihovník� v rytí�ském sále, dopln�né krátkým 
koncertem. Vyznamenáni byli manželé Karel a Clotilda Douchovi, kte�í celý život zasv�tili 
knihovnám chebského okresu (muž in memoriam), Mgr. Marie Huberová, bývalá �editelka 
Mahenovy knihovny v Brn�, And�la Tomanová, výrazná knihovnická osobnost Vyso�iny, a 
kolegyn� Daniela Wimmerová z �eského Krumlova, autorka známého projektu Knihovna – 
informa�ní centrum obce. Za šestého laureáta, PhDr. Kamila Groha, p�evzala ocen�ní PhDr. 
Jarmila Burgetová. Všechny spojuje nejen dlouholetá práce a velký p�ínos našemu 
knihovnictví, ale též ob�tavé nasazení v profesní organizaci SKIP. P�ál bych vám slyšet jejich 
osobní vyznání po p�evzetí cen: a� každé odlišné podle naturelu, byla nad všechna laudatia, 
nad tisíce svazk� knihovnické literatury, nad desítky konferencí.  
 
      Sídlo pán� z Hradce bylo naše: prost�eno pod renesan�ními arkádami, pohádkový rondel 
i park p�ed ním, no�ní prohlídka zámeckých „nej“. Atmosféra kouzelná, snová a ovšemže 
p�átelská, letní nebe - ani moc nevadilo, že pon�kud chladn�jší, kdesi dole Vajgar a 
Nežárka… 
 
      Sobotní dopolední program obstaraly p�ísp�vky o aktualitách (koncepce rozvoje knihoven 
v �R na léta 2004-2010, projekt internetizace knihoven a jeho financování) i bilan�ní 
vystoupení PhDr. Bohdany Stoklasové a prof. PhDr. Ji�ího Cejpka, CSc. Oživení v sále 
obstaral PhDr. Ivo Brožek svým návrhem na založení muzea �eského knihovnictví i hostitelka 
Mgr. Milena Kodýmová naléhavým apelem Knihovny kontra SKIP? Pak už jen lou�ení, cesta 
vlakem líbeznou krajinou… a konec konc� i toto podzimní rozpomínání. Jsem rád, že jsem 
mohl být p�i tom; díky do Jind�ichova Hradce!  
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