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Seznamte se s Klubem školních knihoven SKIP

Romana Ráblová

Přestože mají školní knihovny v naší zemi dlouholetou tradici, sahající až do roku 1849, ani ve 21. století nemají 

právně závaznou legislativu, která by jim v mnoha směrech usnadnila existenci. Jedná se především o financování 

jejich provozu a o jednotný knihovnický standard. 

Klub školních knihoven (dále jen KŠK) Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (dále jen SKIP ČR), 

sdružující lidi zaměstnané ve školních knihovnách, se od roku 2003 snaží tuto situaci změnit. Cílem KŠK je 

podporovat všeobecné povědomí o nezbytnosti školních knihoven ve vzdělávacím procesu. V době, kdy je 

neustále skloňována ve všech pádech podpora čtenářské gramotnosti, nemůže být školní knihovna pro žáky 

tajemnou 13. komnatou v podobě nedostupného kabinetu. Měla by být snadno dostupným místem, podnětným pro 

práci s knihou a ostatními informačními zdroji. Dalším z cílů je rozšíření členské základny o aktivní členy, kteří 

by se podíleli na vzniku potřebné legislativy, vzájemně sdíleli své zkušenosti související s provozem školních 

knihoven a spoluorganizovali akce k navázání vzájemné kooperace. Klubu se ve spolupráci s organizacemi, jako 

jsou SKIP ČR, Národní institut pro další vzdělávání, Centrum pro školní knihovny Národní pedagogické knihovny a 

muzea J. A. Komenského a Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, daří naplňovat oblast celoživotního 

vzdělávání pracovníků školních knihoven. Byla realizována řada vzdělávacích seminářů věnujících se 

problematice tohoto typu knihoven. Klub má i své webové stránky,[1] kde jsou zveřejněny jak obecné informace o 

jeho činnosti, tak aktuální informace týkající se knihovnické legislativy a možností vzdělávání školních knihovníků. 

Zájemci zde najdou spoustu inspirativních materiálů pro svou práci a zároveň mohou prezentovat svou školní 

knihovnu v galerii. Možné je také přihlásit se k odběru novinek do elektronické konference školních knihoven 

nazvané DRTINA (adresa: drtina@cvut.cz). Kontaktní osobou je Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., 

roman.giebisch@nkp.cz.

Školní knihovny se mohou rovněž zapojit do akcí pořádaných k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven, který 

se slaví každoročně v říjnu. Letošní ročník byl věnován 100. výročí narození populárního autora knih pro děti 

Roalda Dahla. Partnerem soutěže se stalo nakladatelství Euromedia – Knižní klub. Školní knihovny měly 

zrealizovat libovolnou akci na toto téma, zaslat o ní krátký příspěvek společně s několika fotografiemi. Vzhledem 

k hodnotným cenám, které do soutěže věnoval výše uvedený partner, byl počet zaslaných soutěžních příspěvků 

nad očekávání malý. Avšak i přes zklamání z malé účasti nás potěšilo, jak kreativně a originálně pojala zadané 

téma každá ze zapojených knihoven. Soutěžní příspěvky si můžete prohlédnout na webových stránkách KŠK.

Tak, jak pesimisticky článek o školních knihovnách začal, tak i končí. Pokud Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR nezačne o školní knihovny jevit zájem a podporovat je v jejich činnosti, nikdy nebudou fungovat 

tak, jak by ve 21. století měly.

Kontakt na autorku: RablovaR@seznam.cz

Informace o klubu na webu SKIP: http://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-skolnich-knihoven 

[1] http://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-skolnich-knihoven
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