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    Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky                                                                  

Zápis z 2. zasedání PVV SKIP – 16. 10. 2019 

 
Přítomni:   kol. R. Giebisch, Z. Hájková, K. Hubertová, L. Nivnická, J. Štěrbová 

Omluveni: kol. D. Divínová, K. Janošková, M. Kratochvílová, V. Richter 

                   M. Sabelová,   

 

 

Program: 

1. Schválení zápisu z 1. jednání PVV SKIP 

2. Hospodaření VV SKIP 

3. Zahraniční spolupráce 

4. Jednání SKIP  

5. Aktivity SKIP 

6. Různé 

 

1. Schválen zápis z 1. zasedání PVV SKIP  

 

2. Hospodaření VV SKIP – A. Kvasničková 

 Informace o čerpání dotací – 1 projekt nebude realizován, požádali jsme MK o změnu 

projektu, 10 akcí se dosud neuskutečnilo, vyúčtování ostatních je téměř hotové 

 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. 

 Celkem 230 tis. za reklamu bude ke zdanění. 

 

 

3. Zahraniční spolupráce 

 Studijní cesta do Francie je obsazena, program připravuje Z. Hájková 

 

 

4. Jednání SKIP 

 9.12. se uskuteční jednání Sekce veřejných knihoven, v rámci sekce vznikla nová 

podsekce pro dobrovolnictví. Problematice se věnuje paní Ing. Vodičková z KK 

Karlovy Vary, která sekci vede. Již probíhají první semináře pro knihovníky. Informace 

k tématu je možné získat na portálu Informace pro knihovny 
https://ipk.nkp.cz/search?SearchableText=dobrovolnictv%C3%AD 

 Výjezdní zasedání Louny – 24.-25.10., R. Giebisch zaslal členům VV program, příp. 

připomínky nebo doplnění zašlete R. Giebischovi. Téma pátečního semináře bude 

Lobbying v knihovnách, bude pozván p. ředitel Bechný, aby seznámil přítomné 

s projektem SVK v Plzni Advokacie knihoven. 

 Diskuze k možnostem monitoringu projektových výzev pro knihovny. V mnoha 

případech si monitoring provádějí velké knihovny samy, komplexně se tím zabývá SVK 

Ústí n. L. – B. Konvalinková osloví. Je možné využít placený portál Dotace online. 

 

https://ipk.nkp.cz/search?SearchableText=dobrovolnictv%C3%AD


2 
 

5. Aktivity SKIP 

 Týden knihoven 2019 – mediálně úspěšný. V roce 2020 na téma J. A. Komenský. 

Plakát připravuje R. Fučíková. 

 Bookstart – připravuje se nová metodika, termín do konce října. Tisk v NK ČR.  

29.11. se uskuteční křest nového setu na rok 2020. Požádali jsme o záštitu ministra 

kultury. Návrh J. Štěrbové požádat o záštitu i další ministry.  

V krajích probíhají konference k Bookstartu. Program konferencí je připraven a poslán 

do KK. V některých krajích již proběhly, někde se uskuteční v průběhu ledna – února 

2020 (např. v Jihomoravském kraji, Jihočeském kraji ad.) 

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.  

Připravuje se celostátní konference Bookstart – listopad 2020 

 Vyhlášeny granty na r. 2020 

 Noc s Andersenem proběhne 23.3.2020, registrace spuštěna, bude použitý vizuál 

vyrobený pro konferenci IFLA v Athénách. R. Giebisch se zúčastní jednání s nakl. 

Albatros o pokračování sponzoringu.  

 Knížka pro prvňáčka – spuštěno přihlašování, harmonogram jako v předešlých létech 

– do 31. 1., do 30.4. knihovny zašlou vyhodnocení projektu, distribuce knih březen, 

duben 2020, červen slavnostní ukončení projektu v Praze. Opakovaně bylo žádáno 

posunutí hodnocení projektu posunout do června (knihovny nestihnou zaznamenat 

všechny akce, které se uskuteční v květnu, červnu). Ve školním roce 2019/2020 vychází 

kniha spisovatelky Lenky Rožnovské a ilustrátorky Andrey Popprové – Katka a klokan 

ze šuplíku. Knížky budou opět za 20,- Kč, poštovné knihovny neplatí, školy 90,- Kč. 

 Kde končí svět – téma pro rok 2019/2020 Labyrint světa, Komenský a ráj knížek (k 

350 výročí úmrtí J.A.Komenského). Vyhlášeno bude v září 2019. Pasování proběhne 

pravděpodobně 2. nebo 3. června v Klementinu, příp. v Uherském Brodě nebo 

v Přerově.  
 Čtenář roku  - téma 2020 - Nejlepší čtenář učitel - nejlépe spolupracující pedagog, 

učitel, který mě přivedl ke čtení – anketa?, hledáme našeho „Komenského“ aj. – nutno 
stanovit soutěžní kritéria (např. počet nominací od dětí) – Možno propojit s dětmi a 
spoluprací se školami – připomínky B. Konvalinková 

 Spolupráce se Čtením pomáhá – podpoří deníčky Škola naruby (10 tis. ks), je nutné 

stanovit kritéria – např. návaznost na prorodinné aktivity. 

 23. 4. se ve spolupráci s Goethe-Institutem uskuteční seminář Knihovny jako 

vzdělávací instituce pro veřejnost. R. Giebisch osloví kol. Duba z Písku a p. 

Linhartovou, ředitelku SVK v Ústí.  

 AKM 2019 se uskuteční v termínu 2. – 4. 12. 2019 

 Workshop pro metodiky knihoven se v letošním roce uskuteční ve Zlíně v termínu 

19.-20.11. 

 

6. Různé 

 L. Nivnická požádala o schůzku k prioritě 2. Schůzka proběhne 13. 11. 20189 po 

jednání VV SKIP.  
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Termíny jednání PVV v 2. pol. roku 2019: 

 13.11. 

 11.12. vždy v kanceláři V. Richtera 

 

Výjezdní zasedání VV SKIP  

 24. - 25. 10. Městská knihovna Louny 

 

 

 

16. 10. 2019 

Zapsala: B. Štěpánová 

Schválil: V. Richter 

 

 

 

 

 

 


