Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Regionální výbor SKIP Libereckého kraje

Zápis z jednání regionálního výboru SKIP Libereckého kraje
Datum konání: 1. února 2018
Účast: PhDr. Dana Kroulíková, Mgr. Marcela Freimuthová, Bc. Jitka Nosková, Jaroslava Starcová, Mgr. Jaroslav Kříž,
PhDr. Dana Petrýdesová, PhDr. Kateřina Šidlofová, Bc. Jitka Vencláková
Omluveni: Alena Rozkovcová, Bc. Andrea Suková
Hosté: Mgr. Blanka Konvalinková, PhDr. Michaela Staňková

Program:
1) Příprava akcí a projektů v roce 2018
- Knihovna - věc veřejná
- Čtenář roku / BMČ
- Studijní cesty a výlety
- Semináře
- Setkání
2) Různé

Jednání:
1) Příprava akcí:
Čtenář roku - nejmladší čtenář/čtenářka
- krajské kolo se uskuteční v sobotu 17. března 2018 od 10:00 hodin
- ÚKOL pro Danu Kroulíkovou: do 11. února 2018 podat výzvu knihovnám do e-konference na
přihlašování se do soutěže
- ceny: poukázka do ZOO Liberec a na nákup knih
- rozpočet: 3 000,- Kč (ceny + občerstvení)
Veletrh Svět knihy
- 10. května 2018
- rozpočet: 4 000,- Kč
Studijní cesta
- 19. června 2018
- Národní technická knihovna v Praze + vybraná nová pražská pobočka
- ÚKOL pro Danu Kroulíkovou: zajistit pražskou pobočku, ÚKOL pro Danu Petrýdesovou: zajistit
návštěvu NTK, ÚKOL pro Jarku Starcovou: zajistit dopravu

Literární vycházka
- 22. září 2018
- Turnovsko a Maloskalsko - Dlaskův statek Dolánky
- ÚKOL pro Jaroslava Kříže: navrhnout trasu vycházky
Knihovna prakticky
- 30. října 2018 9:00-14:00 hod.
- návrh témat: deskové hry (přednášející z Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně), Mozkohraní
(KVK v Liberci), projekt Babi, dědo (KVK v Liberci), projekty pro seniory (MěK Česká Lípa)
- ÚKOL: zjistit možnosti přednášejících
Knihovna věc veřejná
- 3. května 2018, KVK Liberec
- panelová diskuze o proměnách veřejných knihoven, jejich rozvoji v digitální společnosti, snaha
získat partnery pro knihovny
- účastníci kulatého stolu: zástupce MK ČR, kraje, knihoven, obcí a veřejnosti
- za Lbc kraj oslovit Ing. Květu Vinklátovou, PhDr. Reného Brože, PhDr. Ivana Langra
- moderátorem bude David Hamr z ČRo Liberec
- za knihovny: PhDr. Vít Richter (prezentace), PhDr. Dana Kroulíková, Mgr. Blanka Konvalinková
- budou pozváni: starostové obcí a měst Lbc kraje, ředitelé knihoven, zástupci kulturních institucí,
spolků, literáti, novináři, ředitelé středních škol a knihovníci
- program: info o knihovnách a knihovnických spolcích a svazech (SKIP ČR, IFLA, atd.), prezentace
Víta Richtera, info o knihovnách v kraji, bude nutné připravit otázky do diskuze a propagační
materiály
2) Různé
Na jednání předsednictva VV SKIP ČR v prosinci byla vyslovena pochvala Jarce Starcové za vedení
účetnictví. RV se připojil poděkováním a návrhem na jednorázovou odměnu za precizně vedenou
práci hospodářky regionu ve výši 1 000,- Kč ve formě dárkových poukázek (téměř všechny RV
odměňují svoje hospodářky za vedení účetnictví v podobě DPP nebo DPČ, tedy stálou, mnohem
vyšší odměnou).
Soutěž Vesnice roku - je nutné nominovat člena komise pro knihovny. RV navrhuje jmenovat
Jaroslavu Starcovou.

Zapsala: 1. února 2018 Jitka Nosková

