Zpráva o činnosti regionální organizace SKIP 04 Plzeňského kraje
za rok 2010
1. Členská základna
Regionální organizace SKIP 04 měla k 31. 12. 2010 celkem 101 individuálního člena
a 27 kolektivních členů.
2. Činnost výboru
Regionální výbor se scházel v pravidelných intervalech. Schůze výboru se konaly:
2. 3., 23.3. (VH), 27.4., 1.6., 21. 9., 21.10. a 7. 12. 2010. Další komunikace probíhala podle
potřeby elektronickou cestou. Výbor jednal v počtu 13 členů, přizváni byli 3 členové dozorčí
komise. Zápisy ze schůzí výboru jsou zveřejněny na webu regionální organizace.
3. Uskutečněné akce
V užším výboru byla připravována regionální valná hromada, která byla svolána na
úterý 23. 3. 2010 do Smetanovy síně SVK PK. Účastníky a hosty přivítala předsedkyně RV
Hana Hendrychová a přítomné seznámila s programem valné hromady. Stalo se pěknou
tradicí u příležitosti konání valné hromady ocenit za dlouholetou práci a přínos pro rozvoj
oboru pracovníky veřejných knihoven kraje na návrh jejich kolegů. Ocenění v podobě
čestného uznání a kytičky převzali: paní Marie Polenová (knihovna Třebomyslice), pan
Ladislav Novák, paní Marie Gillová (knihovna Staňkov), PhDr. Dagmar Svatková (Knihovna
města Plzně), Mgr. Jana Čechová (MěKBN Domažlice) a paní Vlasta Hauserová (MěKBN
Domažlice). Zprávu o činnosti RV SKIP přednesla Mgr. Hana Hendrychová, zprávu
o hospodaření RV SKIP si připravila hospodářka PhDr. Jana Hájková, zprávu dozorčí komise
přednesla Mgr. Kateřina Smílková. Volbou přítomných členů byl potvrzen nový 13 členný
regionální výbor a tříčlenná revizní komise. Do dozorčí komise VV SKIP byla navržena Mgr.
Magda Šrajbová, do VV byla navržena PhDr. Miloslava Faitová a PhDr. Jana Hájková.
Přítomní vyjádřili podporu kandidatuře PhDr. Víta Richtera na předsedu VV SKIP.
V diskusním bloku vystoupily: delegátka VV SKIP Mgr. Jitka Bílková a informovala
o celostátní valné hromadě v Praze. Program VH doplnila kol. Hendrychová fotoprezentací
„Knihovny v Torontu objektivem fotoaparátu“ a svými poznatky a dojmy z návštěvy čtyř
knihoven v kanadském Torontu a PhDr. Ivanka Horáková připomněla blížící se výročí 60 let
činnosti SVK PK v Plzni. Účastníci VH byli rovněž seznámeni s návrhem plánu práce RV
SKIP na rok 2010.
Pod záštitou naší organizace, s finanční podporou MK ČR a Knihovny města Plzně se
19. května 2010 uskutečnilo v KMP regionální kolo VII. ročníku celostátní akce Kde končí
svět pod názvem Jakou barvu má svět. Regionálního kola se zúčastnilo 84 dětí a 18
dospělých, pro které byl připraven zajímavý program v podobě představení Divadla dětí Alfa
s prohlídkou zákulisí a divadelních dílen, exkurze do televizního studia TV ZAK a společné
setkání „barevných“ delegací v Polanově síni KMP.
Pestrý a zajímavý program byl pro účastníky tradičního setkání západočeských
a jihočeských knihovníků Literární Šumava 2010 připraven kolegyněmi z jižních Čech.
Literárněvědný seminář pod názvem „Od Netolic ke Strakonicím“ se konal ve dnech 20.-22.
května 2010 už jako 14. ročník právě v historických Netolicích. Místem setkání byla městská
knihovna a Muzeum JUDr. O. Kudrny. Přivítal nás starosta města p. Oldřich Petrášek.

V muzeu nás pan Mgr. Ondřej Kolář seznámil s dějinami Netolic, Netolicka a s působením
rodu Bavorů v této lokalitě. Dopolední program patřil návštěvě nedalekého archeoparku. Park
vznikl na místě starého hradiště, původní stavební metodou, za finančního přispění Evropské
unie. Zrekonstruovaná strážní věž s palisádou tvoří dnes už dominantu města. Konají se zde
archeologické letní školy a v budoucnu zde má být velký areál s doprovodnými programy.
Pan starosta Petrášek spolu s Jaromírem Benešem z Jihočeské univerzity ochotně zodpovídali
dotazy. Pokračovalo se v prostorách muzea projekcí starých fotografií města a filmu o stavbě
archeoparku a parku Gabreta v Bavorsku. Návštěva nově zrekonstruovaného zámku
Kratochvíle a mariánského poutního místa Lomec, to bylo zajímavé a příjemné zpestření
odborného programu. Poslední den patřil netolickému jarmarku a představení tradičních
řemesel, rukodělných výrobků a krajových specialit. Pokračovali jsme na zříceninu hradu
Helfenburk u Bavorova a závěr patřil návštěvě skanzenu v Hoslovicích. Mlýn se dochoval jen
díky vytrvalosti a „zaťatosti“ původních majitelů, nyní je v majetku jihočeského kraje. LŠ
2011 bude v Klatovech.
Krajské zastoupení měla rovněž Valná hromada SKIP, která se uskutečnila 16. 6.
2010 v Městské knihovně v Praze. Předcházela jí Konference k digitalizaci – Digitalizace
aneb Konec oslích uší (14. a 15. 6. v Městské knihovně v Praze), seminář Knihovny, média a
komunikace – Rock´n´roll a knihovny dne 15.6. v Národní technické knihovně a společenský
večer 15. 6. v historických chodbách Klementina. Do výkonného výboru byli za Plzeňský kraj
zvoleni PhDr. Miloslava Faitová a PhDr. Ila Šedo, do dozorčí komise byla zvolena Mgr.
Magda Šrajbová.
Zájezdu do Národní technické knihovny v Praze se dne 22. června 2010 zúčastnilo
50 členek i nečlenek plzeňské organizace SKIP. Účastnicím, které byly rozděleny do dvou
skupin se věnovala paní PhDr. Zdenka Kloučková, vedoucí Vzdělávacího centra NTK a paní
Lada Loudová. Po skončení prohlídky NTK jsme navštívili také dejvickou pobočku Městské
knihovny v Praze, kde se nám věnovala paní Olga Tichá. Pobočka je umístěna v části budovy
NTK.
Odborný zájezd ZČU za podpory RV SKIP se uskutečnil 3. 9. 2010. Cílem cesty
byla návštěva nové Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.
Knihovnického happeningu v Turnově ve dnech 2. a 3. 10. 2010 se zúčastnila a RV
SKIP prezentovala skupina 7 kolegyň z Knihovny města Plzně.
Na čtvrtek 21. října 2010 byla připravena pro naše členy i další pracovníky knihoven
přednáška Mgr. Jana Kastnera ze Západočeské univerzity na téma Literatura a film.
Přednáška, kterou si vyslechlo 42 účastníků, se uskutečnila v prostorách Smetanovy síně SVK
PK v Plzni a pravděpodobně to byla jedna z posledních akcí zde před plánovanou rekostrukcí.
4. Další činnosti
Jana Hájková a Hana Hendrychová podaly za regionální organizaci žádost o grant na
finanční podporu realizace mezikrajového semináře Literární Šumava 2011. Velké uznání
a poděkování patří kol. Janě Hájkové za pečlivé a zodpovědné hospodaření, Janě Maixnerové
za vedení členské evidence a další činnosti jednatelky, za péči o webovou stránku Lence
Kotroušové a všem členům výboru za jejich vstřícný přístup a aktivní spolupráci při přípravě
jednotlivých aktivit.

5. Regionální klubko Plzeňska Klubu dětských knihoven SKIP
Stále významnější místo v činnosti regionální organizace SKIP zaujímají aktivity
regionálního klubka Plzeňska Klubu dětských knihoven SKIP.
Během posledního roku se členská základna rozšířila, počet členů vzrostl ze sedmnácti
na dvacet členů (od r. 2006, kdy nás bylo 8, nárůst na 250 %!). Letos se nově připojila Petra
Pekárková z Ústřední knihovny pro děti a mládež KMP, Martina Najmanová z MěK Železná
Ruda a Iva Baumruková z MěK Přeštice, která však obratem z knihovny odešla a byla
vystřídána Michaelou Hrubou. Dagmar Hypiusová z MěK Nýrsko odešla do důchodu
a nahradila ji Věra Valdmanová. V klubku jsou zastoupena města Blovice, Dobřany,
Horažďovice (2x), Horšovský Týn, Klatovy (2x), Nýrsko (2x), Plzeň (5x), Přeštice,
Rokycany, Staňkov, Starý Plzenec, Strážov a Železná Ruda.
Všechny kolegyně jsou přihlášené do konference Andersen, odkud čerpají základní
informace. K. Smílková z KMP - OK Bory všem průběžně přeposílá dětské čtenářské soutěže,
vzniklé na půdě Knihovny města Plzně. Naše knihovny se individuálně zapojily do
celostátních akcí (Noc s Andersenem, anketa SUK 2009, Den pro dětskou knihu, Týden
knihoven, Škola naruby, pasování dětí na čtenáře, Kamarádka knihovna aj.). 2 společné
schůzky se konaly v zasedací síni Knihovny města Plzně (20. ledna a 28. dubna). Na
programu bývají informace z jednání Mozkového trustu KDK, informace a zážitky
z celostátních akcí KDK, výměna zkušeností, materiálů apod. a příprava společných akcí –
letos regionálního kola projektu Kde končí svět (viz níže). Průměrná účast na našich setkáních
se zvýšila z předloňských 10 a loňských 11 na 14 lidí.
Kde končí svět. Regionální klubko Plzeňska se zapojilo do VII. ročníku projektu Kde
končí svět 2009/2010, tentokrát s podtitulem Jakou barvu má svět? Přihlásilo se 10
knihoven (MěK Horažďovice, Horšovský Týn, Nýrsko, Rokycany, Staňkov, Knihovna města
Plzně – Ústřední knihovna pro děti a mládež, obvodní knihovny Bory a Doubravka, knihovny
s celotýdenním provozem Bolevec a Lobzy) s výtvarnými, literárními, případně dramatickými
projekty.
Regionální kolo, společné setkání dětí-čtenářů knihoven Plzeňského kraje s kulturně
vzdělávacím programem se uskutečnilo ve středu 19. května 2010 v hlavní budově Knihovny
města Plzně. Akce proběhla pod záštitou organizace SKIP-Region 04-Plzeňský kraj a dále
byla finančně podpořena Ministerstvem kultury ČR a Knihovnou města Plzně. Regionálního
kola se zúčastnilo celkem 102 lidí (z toho bylo 84 dětí a 18 dospělých). Skupinový i společný
program byl sestaven s ohledem na věkové rozpětí dětí (od předškolního věku až po devátou
třídu) a zahrnoval návštěvu míst, která jsou zejména pro mimoplzeňské děti běžně
nedostupná:
• Divadlo dětí Alfa (návštěva loutkového divadelního představení „Hrnečku, vař!“;
prohlídka divadelního zákulisí a divadelních dílen s odborným výkladem).
• TV ZAK (exkurze do televizního studia s možností vyzkoušet si práci redaktora či
moderátora).
• Polanova síň Knihovny města Plzně (společné setkání delegací v různých barvách a
s „barevnými zdravicemi“; výstava oceněných soutěžních obrázků; dětské divadelní
představení Jakou barvu má svět? v podání ZŠ Rokycany; beseda s autory knihy Půl
kopy pohádek a pověstí z plzeňského kraje (Plzeň, 2007) – spisovateli Markétou
Čekanovou, Zdeňkem Zajíčkem a ilustrátorem Vhrsti; prodej knih, autogramiáda,
společné fotografování).

Po skončení akce byl sestaven sborníček nejlepších literárních a výtvarných prací Jakou
barvu má svět?
Navzdory mimořádně chladnému a deštivému počasí proběhla akce úspěšně a byla velmi
kladně hodnocena zejména účastníky z menších knihoven.
Foto viz:
http://knihovnadoubravka.rajce.idnes.cz/Kde_konci_svet/
http://naseknihovna.rajce.idnes.cz/Regionalni_kolo_souteze_JAKOU_BARVU_MA_SVET_v_
ramci_projektu_KDE_KONCI_SVET_2010-KmP_19._5._2010/
V roce 2011 chceme pokračovat v dosavadní činnosti regionálního Klubka Plzeňska,
postupně ji rozšiřovat a rozvinout skutečnou spolupráci. Plánujeme opět svolat cca 3 společné
schůzky v Plzni a opět se zapojit do celostátních projektů (anketa SUK, Noc s Andersenem,
Kde končí svět, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu) apod. Rádi bychom pokračovali
v nové tradici: každoročně završit práci knihoven s dětmi společným setkáním s přitažlivým
programem v Plzni.
V Plzni 20. 1. 2010

Mgr. Hana Hendrychová
Mgr. Helena Šlesingerová

