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Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Zápis z 3. zasedání PVV SKIP – 13. 11. 2019
Přítomni: kol. R. Giebisch, Z. Hájková, L. Nivnická, M. Kratochvílová, V. Richter
M. Sabelová, J. Štěrbová
Omluveni: kol. D. Divínová, K. Hubertová, K. Janošková

Program:
1. Schválení zápisu z 2. jednání PVV SKIP
2. Hospodaření VV SKIP
3. Jednací řád SKIP
4. Organizační záležitosti SKIP
5. Projekty SKIP
6. Různé
1. Schválen zápis z 2. zasedání PVV SKIP
2. Hospodaření VV SKIP – A. Kvasničková
 4 regiony již zaslaly účetnictví ke kontrole
 Z dotace nejsou dosud vyúčtovány pouze akce, které proběhnou během listopadu
 A. Kvasničková s D. Divínovou připravují Pravidla pro hospodářky
3. Jednací řád SKIP
Připomínky byly zapracovány. PVV schvaluje Jednací řád SKIP. V. Richter ještě jednou
zašle všem členům VV konečnou verzi.
4. Organizační záležitosti SKIP
 Role SKIP v nové Koncepci rozvoje knihoven – z nedostatku času se VV tímto
bodem na jednání v Lounech nezabýval. Bude projednáno na je zasedání VV SKIP
16.1.2020. Poklady zašle R. Giebisch.
Grantové příležitosti – proběhla diskuze k tématu. Nabízí se dvě aplikace: Grantový diář
sledující aktuální granty a výzvy pro neziskovky https://grantovydiar.cz/ za cca 800,- Kč a
Dotaceonline.cz https://www.dotaceonline.cz/ společnosti Grant Advisor, cena 7500,- bez
DPH. R. Giebisch osloví p. Prančla z SVK Ústí, aby obě varianty vyzkoušel a posoudil. Bude
nutné rozhodnout, kdo bude moci službu využívat. Předpokládáme zahájení od roku 2020.
5. Projekty a aktivity SKIP


Schválen konečný seznam projektů na rok 2020, které budeme podávat do K21. M.
Sabelová připraví pro příští rok „kuchařku“ s informacemi, jak mají projekty vypadat,
s vzorovým, typickým projektem. Přípravám se bude PVV zabývat na podzimních
jednáních 2020, avízo již na lednovém jednání VV SKIP.
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6. Různé






Bookstart – probíhá distribuce objednaných setů, objednávkový formulář bude
znovu otevřen v lednu 2020. Knihovny s velkým objemem setů budou
kontaktovány individuálně.
- Knížka pro 3-leté je napsaná, s distribucí počítáme v roce 2021. Nad ročníkem
2020 převzal záštitu ministr kultury.
- V přípravě je nová metodická příručka. Vyjít by měla do konce roku 2019.
- Křest setu se uskuteční 29.11. v Klementinu.
Zvláštní číslo Bulletinu SKIP – Rumunské knihovnictví, autor p. Coravu
Městská knihovna roku

Spolupráce se Sdružením místních samospráv ČR – oslovili SKIP s žádostí o
příspěvky do Zpravodaje Sdružení. Nabízejí přístup do Agis za zvýhodněnou
cenu. Mají zájem připravit ve vzorové knihovně stáž pro starosty.
Kulturní tripartita – je důležité, aby na jejím jednání byl vždy zástupce SKIP.
Kromě V. Richtera nebo R. Giebische se budou zúčastňovat jednání L. Nivnická
nebo M. Sabelová.
Dotační programy z IROP – Byl vytvořen nový poklad pro žádost o doplnění
do návrhu IROP II, aby mohly žádat další profesionální knihovny (městské a
obecní)
- na rekonstrukce, vybudování a vybavení edukačních center základních
knihoven,
- vybudování prostor pro setkávání a komunitní aktivity,
- technické vybavení knihoven, zejména digitální technologie pro zpřístupnění
informačních zdrojů, počítačové učebny, tvůrčí dílny a digitální laboratoře.
Podmínkou je být součástí některé MAS, která si projekt vloží do svých
strategických plánů. V. Richter připraví informaci do Bulletinu SKIP.
Jednání s ministrem Zaorálkem
V Brně se uskutečnila neformální večeře s ministrem Zaorálkem. Přítomní
knihovníci informovali ministra o problematice celoživotního vzdělávání
v knihovnách a dalších aktivitách. Pan ministr navrhl konání mezirezortního
kulatého stolu k této problematice. Bylo by žádoucí zapojení ÚKR. Kulaté stoly
by měly začít koncem ledna 2020. Pan ministr dále zvažuje změnu znění
knihovního zákona – doplnění edukační role knihoven. Je ochoten věci dojednat.

Termíny jednání PVV 2019
 11.12. v kanceláři V. Richtera
Termíny jednání PVV v 1. pol. roku 2020:
 20.2.
 19.3.
 30.4.
 21.5.
 11.6. vždy v kanceláři V. Richtera
Jednání VV SKIP
 16.1. v Národní knihovně, učebna č. 145
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13. 11. 2019
Zapsala: B. Štěpánová
Schválil: V. Richter

