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Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Zápis z 1. zasedání PVV SKIP – 18. 9. 2019
Přítomni: kol. R. Giebisch, Z. Hájková, K. Hubertová, K. Janošková, M. Kratochvílová, V.
Richter
Omluveni: kol. D. Divínová, L. Nivnická, M. Sabelová, J. Štěrbová

Program:
1. Schválení zápisu z 23. jednání PVV SKIP
2. Hospodaření VV SKIP
3. Zahraniční spolupráce
4. Aktivity
5. Různé
1. Schválen zápis z 23. zasedání PVV SKIP
2. Hospodaření VV SKIP – A. Kvasničková
 Informace o čerpání dotací – 1 projekt nebude realizován, požádali jsme MK o změnu
projektu
 Doplatky členských příspěvků za rok 2018 zaslaly všechny regiony.
 Dosud není vyúčtovaný čas. Impulsy. A. Kvasničková se obrátí na H. Hubatkovou
Seluckou s prosbou o vyřízení.
3. Zahraniční spolupráce
 R. Giebisch vyjádřil poděkování L. Pruckové za reprezentaci SKIPu na konferenci
IFLA a za pravidelné reporty z jednání.
 Vizuál vytvořený pro konferenci IFLA, bude použit i příští rok
 Nová Strategie do roku 2024 bude přeložena do češtiny (V. Pillerová, L. Jansová), na
honorář by eventuálně bylo možné využít ušetřené finanční prostředky z projektu K21.
A. Kvasničková zjistí možnosti u L. Macholdové z MK.
4. Aktivity
 Žádáme předsedy regionů a sekcí o aktualizaci adresářů e-konferencí.
 Standardy přístupného webu – v souvislosti s novým zákonem č. 99/2019 Sb., uskuteční
se několik přednášek či příspěvků na konferencích na toto téma s R. Pavlíčkem.
Informace k problematice na : https://www.mvcr.cz/clanek/pristupnost-internetovych



stranek-a-mobilnich-aplikaci.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d

V přípravě je vydání nové publikace na téma práce se čtenářem s poruchou učení.
Proběhlo jednání na SMO (za SKIP V. Richter a R. Giebisch), kromě jiného SKIP
požádal SMO o spolupráci při distribuci této publikace (jako příloha tištěného
Zpravodaje SMO). Výsledek dosud není znám. Zástupci SMO projevili zájem o články
o knihovnách a jejich akcích pro zpravodaj SMO (od členů zastupitelstva).
Bookstart – v podzimním termínu se uskuteční konference. Požádáme o záštitu ministra
kultury. KMHK má připravenou strukturu konference, v přípravě je nová metodika,
vyjde v lednu – únoru 2020. Semináře doporučujeme uspořádat i v regionech.
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Pro 3leté děti – v přípravě je knížka, autorky I. Březinová, B. Buchalová, 12
převyprávěných klasických pohádek, u každé pohádky jedna velká ilustrace +
jedna malá v textu, cca 84 stran, čtvercový formát. V balíčku pro starší děti
pravděpodobně nebude velká metodika pro rodiče. Využijeme nabídku
nakladatelství Crew – vytvoří originální pracovní sešit z komiksů, na které mají
licence a k tomu metodiku, jak komiks číst. Pokud bude odsouhlaseno, dodají do
setů 15 tis. sešitů. Dále bude součástí balíčku pexeso nebo trixeso.
 Stále malá medializace akce. Bude uspořádán křest sady, nové knížky 29. 11.
2019 (spojen se Dnem pro dětskou knihu), popularizace v médiích, pozvat
některého z Rytířů krásného slova, …
23. 4. se ve spolupráci s Goethe-Institutem uskuteční seminář Knihovny jako vzdělávací
instituce pro veřejnost.
Memorandum o spolupráci SDRUK – SKIP – AKVŠ – AMG bylo podepsáno na
konferenci Knihovny současnosti.
AKM 2019 se uskuteční v termínu 2. – 4. 12. 2019
Setkání knihovnických seniorů se uskuteční pravděpodobně v Broumově, Náchodě.
Nová sekce SKIP Fantastické knihovny požádala VV o poskytnutí finanční podpory ve
výši 50 tis. Kč. PVV rozhodlo, že předseda může na financování aktivit sekce požádat o
poskytnutí financí z grantu.
V přípravě je nový web SKIP – L. a V. Jansovi
Post Bellum – společnost oslovila R. Giebische o zprostředkování informací o letošní
sbírce u příležitosti Dne válečných veteránů. Sbírka bude probíhat ve dnech 1. – 14. 11.
Workshop pro metodiky knihoven se v letošním roce uskuteční ve Zlíně v termínu 19.20.11.
EPALE – konference na téma Vzdělávání dospělých na okraji se uskuteční 9.10.2019
v Praze.
Workshop Jak se připravit na změnu knihovního softwaru se uskuteční 7.10.2019
v Národní knihovně.

Termíny jednání PVV v 2. pol. roku 2019:
 16.10.
 13.11.
 11.12. vždy v kanceláři V. Richtera
Výjezdní zasedání VV SKIP
 24. - 25. 10. Městská knihovna Louny

18. 9. 2019
Zapsala: B. Štěpánová
Schválil: V. Richter

