Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Zápis z jednání sekce veřejných knihoven SKIP
ze dne 16. 2. 2012
Přítomni – viz prezenční listina
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod – kol. Jarkulišová
Kontrola úkolů
Využití standardů VKIS x Knihovny roku
Library Nightmare – Petr Škyřík
Volba členů hodnotící komise Knihovna roku (pro doporučení MK)
Spolupráce SKIP s partnery
Celostátní akce SKIP

Ad 1.
 V úvodu všechny přítomné seznámila kol. Jarkulišová s programem jednání a
volbami do komise státní ceny Knihovna roku 2012. Byli představeni kandidáti do
komisí v obou kategoriích – Základní knihovna i Informační počin.
 V kategorii A volíme v tajném hlasování 5 členů komise + 2 náhradníky, v kategorii
B můžeme doporučit PVV SKIP všechny zájemce a z nich PVV SKIP na svém
jednání vybere nominaci pro MK ČR.
 Do volební komise byly zvoleny kol. Nemčičová, Kovaříková a Kratochvílová.
Ad 2.
 Kol. Jarkulišová provedla kontrolu zápisu z minulého jednání Sekce veřejných
knihoven SKIP a úkolů, které ze zápisu vyplývaly.
Ad 3.
 Kol. Jarkulišová navrhuje, aby oceněné Knihovny roku byly porovnány podle
kritérií Standardů veřejných knihovnických a informačních služeb. Smyslem bude jen
srovnání se Standardy, ne hodnocení vítězných knihoven! Hodnotící komise zohlední
při svém rozhodování nejen Standardy VKIS, ale bude úzce spolupracovat při
hodnocení knihoven s krajskými metodiky.
 Návrh souvisí s aktualizací Standardů VKIS, která byla opět prezentována na
oborových konferencích. Při srovnávání knihoven lze využívat i data z projektu
Benchmarking knihoven – zájemci o vstup do projektu se mohou hlásit u kol.
Giebische !
Ad 4.
 Kol. Škyřík se ve své prezentaci věnoval také hodnocení knihoven v souvislosti
s hodnocením restaurací populárního Z. Polreicha v pořadu TV Prima – Ano šéfe!
Pokud by se našla podobná knihovnická veličina, která by byla ochotna hodnotit
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knihovny dle stanovených kritérií a přidělovat jim určitý typ certifikátu, jistě by to
přítomní kolegové ocenili. Návrhem se budeme dále zabývat na jednáních SKIP.
Kol. Giebisch připomenul hodnocení dětských oddělení knihoven kol. Houškovou
a spol. v rámci soutěže Kamarádka knihovna za finanční podpory 3M. Potenciálně
jednáme o podpoře firmy IKEA.

Ad 5.
 Po prezentaci kol. Škyříka proběhlo tajné hlasování do obou komisí pro státní cenu
Knihovna roku. Následovala krátká přestávka na občerstvení.
 Po přestávce oznámili členové volební komise výsledky hlasování. Do komise
kategorie A byli zvoleni koleg. Bláha, Křížová, Prucková, Štefek a Slámová. Kol.
Macháčková a Tauberová byly zvoleny jako náhradnice.
 Pro kategorii B – Informační počin vybere na svém jednání PVV SKIP jednoho
zástupce z nominovaných kolegů – Zoubek, Mudrová, Vavříková, Burešová,
Ševčíková, Wolna a Brožek I.
Ad 6.
 Kol. Giebisch umístí přehled potencionálních partnerů SKIP na webové stránky Sekce
veřejných knihoven. Rád by podpořil návrh kol. Wimmerové o větší aktivitu ve
spolupráci se spolky na regionální úrovni:
SPOLUPRÁCE SKIP S PARTNERY – návrh kol. Wimmerové:
1.

Spolek pro obnovu venkova

Na celostátní úrovni:
Předseda: Mgr. Eduard Kavala
tel. 581 612 100, 602 514 347 e-mail : spov@belotin.cz
Tajemnice: Kateřina Kapková
tel. 733 327 195
KKapkova@tiscali.cz








zlepšit vzájemnou komunikaci, pravidelně každý měsíc navštěvovat schůzky SPOV a
nejméně 1x ročně zařadit do jednání SPOV téma „Knihovny“
domluvit se na kontaktních osobách (odpovědných za vzájemnou spolupráci) za oba
spolky, které budou pravidelně informovat ve svých „mateřských organizacích“ a na
které se budeme moct obrátit, pokud budeme potřebovat vyřešit nějaký problém
společně
navrhnout „celostátní strategii“ vzájemné spolupráce (společné kroky pro všechny
regiony)
mít svou pravidelnou rubriku o knihovnách ve Zpravodaji SPOV
připravit pro Bulletin SKIP rozhovor s předsedou SPOV Mgr. E. Kavalou a dalšími
zajímavými osobnostmi (starostové obcí, které mají Knihovnu roku, členové celostátní
komise Vesnice roku atd.) – možná i do Čtenáře
dohodnout účast vítězné Knihovny roku (pokud vzejde z krajského kola VR) na
„setkání vítězů“ v Senátu

Na regionální úrovni:

zjistit jména předsedů regionálních výborů SPOV (popř. tajemníků) – navázat kontakt

uzavřít dohodu mezi regionálním SKIP a SPOV (SKIP se může stát řádným členem
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regionálního SPOV)
jmenovat člena výboru, který bude odpovědný za spolupráci (komisař soutěže VR
nebo předseda RV) a bude v kontaktu se SPOV – vzájemná informovanost
pravidelně vyhlašovat regionální Knihovnu roku na slavnostním vyhlášení krajského
kola Vesnice roku
propojit webové stránky obou spolků
přizvat ke spolupráci zástupce krajské knihovny, který odpovídá za RF – koordinovat
společné kroky rozvoje knihoven v regionu, hledat nové finanční zdroje pomocí
regionálních grantových projektů (Program obnovy venkova) – zaměřit se na
spolupráci s Mikroregiony a MASK
důsledně propagovat obě soutěže VR a KR – mezi samosprávou a odbornou veřejností








2.
Svaz měst a obcí
Předseda: ing. Dan Jiránek (primátor Kladna)
Garant rubriky Kultura: Mgr. Iva Vejmělková tel. 234 704 714 vejmelkova@smocr.cz
3.
Sdružení místních samospráv ČR
Předseda: Josef Bartoněk
Pracovní skupina pro kulturu: Jan Pijáček (starosta obce Vlčnov) – předseda
tel.: 602 511 443 pijacek@vlcnov.cz
D. Wimmerová, garant Podsekce „Venkovské knihovny“

Ad 7.


Kol. Giebisch stručně prezentoval hlavní akce SKIP v roce 2012:

1. Březen - měsíc čtenářů
Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje třetí ročník celostátní
akce BŘEZEN - měsíc čtenářů. Plakát a záložky financovala firma Skanska, grafický
návrh Mančaft.
2. Týden čtení (5.-11. března)
Týden čtení aneb "Čtení sluší každému": děti čtou seniorům a naopak, zdraví
nemocným a naopak, soutěže v rychlém čtení …Letos doporučujeme: Božena
Němcová (150 let), Jiří Trnka (100 let), Charles Dickens (200 let) a další…
3. Maraton čtení
Cílem této akce je dosáhnout toho, aby v průběhu BMČ knihovny nabídly svým
čtenářům a dalším návštěvníků co největší kontakt s autory. SKIP a Skanska podpoří
letošní Maraton čtení finančně. Každá knihovna (člen SKIP), může požádat o finanční
podporu na úhradu jízdného a honoráře vystupujícího autora či lektora ve výši 3 000
Kč pro autory nominované na cenu Magnesia litera.
4. Čtenář roku
V roce 2012 budou knihovny pokračovat v oceňování svých nejlepších čtenářů.
Uvítali bychom, kdyby knihovny v letošním březnu a potom v budoucnu pravidelně
každý rok oceňovaly své nejlepší čtenáře a našly svého „Krále čtenářů“ – letos
hledáme nejvěrnějšího čtenáře s nejstarším záznamem ve čtenářském průkazu. Jaká
kritéria vymyslíme pro rok 2013?
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5. Biblioweb
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) organizuje již třináctý
ročník (pošesté pod záštitou Asociace krajů České republiky) BIBLIOWEBu, soutěže
o nejlepší webovou prezentaci knihovny.
6. Noc s Andersenem (30. března)
Už podvanácté vypukne v knihovnách, školách, klubech, domech dětí… Na webu
Noci
s Andersenem (www.nocsandersenem.cz) každým dnem narůstá počet registrovaných
míst, jsou mezi nimi i účastníci ze Slovenska, Polska, Slovinska, atd.
7. Personální management pro TOP managery knihoven (16.-17. dubna)
Projekt navazuje na předchozí úspěšné projekty Právní minimum pro ředitele
knihoven (2005 a 2006), personální management (2008). V roce 2012 nabývá platnost
nový zákoník práce!
8. OKNA – O KNihovnických Aktivitách (17.-18. dubna)
Nultým ročníkem, konaným v Jičíně v roce 2011, byla zahájena tradice každoročních
setkání věnovaných významným spisovatelům, literárním dílům, žánrům ad. Pro rok
2012 se stala spolupořádající knihovnou Městská knihovna Chrudim a bylo zvoleno
téma sci-fi literatura.
9. Světový den knihy a autorských práv (23. dubna)
UNESCO vyhlásilo 23. duben Světovým dnem knihy a autorských práv a snaží se
různými aktivitami podporovat čtení v souvislosti s ochranou duševního vlastnictví
autorů. Toto datum je pro světovou literaturu symbolické, v tento den ve stejném roce
1616 zemřeli Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare a Inca
Garcilaso de la Vega.
10. Literární Šumava v Českém Krumlově (17. - 19. května)
Šestnácté setkání jihočeských a západočeských knihovníků věnované minulosti i
současnosti Šumavy a okolí. Akce je střídavě pořádána plzeňskou a jihočeskou
regionální organizací SKIP.
11. Hry bez hranic (19. května)
Vzhledem k chystané světové Olympiádě 2012 v Londýně budou Hry v roce 2012
svátkem sportu a jejich tématem bude sport ve všech podobách, to znamená teoretické
znalosti sportu, jednotlivých olympijských disciplín, myšlenek a tradic olympiády.
12. Setkání s loutkou (1.-3. července)
Název setkání bude tentokrát \"Trocha poezie člověka nezabije\". Práce se zaměří na
resuscitaci vnímání poezie, a to zejména prostřednictvím jejího \"ztělesňování\",
zkoumáním adekvátního zvukového vyjádření grafického záznamu textu a hledání
divadelního obrazu.
13. Seminář pro knihovníky – seniory ČR (23.-25. srpna)
V roce 2012 pořádá seminář pro knihovníky – seniory regionální organizace 01 –
ve spolupráci s Městskou knihovnou Louny.
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14. Co venkovské knihovny umějí a mohou (13.-15. září)
Hlavními organizátory jsou SKIP, Obecní knihovna v Petrůvkách (Knihovna roku
2010) a MěK v Třebíči. Hlavním mottem setkání je:\"Židovská kultura-nedílná
součást naší historie\".
15. Knihovnický happening (21. září)
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR si dovoluje co nejsrdečněji pozvat
jménem Městské knihovny v Písku širokou a nejen knihovnickou veřejnost na
výjimečné a zajímavé setkání tentokráte v Písku!
Součástí je vyhlášení ceny MARK 2012.
16. Týden knihoven (1.-7. října)
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádá již 16. ročník celostátní akce
na podporu četby a knihoven. V centru našeho zájmu jsou především naši uživatelé,
ovšem letos pro každou cílovou skupinu připravíme jiný program.
17. Knihovna roku a cena SKANSKA Městská knihovna roku 2012
CENA KNIHOVNA ROKU 2012 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o
rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných
knihovnických a informačních služeb. Svaz knihovníků a informačních
pracovníků ČR a společnost Skanska a.s. vyhlásily pro rok 2012 potřetí soutěž o
nejlepší městskou knihovnu roku 2012.
18. Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě (28.-29. listopadu)
Třináctý ročník proběhne v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní
4, Praha 4 – Chodovec. Konference je věnována problematice spolupráce archivů,
knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a
komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.
19. Den pro dětskou knihu (1. prosince)
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje již VI. ročník celostátní
akce Den pro dětskou knihu. Termín je stanoven na 1. prosinec 2012, tj. sobotu před
první adventní nedělí. Právě v tento čas je vhodné propagovat dětskou knihu.
Různé:
Členové krajských hodnotitelských komisí soutěže Vesnice roku se sejdou na
pracovní schůzce v NK ČR následně po semináři svolávaném pravidelně začátkem března
MMR v Praze. Organizačně zajistí (pozvání, prostory) kol. Zemánková, Obsahově kol.
L.Prucková.

V závěru jednání kol. Jarkulišová poděkovala všem přítomným za účast a jejich aktivní
činnost v sekci VK a pozvala je na další jednání sekce VK 8. listopadu v Klementinu.

zapsal Roman Giebisch

5

