Výroční zpráva o činnosti KLK SKIP za rok 2010
Vznik klubu
Zástupci Konzultační skupiny pro rozvoj regionálních center zdravotnických knihoven v ČR
(REGLEK) se dne 17. června 2009 shodli a odsouhlasili na základě předložených
programových cílů a následné diskuse založení Klub lékařských knihoven (KLK) při SKIP
jako zájmové profesní sdružení. Vznik Klubu lékařských knihoven při Svazu knihovníků a
informačních pracovníků pak byl schválen na 8. Zasedání Výkonného výboru SKIP dne
11.11. 2009. Založením Klubu lékařských knihoven v rámci SKIP tak vznikla platforma
zájmové členské organizace zastupující zájmy všech typů zdravotnických knihoven a jejich
uživatelů pod hlavičkou SKIP jako zavedené profesní organizace.
Společným cílem je podporovat rozšiřování dovedností a kvality služeb v lékařských
knihovnách v návaznosti na mezinárodní spolupráci zejména v oblasti dalšího profesního
vzdělávání, dále podporovat a rozvíjet moderní komunikační cesty pro vzájemnou odbornou
informovanost, podporovat rozšiřování dovedností zejména s ohledem na kvalitu služeb a
standardizaci procesů v lékařských knihovnách s orientací na zahraniční spolupráci
(http://www.eahil.net), sledovat a analyzovat uživatelské potřeby a iniciovat aktivity pro
zvyšování uživatelské spokojenosti, prosazovat profesní zájmy členů a uživatelské preference,
rozšiřovat povědomí profesní etiky (http://skip.nkp.cz/CoKodex.htm
Členská základna
Ke dni 31.12.2010 bylo registrováno 25 členů KLK ze všech regionů ČR.
Největší zastoupení má Praha (7), poté Zlín (6), Brno 3, SM 3, po 1 zbylé kraje.
Činnost klubu
Významnou akcí KLK, které se účastnili nejenom členové, ale i ostatní lékařští knihovníci
v celkovém počtu 40, bylo pracovní setkání lékařských knihovníků Knihovník učitelem,
konané v Týdnu knihoven dne 7.10.2010 v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2 , hlavním
tématem setkání byla výměna zkušeností ze školicí činnosti zdravotnických knihoven.
Seminář byl financován z Programu MK ČR Knihovna 21. století. Za výbor SKIP se
semináře zúčastnil předseda SKIP PhDr. Vít Richter, který přítomné seznámil
s připravovanou Koncepcí rozvoje knihoven ČR do roku 2014 a Mgr. Roman Giebisch,
Ph.D.
V odborném programu, kde byly předneseny příspěvky H. Bouzkové, A. Jarolímkové,
E.Lesenkové, J.Kratochvíla, H. Slámové, J.Potomkové. Významné byly příspěvky z regionů,
reprezentantky knihoven z Liberce, Zlína, Ostravy a Ústí nad Labem přednesly sdělení
věnovaná praxi Školení uživatelů v regionech.
Seminář byl ukončen moderovanou diskusí, v níž se zúčastnění zástupci jednotlivých
knihoven vzájemně podělili o pedagogické zkušenosti s mimoškolním vzděláváním
lékařských knihovníků a uživatelů. Profese knihovníka se mnohde prolíná s profesí učitelskou
a v diskusi bylo konstatována potřeba proškolení v pedagogickém minimu a moderních
vzdělávacích metodách.V této souvislosti byl propagován e-learningový kurz Moderní
informační služby v lékařských knihovnách, jehož pilotní verze následně proběhla ve dnech
2.11.-16.12.2010 a rozšířená verze je plánována na jaro 2011.
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Logo Klubu
Na podzim byla vyhlášena soutěž o návrh loga Klubu.
Do soutěže o nejlepší logo KLK bylo zasláno osm návrhů, vítězný návrh obdržel 41
(43,62%) z celkových 94 hlasů.

Autorkou vítězného návrhu je Vladimíra Solová, studentka ÚISK a stážistka NLK.
Volby výboru Klubu
Poslední významnou událostí roku 2010 byly volby do výboru klubu pro období 2011-2014,
které proběhly elektronicky ve dnech 14.-23.12.2010. Předsedkyní byla zvolena PhDr.
Helena Bouzková.
Skóre hlasování je v následujících tabulkách:
Celkový počet hlasujících: 24 (96%)
Předseda:
PhDr. Helena Bouzková
16 hlasů (67%)
PhDr. Eva Lesenková, Ph.D.
6 hlasů (25%)
Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. 2 hlasy (8%)
Členové výboru:
PhDr. Hana Kovalčuková
PhDr. Eva Lesenková, Ph.D.
Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.
PhDr. Helena Bouzková
Mgr. Lenka Maixnerová
Dana Tlapáková

14 hlasů (58%)
11 hlasů (46%)
10 hlasů (42%)
6 hlasů (25%)
6 hlasů (25%)
1 hlas (4%)

Plánované první zasedání výboru by mělo proběhnout v dubnu 2011.
Informace a diskusní prostor
Informace pro členy klubu jsou zveřejňovány na:
http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/spoluprace/klub-lekarskych-knihoven

V Bulletinu SKIP č. 3 z roku 2010 byl uveřejněna zpráva o činnosti lékařských knihoven.
http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull10_313.htm#ti
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