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Celostátní valná hromada SKIP a konference o architektuře knihoven

Olga Pitašová

Dne 13. 6. 2019 se konala 10. valná hromada Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, která byla spojená s odbornou 

konferencí Architektura a výstavba knihoven (14.  6. 2019). Akce se konala v reprezentativních prostorách Obecního domu v Praze, 

samotné jednání probíhalo ve Sladkovského sále.

Partnery celé akce byly Národní knihovna ČR, SKIP 01 Praha a Obecní dům Praha, jehož předseda představenstva Mgr. Vlastimil 

Ježek všechny zúčastněné na začátku jednání přivítal.

Valné hromadě 13. 6. 2019 předcházela dopoledne moderovaná diskuse s názvem Knihovna věc veřejná. Touto diskusí 

vyvrcholila série obdobných kulatých stolů pořádaných v uplynulém roce v jednotlivých krajích ČR krajskými vědeckými knihovnami 

za účasti předních představitelů školství, kultury a místních samospráv. Původně ohlášení čelní představitelé vlády, ministerstev a 

Národní knihovny ČR se sice z jednání omluvili, přesto proběhla živá a pro zástupce ministerstev (školství, kultury, pro místní rozvoj) 

doufejme v mnohém podnětná diskuse.

Valná hromada probíhala podle předepsaných platných pravidel a schváleného programu a účastnili se jí jak individuální členové 

SKIP, tak i zástupci kolektivních členů pověření hlasováním.

Usnesení 10. valné hromady obsahuje tyto body:

valná hromada SKIP ČR: 

• schvaluje zprávu o činnosti SKIP v období 2016 až 2019,

• schvaluje zprávu dozorčí komise SKIP za období 2016–2018,

• bere na vědomí přehlednou zprávu o hospodaření SKIP za léta 2016–2018,

• projednala a schvaluje předložený návrh na členské příspěvky od roku 2020,

• schvaluje stanovy Svazu knihovníků a informačních pracovníků,

• projednala a schvaluje programové prohlášení na období 2019 až 2022,

• přijímá a schvaluje výsledky voleb orgánů SKIP na následující funkční období (volba předsedy, výkonného výboru, dozorčí 

komise),

• ukládá nově zvolenému výkonnému výboru důsledně naplňovat schválené programové prohlášení na období 2019 až 2022.

Předsedou výkonného výboru SKIP ČR byl opětovně zvolen Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. S jednotlivými zvolenými členy VV a 

dozorčí komise stejně jako s texty schválených dokumentů je možné se seznámit na webových stránkách SKIP ČR: 

https://www.skipcr.cz/co-je-skip/valna-hromada/usneseni-10.-valne-hromady-svazu-knihovniku-a-informacnich-pracovniku-ceske-

republiky-ktera-se-uskutecnila-13.-cervna-2019-vpraze.

Valné hromady se zúčastnili i zástupci knihovnických spolků z Francie, Německa, Rakouska a Slovenska.

Po valné hromadě následoval ve večerních hodinách v prostředí starobylého Klementina společenský večer, jehož součástí bylo i 

předávání Ceny českých knihovníků.

Další den 14. 6. 2019 se uskutečnila mezinárodní odborná konference s názvem Architektura a výstavba knihoven. 

V zajímavých a inspirativních příspěvcích byly představeny vybrané francouzské, německé, polské, slovenské a české veřejné 

i akademické knihovny různé velikosti, které prošly v nedávné době zásadní rekonstrukcí nebo byly nově postaveny. Součástí tohoto 

programu bylo seznámení s novými trendy v oblasti architektury, designu a vybavení knihoven a s inovacemi ve službách a přístupu 

k uživatelům.

V prakticky pojatém příspěvku Lenky Dostálové se účastníci dozvěděli o činnosti a službách Metodického centra pro výstavbu a 

rekonstrukci knihoven, které funguje při Moravské zemské knihovně v Brně.

Všechny prezentace z konference jsou k dispozici ke stažení na stránce: https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/valna-

hromada/10.-valna-hromada/program.
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