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Sekce veřejných knihoven SKIP 

Gabriela Jarkulišová

Když se v devadesátých letech obnovovala činnost SKIP, možná jsme ani netušili, co všechno se bude v českém 

knihovnictví v následujícím období odehrávat. A že toho nastalo opravdu hodně.

V roce 1994 přišlo období tzv. divoké transformace. Knihovny, které dosud zřizoval stát, resp. okresní úřady, byly 

houfně, neuspořádaně a hlavně za různých podmínek převáděny pod města a obce. Mnohá města nebyla na tuto 

situaci mentálně ani fyzicky připravena a začalo docházet k řadě excesů. Některé knihovny byly existenčně 

ohroženy, knihovníkům hrozilo propouštění, občanům ztráta služeb. A právě to vyvolalo založení samostatné 

sekce v rámci SKIP.

Transformaci veřejných knihoven od úrovně okresů níže se nakonec podařilo zvládnout především díky 

obrovskému nasazení, neúnavnému apelování směrem ke starostům a obecně vedení měst a obcí, ale také 

mnohdy i díky vysvětlování nám knihovníkům, a to právě lidmi činnými v této sekci (jmenujme zde například 

kolegyně z jižních Čech - Danu Wimmerovou, Milenu Kodýmovou; ale i mnohé další).

Nová situace však vedla na některých místech k zpřetrhání kolegiálních i pracovních vztahů, byly rušeny 

střediskové systémy, neexistovalo systematické vzdělávání. Regionální funkce se v některých částech republiky 

zcela přerušily. Novým podmínkám nevyhovoval ani stávající knihovní zákon z padesátých let.

Jedním z dalších vytčených cílů naší sekce bylo tedy dále navazovat a udržovat kontakty mezi knihovníky, 

pracovat intenzivně na legislativě, udržovat kontakty v Poslanecké sněmovně i orgánech státní správy. Jako 

podstatná se jevila soustavná spolupráce se samosprávou a také neúnavné informování občanské veřejnosti o roli 

veřejných knihoven. Hledali jsme také možnosti permanentního vzdělávání knihovníků.

Když procházím zpětně toto období a zamýšlím se nad uváděnými cíli, musím konstatovat, že mnohé z nich jsou 

stále platné, že na udržení dosaženého je stále práce plno! Ano, máme knihovní zákon z roku 2001, knihovny už 

jsou většinou pevnou součástí městské infrastruktury a ono hrozivé masivní rušení veřejných knihoven se dnes 

nejeví jako reálné. Přišly ale nové situace – v legislativě, v naší knihovnické komunitě a především ve společnosti. 

A tak i lidé v Sekci veřejných knihoven připravují řadu aktivit, které tyto změny reflektují.

Standardy VKIS, komunikace s krajskými knihovnami, akcentace výkonu regionálních funkcí, aktivní účast 

v celostátní soutěži Knihovna roku, resp. Vesnice roku, kde působí řada členů sekce v pozici komisařů – krajských 

i celostátních. Pořádání akcí typu Knihovnická dílna nebo workshop pro metodiky, spolupráce na koncepčních 

materiálech českého knihovnictví, vyhlašování celostátních akcí Březen - měsíc čtenářů, Týden knihoven  - to 

všechno je Sekce veřejných knihoven SKIP dnes. A pokud vás zajímají ty nejaktuálnější problémy, podívejte se 

třeba na náš web. Srdečně zveme!

Jasně, od devadesátých let jsme se všichni posunuli. Komunikujeme elektronicky, sdílíme, zahlcujeme své 

e-mailové schránky denně řadou informací. Přesto je to nejdůležitější, co pro mne představuje SKIP a Sekce 

veřejných knihoven, setkávání. Obyčejné lidské potkávání s lidmi, které baví stejné věci jako vás, které trápí stejné 

profesní problémy. Setkávání s komunitou lidí, kteří svou práci berou vážně a mají ji rádi. A neskromně si myslím, 

vlastně to z osobní zkušenosti vím, že právě Sekce veřejných knihoven je prostředí, kde se tvoří nejen profesní, 

ale i osobní přátelství. Ať to zní, jak chce pateticky, sama jsem právě tady potkala řadu lidí, které dnes počítám 

mezi své přátele. A jen doufám, že oni to vnímají stejně. J

Pokud máte chuť se „bavit“ knihovnictvím i nad rámec své běžné pracovní náplně, zkuste to s námi.  Jsme tady…

Kontakt na autorku: sefova@knihovna-kh.cz

Informace o sekci (na webu SKIP): http://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-verejnych-knihoven
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