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Svaz knihovník ů a informa čních
pracovník ů          

Zlata Houšková          

     Ráda bych na tomto místě představila Svaz knihovníků a informačních pracovníků České
republiky, tedy profesní a stavovskou organizaci našeho oboru, která je (doufám) obecně známa
pod zkratkou SKIP. SKIP má charakter občanského sdružení a jeho členy jsou především
knihovníci (a informační pracovníci) jako jednotlivci (individuální členství), ale také knihovny a
instituce s oborem nějakým způsobem spjaté (institucionální členství). Takové profesní
organizace existují v řadě zemí a mnohde jsou skutečně mocnými organizacemi s mnoha
pravomocemi a kompetencemi v oboru (např. American Library Association v USA, Association
des bibliothécaires français, Verein Deutscher Bibliothekare, Bücherei Verband Österreichs aj.).
Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím
spojené prestiže oboru a také o to, aby ze strany státu a zřizovatelů knihoven a informačních
institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost. Nemalý vliv má SKIP i na
prohlubování vzájemných odborných, společenských i obecně lidských kontaktů. 
SKIP pracuje na regionálním principu, který zcela nekopíruje administrativně správní uspořádání
státu. Má 11 regionálních organizací (pražskou, středočeskou, Plzeňského kraje, Karlovarského
kraje, jihočeskou, východočeskou, Ústeckého kraje, Libereckého kraje, regionu Chomutov-Most,
Jihomoravského kraje a regionální organizaci Moravskoslezského a Olomouckého kraje). Každá
regionální organizace má svůj výbor, u něhož se mohou zájemci o členství ve SKIP přihlásit.
Tyto regionální organizace připravují řadu zajímavých odborných a společenských aktivit. 
Po odborné linii zajišťují činnost SKIP také odborné sekce (sekce veřejných knihoven, sekce
vzdělávání, zaměstnavatelská sekce), kluby (klub dětských knihoven, klub školních knihoven,
klub vysokoškolských knihovníků, frankofonní klub) a komise (komise pro zahraniční styky,
ediční komise). Tyto sekce sdružují zájemce o konkrétní problematiku napříč regiony a rozvíjejí
specializované odborné aktivity. Členství v sekcích a klubech je dáno pouze zájmem konkrétních
osob a noví členové – zvláště chtějí-li opravdu přiložit ruku ke společnému dílu – jsou všude
velmi vítaní. Možný je i vznik nových sekcí orientovaných na další specializované oblasti či
konkrétní témata. I zde jde především o otázku osobní aktivity a zájmu. 
V současné době je ve SKIP organizováno kolem 1200 členů, ze dvou třetin individuálních.
Současná podoba SKIP vznikla v roce 1990 a navázala na násilně přerušenou existenci a
činnost SKIP z let 1968-1970. V čele SKIP stojí předseda (v současné době je to PhDr. Vít
Richter z Národní knihovny ČR) a třicetičlenný výkonný výbor. Jeho členy jsou automaticky
předsedové všech regionálních výborů a dále 20 členů volených nejvyšším orgánem - valnou
hromadou. Jedenáctičlenná dozorčí komise složená ze zástupců všech regionů dbá na
dodržování Stanov SKIP a dalších závazných norem a samozřejmě také na správné
hospodaření SKIP a hospodárné vynakládání financí. 
Základem příjmů SKIP jsou členské příspěvky. Platí se ročně a jejich výši určuje vždy na další –
obvykle tříleté - období valná hromada. V současné době platí individuální členové 250,- Kč
(důchodci, studenti a osoby na mateřské dovolené 100,- Kč). U institucionálních členů je výše
příspěvků závislá na počtu zaměstnanců instituce. SKIP však využívá také další finanční zdroje -
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především granty, sponzorské dary a v neposlední míře i příjmy z vlastní činnosti (ediční činnost,
vzdělávací aktivity apod.). 
Možná více než obecné principy a informace, které lze v plném rozsahu a se všemi detaily
včetně kontaktů získat na webové stránce SKIP (http://skip.nkp.cz/) , by SKIP představily
některé výsledky jeho dosavadní (letos patnáctileté) práce. Nejde samozřejmě o úplný výčet –
vymezený prostor by nestačil, ale jen o nejzajímavější a nejdůležitější aktivity z posledních let.
Tak tedy SKIP:

inicioval a v první fázi připravil záměr či projekt pro grantový program VISK, který v
průběhu svého pětiletého trvání přinesl knihovnám v ČR čtvrt miliardy korun a stovkám
veřejných knihoven možnost automatizace a připojení k internetu (připojení všech
veřejných knihoven k internetu považuje SKIP za jednu ze svých priorit);

podílel se na přípravě všech zásadních koncepčních a legislativních materiálů pro obor, v
nichž vždy obhajoval zájmy knihoven a jejich uživatelů (knihovní zákon, autorský zákon,
strategie rozvoje knihoven aj.);

prosadil společně s dalšími partnery právo knihoven na půjčování zvukových nosičů za
podmínek přijatelných pro knihovny;

intenzivně a úspěšně se účastnil lobbování v Parlamentu ČR za udržení dotování
regionálních funkcí knihoven i zvýšení částky určené na tento program;

inicioval a připravil soutěž knihoven v malých obcích a udělování titulu Knihovna roku (od
roku 2003 se stal tento titul státní cenou);

zorganizoval sbírku Pomoc knihovnám v období po povodních v roce 2002, v níž získal a
postiženým knihovnám rozdělil téměř 1 871 000,- Kč; Klub dětských knihoven SKIP
inicioval sbírku na pomoc dětskému hospici v Malejovicích, která vynesla přes 78 000,- Kč
a která dále pokračuje;

inicioval intenzivní spolupráci knihoven s dalšími paměťovými institucemi, každoročně
pořádá seminář Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě;

vydává nejrozšířenější oborové periodikum „Bulletin SKIP“ v nákladu cca 1500 ks, v němž
informuje o podstatných aktivitách spolku i událostech v oboru;

je členem IFLA - Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí, kde v několika
sekcích zastupuje české knihovnictví; spolupracuje s partnerskými organizacemi řady
evropských zemí, podílí se na několika mezinárodních projektech;

organizuje studijní pobyty pro knihovníky v několika evropských zemích a podílí se i na
jejich finančním zajištění;

zajišťuje překlady a publikování důležitých mezinárodních materiálů, např. směrnic IFLA
(kupř. Služby veřejných knihoven), Eurosměrnice KIS aj.;

zpracoval a vydal Kodex etiky českých knihovníků;

uděluje Cenu českých knihovníků a v některých regionech také regionální ocenění
významných osobností oboru;

organizuje celostátní propagační aktivity knihoven v rámci Března - měsíce internetu (ve
spolupráci se Sdružením BMI) a Týdne knihoven, jako jsou například Noc s Andersenem,
Velké říjnové společné čtení (VŘSČ), soutěž Biblioweb, knihovnický happening,
Provázkiáda, Záložkiáda aj.;

zorganizoval celostátní anketu o nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky „Moje
kniha“;

realizoval projekt „Knihovna informační centrum obce“ spojený s rekvalifikací a vytvořením
pracovních míst v nově profesionalizovaných knihovnách (jihočeská organizace);

pořádá ročně desítky vzdělávacích akcí: Knihovny v pavučině spolupráce, Knihovnická
dílna, Vzdělávání v organizacích, Lektorské dovednosti, Literární Šumava, Tvůrčí dílna v
rámci Jičína – města pohádky;
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organizuje či spolupořádá společenská setkání, soutěže, exkurze, výlety a další aktivity:
setkávání seniorů, projekt Kde končí svět s pasováním rytířů Řádu krásného slova, Malá
podzimní setkání a mnoho dalších;

a především: spojuje lidi působící v našem oboru a vytváří podmínky pro jejich lepší
kontakty a vzájemnou komunikaci, ale také komunikaci se zřizovateli, veřejnou správou,
médii i dalšími partnery.

      Pokud tedy myslíte, že stojí za to vědět o SKIPu více, podívejte se třeba na Bulletin SKIP
(elektronická verze na http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bulletin.htm ), na výše uvedené webové stránky
SKIP anebo třeba navštivte předsedu vašeho regionálního výboru a popovídejte si o tom, proč si
„přidělává“ práci navíc a organizuje aktivity SKIP. Možná vám řekne lépe než tento stručný
článek, v čem je půvab a význam SKIP a členství v něm. 
A možná se od něj dozvíte i netušená tajemství a překvapivé skutečnosti. Nevěříte? Schválně –
víte, jak vypadá a kdy se sází Fabularius Anderseni (Pohádkovník Andersenův)? Máte už ve své
knihovně Kolečko první pomoci a záchranných prací? Víte, jak hlasovat o nejoblíbenější české
knize roku 2004? Tak vidíte. Se SKIP bude tohle všechno (a mnoho dalšího) pro vás
samozřejmou věcí. Přijďte, těšíme se na vás.
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