
Knihovnicko-informační zpravodaj U Nás

Vyšlo: 9. 6. 2016

Číslo: Ročník 26 (2016), Číslo 2

Sekce: Z knihovnických organizací

Název článku: Klub vysokoškolských knihovníků SKIP

Autor: Petra Hornochová

Zdroj: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Clanek.aspx?id=20160225

Klub vysokoškolských knihovníků SKIP

Petra Hornochová

Vysokoškolské knihovny mají v systému knihoven své tradiční, nepostradatelné místo i svá specifika.

Primárně zaměřují služby na studenty, akademické pracovníky, zaměstnance a absolventy vysokých škol, ale i na 

širokou veřejnost. I když celkový počet vysokoškolských knihoven je nepatrným zlomkem oproti veřejným 

knihovnám, mají samozřejmě i ony svou knihovnickou komunitu, témata a problémy k řešení.

S novým tisíciletím se zřetelně projevila potřeba založit na neformální, dobrovolné bázi profesní uskupení určené 

pro spolupráci a výměnu zkušeností mezi vysokoškolskými knihovníky bez rozdílu postavení a náplně práce. 

Aktivně se role ujala paní doktorka Stanislava Bícová, tehdy vedoucí knihovny na Vysoké škole ekonomické v 

Praze. Pro setkání zájemců poskytovala prostory VŠE, vybírala diskusní témata a zvala zajímavé hosty, 

organizovala schůzky a důsledně hájila zájmy vysokoškolských knihoven. Malá skupina zájemců se začala 

rozrůstat a našla se cesta, jak vzniklou komunitu zasadit do struktury SKIP jako Klub vysokoškolských knihovníků.

Postupem doby se činnost klubu ustálila na pořádání dvou až tří seminářů za rok vždy na aktuální témata, která se 

jevila v dané době jako ožehavá, a bylo potřeba otevřené diskuse a výměny zkušeností. Obsahově se první 

semináře zaměřily např. na hodnocení publikační činnosti, organizační problémy typu centralizace knihoven, 

marketingové aktivity a nástroje, informační vzdělávání…

Koncem roku 2005 bohužel paní kolegyně Bícová podlehla těžké nemoci a hlavní hybatelkou v roli předsedkyně 

klubu se stala Mgr. Jitka Bílková – vedoucí Ústřední knihovny Pedagogické fakulty UK v Praze. Za všechny další 

aktivní kolegyně bych ráda jmenovala dobré duše a „tahouny“ paní Ing. Janu Hartmanovou a PhDr. Miloslavu 

Faitovou. Pokračovala pravidelná setkání členů klubu nad odbornými tématy, ale vždy v přátelské, neformální 

atmosféře. Přibylo jedno milé pracovní setkání v letní zahrádce. Řešila se dílčí i zásadní témata, např.: 

personalistika a tzv. oboroví (předmětoví) knihovníci, elektronické informační zdroje – jejich získávání, financování 

a zpracování do katalogů.

Do rozjetého vlaku bezvadného fungování klubu naskočila koncem roku 2011 jako jeho předsedkyně Mgr. Petra 

Hornochová, která pokračuje v koordinaci aktivit klubu dodnes.

Kontinuita dvou seminářů ročně trvá a podařilo se na ně získat také nějaké finance prostřednictvím grantu 

Ministerstva kultury. Pozornost se věnovala tématům jako e-knihy, benchmarking, nový občanský zákoník a 

knihovny, pravidla RDA. Podstatné je i zachování přátelské atmosféry pro výměnu zkušeností, utříbení názorů na 

situace, se kterými se setkávají vysokoškolští knihovníci.

V současné době má klub 84 individuálních členů, ale na seminářích a přátelských setkáních se schází aktivní 

třetina.

Aktivity klubu, přihlášení ke členství a další informace jsou k dispozici na webu https://ciks.vse.cz/skip/KVSK/.

Kontakt na autorku: petra.hornochova@mup.cz
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