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Proč se stát členem SKIP

Sandra Marková

Většina povolání v České republice má své profesní organizace. (Například pokud chce člověk vykonávat 

lékařskou praxi, musí být zapsán v lékařské komoře. Nejinak je tomu i v případě právníků a jiných povolání.) Tyto 

organizace umožňují svým členům a lidem v oboru za značný roční příspěvek (cca 2000 Kč) další odborné 

vzdělávání, informují je o novinkách v oboru a poskytují jim mnoho dalších výhod. Knihovníci mají také svou 

profesní organizaci. Je jí Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP ČR, z. s.). Jedná se o 

největší dobrovolnou profesní a stavovskou organizaci knihovníků a informačních pracovníků sdružující 

individuální i institucionální členy. Má širokou členskou základnu, kterou pojí velmi silné kolegiální i osobní vztahy. 

Na rozdíl od lékařské či právnické komory však knihovník či informační pracovník nemusí být jejím členem, aby 

své povolání mohl vykonávat. Vzhledem k možnostem a výhodám členství ve SKIP je to však mnohdy škoda.

Činnost SKIP je velmi pestrá a prospěšná svým členům i celému českému knihovnictví. SKIP je členem 

mezinárodních organizací IFLA (International Federation of Library Associations) a EBLIDA (European Bureau of 

Library, Information and Documentation Associations). Podílí se na odborné přípravě specialistů a také na tvorbě 

a realizaci koncepcí oboru a jeho legislativy. Organizuje významné celostátní akce na podporu čtenářské 

gramotnosti a knihoven, např. Týden knihoven, Noc s Andersenem, Kamarádka knihovna, Biblioweb, Březen - 

měsíc čtenářů, Knížka pro prvňáčka, Kde končí svět (slavnostní vyvrcholení se letos uskuteční na Pražském 

hradě, pod záštitou první dámy ČR Ivany Zemanové), Den pro dětskou knihu aj. SKIP také v široké míře 

podporuje odborné knihovnické školství (příprava skript, osnov odborných předmětů, účast při obhajobách 

diplomových prací...) a přispívá k celoživotnímu vzdělávání knihovníků zejména prostřednictvím pořádaných 

odborných akcí.

Svaz vydává časopis Bulletin SKIP, který se věnuje nejrůznějším aktuálním otázkám knihovnictví a souvisejících 

oborů. Periodikum vychází v tištěné i v elektronické podobě a pro členy je zdarma. Na jeho stránkách mají 

(především) členové SKIP možnost publikovat odborné články a atraktivní práce mohou být zařazeny rovněž 

v rámci edice Aktuality. Kreativní jedinci se také mohou zapojit do aktivit na podporu čtenářských kampaní a tvorby 

propagačních materiálů. Zájemci mají rovněž možnost prezentovat svou činnost na celostátních konferencích 

zaměřených na danou specializaci.

SKIP podporuje studijní pobyty a stáže v zahraničních knihovnách a zprostředkovává kontakty na významné 

odborníky různých specializací. Zájemcům otevírá možnost aktivního zapojení do činnosti mezinárodní 

knihovnické organizace IFLA a aktivit Modrého štítu,[1] podporuje účast v mezinárodních projektech, např. 

CERTIDoc.[2]

Svaz je členem řady důležitých organizací v ČR (Spolek pro obnovu venkova, Unie zaměstnavatelských svazů 

atd.), díky nimž má větší možnost prosazovat své profesní a odborné záměry. Od roku 2015 je součástí Asociace 

institucí vzdělávání dospělých ČR (http://aivd.cz/), díky níž mají členové SKIP (včetně zaměstnanců kolektivního 

člena) u těchto aktivit nárok na výrazné slevy; některé vzdělávací akce jsou dokonce zcela zdarma. Členství v Unii 

zaměstnavatelských svazů umožňuje SKIP aktivně se podílet na přípravě a připomínkování nových legislativních 

norem. Lobbing tak probíhá nejen v oblasti knihovnictví, ale i v souvisejících oblastech (např. zákoník práce, 

katalog prací apod.). Koordinují se jednání svazu v zájmu knihoven v oblastech autorského práva, hromadných 

licencí apod. SKIP vyjednal např. bezplatné přebírání obálek a anotací pro online katalogy knihoven od 

spolupracujících firem atd.

Členům se rovněž nabízí velké množství komunitních aktivit a společných akcí organizovaných SKIP. Díky účasti 

na vzdělávacích aktivitách a workshopech si mohou předávat zkušenosti s experty příslušných oborů, získávat 



informace a odborné kontakty. Jsou zde zahrnuty kulturní i sportovní aktivity s cílem sjednocení členů spolku, 

možnosti získání společenských kontaktů a přátel z naší profese, pravidelná setkávání s kolegy s obdobnými 

zájmy a koníčky, výměna zkušeností díky elektronické konferenci SKIP a zapojení se do sociálních sítí (např. 

Facebook), kde během pár minut získáte odezvu kolegů na vámi uvedenou problematiku. SKIP tak svým členům 

nabízí vědomí sounáležitosti s širokou skupinou knihovníků a pracovníků paměťových institucí.

Nezanedbatelným benefitem pro členy je výrazné finanční zvýhodnění na akcích pořádaných SKIP, ať už se jedná 

o semináře, studijní cesty či zahraniční stáže. Mohou též získat slevy na vybrané profesní konference pořádané 

jinými organizacemi. Pro seniory, studenty, ženy na mateřské dovolené a nevýdělečné osoby jsou zavedeny 50% 

slevy na členských poplatcích. Svaz může zprostředkovat poradenskou pomoc od nezávislého občanského 

sdružení při vyjednávání se zástupci státní správy a samosprávy. Nejvýznamnější členové mohou za svou 

celoživotní práci získat Cenu českých knihovníků.

Jak už vidíte, výhod ze členství vyplývajících je nepřeberné množství. I vy se můžete stát členem a podílet se tak 

na neustálém zvyšování prestiže českého knihovnictví. Můžete získat přehled o tom, co se děje v knihovnickém 

oboru, o projektech a novinkách knihoven jak ve vašem, tak i v ostatních regionech. Čím více lidí a institucí bude 

SKIP sdružovat, tím soběstačnější české knihovnictví v budoucnu bude. Podpořte české knihovnictví, podpořte 

SKIP a podpořte sebe.

„Skipácký“ termín do vašich diářů

Pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje a primátora statutárního města Hradec Králové se v hotelu 

Alessandria v Hradci Králové ve dnech 14.–16. června 2016 uskuteční 9. valná hromada SKIP ČR, z. s. , která 

bude spojená s odbornou konferencí Architektura a výstavba knihoven. Program, přihláška a další podrobnosti 

k akci jsou k dispozici na webu SKIP ČR: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/valna-hromada/9.-valna-

hromada/9-valna-hromada.

Kontakt na autorku: sandra.markova@svkhk.cz

Web SKIPu: http://www.skipcr.cz/ 

[1] Mezinárodní komitét Modrý štít ICBS (International Committee of the Blue Shield) byl vytvořen v roce 1996, aby 

koordinoval činnost výkonných orgánů ICOM (Mezinárodní rada muzeí), ICOMOS (Mezinárodní rada pro památky 

a sídla), IFLA (Mezinárodní federace knihovnických asociací) a ICA (Mezinárodní rada archivů). ICBS si klade za 

cíl rozšířit ochranu a pomoc na kulturní dědictví ohrožené nejen válkou, nýbrž také přírodními katastrofami.

Informace převzaty z: Modrý štít. Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. c2015 [2016-01-15]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Modr%C3%BD_%C5%A1t%C3%ADt&oldid=12467634

[2] CERTIDoc je projekt podporovaný Evropskou komisí v rámci programu Leonardo Da Vinci. Koordinátorem 

prací je francouzský spolek informačních profesionálů ADBS (Association of Information Professionals). Projekt je 

zaměřený na vytvoření evropského rejstříku kompetencí pracovníků v informační sféře a implementaci evropského 

systému certifikace kompetencí informačních pracovníků na podkladu tohoto rejstříku.

Informace převzaty z: CERTIDoc – kompetence v oboru knihovnických a informačních služeb. SKIP: Svaz 

knihovníků a informačních pracovníků ČR [online]. 2016 [cit. 2016-01-15]. Dostupné z: 

http://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-vzdelavani/certidoc
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