Klub vysokoškolských knihovníků SKIP v roce 2006
Na jednáních klubu jsou projednávány a diskutovány aktuální problémy, akce a informace
z celého spektra knihovnické činnosti, důraz je však kladen na problematiku vysokoškolských
knihoven.
V diskusích a výměnách zkušeností při setkáních vysokoškolských knihovníků se projevuje velmi
dobrá neformální spolupráce členů klubu bez ohledu na funkční vazby v knihovnách.
Naše první setkání v roce 2006 jsme uskutečnili 4.4. v Knihovně T.G. Masaryka v Jinonicích
UK a jeho součástí byla exkurze po knihovně, osobní setkání s pracovníky knihovny a seznámení
se s jejím provozem.
Hlavním tématem jednání byly Základy PR a umění prezentace. Přednášející PhDr. Gabriela
Krčmářová nás v první části přednášky uvedla do úvodu pro PR, seznámila nás se základními
kumunikačními kanály a vazbami, jejich definicemi, metodami a postupy. Druhá část přednášky se
týkala konkrétních komunikačních dovedností, interní komunikace a prezentace dovedností nás
knihovníků. Dostali jsme i praktické rady čeho se při prezentaci vyvarovat, jak si poradit se stresem
a trémou. Přednáška vyvolala bohatou diskusi, i proto, že přednášející citlivě reagovala na
knihovnické prostředí, neboť je původní profesí knihovnice. Prezentace přednášky je umístěna na
www stránkách klubu.
Na slavnostní setkání k výročí založení klubu přijali naše pozvání Mgr. Zlata Houšková a
PhDr. Vít Richter, zástupci SKIPu. Sešli jsme se 27.6. v řecké taverně. Záměrně jsme na toto
setkání mimo aktuálních zpráv nepřipravovali hlavní téma. Jeho hlavním cílem bylo si zavzpomínat
na všechno dobré a odreagovat se od pracovních povinností. Ale nebyli bychom to my, knihovnice
a knihovníci, kdyby se naše povídání netočilo kolem knihovnické problematiky: dopad autorského
zákona a zákona o VŠ na vysokoškolské knihovny, zapojení knihoven do grantových projektů,
rekonstrukce knihoven, služby uživatelům atd. Diskuse potvrdila, jak nezbytné jsou dobré
komunikační vazby s vedením fakult.
Třetí a zatím poslední setkání se uskutečnilo v adventu, přesně 12.12. na Pedagogické fakultě UK
v Praze. Hlavní téma Aplikace principu Information Commons v Ústřední knihovně
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a následující diskuse nás tak pohltily, že jsme
ani nevnímali čas vyhrazený pro naše jednání. A zcela nepochybně jsme v diskusi pokračovali na
svých pracovištích.
Přednáška a prezentace vedoucí knihovny Mgr. Zdeňky Dohnálkové byla natolik poučná a
inspirující, že jsme shodně vyjádřili přání uskutečnit naše další setkání v prostorách této knihovny.
I tato prezentace je vystavena na www stránkách klubu.
Klub funguje na bázi individuálního členství a k 31.12.200 má 65 členů z vysokoškolských
knihoven celé ČR, kteří spolu komunikují prostřednictvím uzavřené elektronické diskuse. Na
webové stránce klubu http://ciks.vse.cz/cr_zahr_knihovny/skip/ jsou vystaveny některé přednášky
a prezentace, důležité odkazy, fotografie a on-line přihlašovací formulář.
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