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Rok s rokem…

Kateřina Hubertová

Zdá se to jako chvilka, kdy jsem do zpravodaje psala článek o tom, že proběhla valná hromada SKIP 08 Východní 

Čechy v Městské knihovně v Novém Městě nad Metují… Je tomu již více než rok a za sebou máme další…

Jak letošní valná hromada proběhla? Uskutečnila se v úterý 15. března 2016 v Knihovně města Hradce Králové. 

Přítomno bylo 40 % členů, kteří se postupně seznámili se zprávami o činnosti za rok 2015, o hospodaření a se 

zprávou revizní komise. Společně s plánem akcí na rok 2016 byly všechny předložené materiály hlasováním 

schváleny. Následovalo představení volebních kandidátů do regionálního výboru SKIP 08 a kandidátů do 

ústředních orgánů SKIP ČR. O celorepublikovém dění podrobně informoval host regionální valné hromady a 

čestný předseda SKIP PhDr. Vít Richter z Národní knihovny v Praze. Přítomné seznámil s přípravou velké valné 

hromady SKIP ČR, která proběhne ve dnech 14.-16. června 2016 v Hradci Králové.[1]

Po vlastních volbách (výsledky voleb a zápis z valné hromady jsou k dispozici na webu SKIP 08)[2] následovala 

informace o letošním hledání nejlepšího čtenáře v knihovnách. Letos se hledala čtenářská třída, a jak to dopadlo, 

naleznete také v aktuálním čísle zpravodaje.

Posledním bodem programu byla přednáška Mgr. Zlaty Houškové o připravovaném standardu a metodice práce 

se seniory v knihovnách. Znevýhodnění skupin obyvatel může být velmi různé. Jedním z faktorů je i věk. V České 

republice žije momentálně 20 % seniorů a do budoucna se bude toto číslo stále zvyšovat. Knihovny jsou zvyklé na 

práci se seniory. Pořádají pro ně vzdělávací aktivity a velký díl jejich čtenářů je právě ze skupiny seniorů. Jak se 

stát specialistou na služby a komunikaci se seniory a nejen to, by měla řešit příručka Standard Senior Friendly, 

kterou pracovní skupina složená z knihovnických odborníků právě dokončuje. Příručka tak doplní již vyšlý 

metodický materiál pro práci knihoven s uživateli se specifickými potřebami Standard Handicap Friendly.[3]

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz

Web SKIP 08: http://skip.knihovnahk.cz/ 

[1] Více o valné hromadě SKIP ČR na: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/valna-hromada/9.-valna-

hromada/9-valna-hromada

[2] http://skip.knihovnahk.cz/2016/3/21/vh-skip-volby

[3] Příručku lze stáhnout na: http://ipk.nkp.cz/legislativa/normy-standardy-doporuceni/rovny-pristup.-standard-

handicap-friendly
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