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Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Zápis z 6. zasedání PVV SKIP – 21. 5. 2020
Přítomni:

kol. D. Divínová, R. Giebisch, Z. Hájková, K. Hubertová, K. Janošková, B.
Konvalinková, M. Kratochvílová, V. Richter, M. Sabelová,

Omluveni: kol. Z. Matušík, L. Nivnická, J. Štěrbová
Program:
1. Schválení programu, kontrola zápisu
2. Hospodaření SKIP
3. Změny projektů SKIP /K21/ s ohledem na aktuální virovou situaci
4. Akce a projekty SKIP 2020
5. Zahraniční spolupráce
6. Různé
1. Schválen zápis z 5. zasedání VV SKIP
2. Hospodaření VV SKIP
 Kvasničková seznámila předsednictvo SKIP o výnosech a nákladech VVSKIP k
20.5.2020. PVV odsouhlasilo předložený návrh účetní uzávěrky SKIP.
 SKIP dosud neobdržel dotaci z MK ČR. Při konzultaci s řešiteli projektů, které měly
proběhnout v 1. pololetí roku 2020, bylo zjištěno, že zrušeno bude 6 projektů a ostatní
budou přesunuty na podzimní měsíce. Nevyčerpanou částku plánujeme použít na nový
projekt. Kráceny budou i náklady na dotaci IFLa.
 Regiony již odvedly část členských příspěvků VV SKIP.
 Nutné náklady VV SKIP jsou uhrazeny z 1/3, náklady na Noc s Andersenem, Knížku
pro prvňáčka a na Certifikace Handicap Friendly byly uhrazeny.
 Uhrazen byl členský příspěvek EBLIDA.
3. Změny projektů SKIP /K21/ s ohledem na aktuální virovou situaci
Upozornění MK: Finanční prostředky nelze převádět do následujícího roku. Případné posuny
v termínech realizace akcí je nutné oznámit na MK. Termín zaslání vyúčtování je 15. 1. 2021.


IFLA – kongres IFLA v roce 2020 se neuskuteční, je přesunut na srpen 2021.
V listopadu 2020 se uskuteční zasedání Valné hromady IFLA, účast uhradíme
z letošního grantu z K21.
Jednání Sekce IFLA pro veřejné knihovny v Olomouci se neuskutečnilo.



Cyklus – neuskuteční se: OKnA, Skipování, Hry bez hranic, Kde končí svět,
Nekoktám, čtu!, projekt Centra dětského čtenářství. Jedná se o úsporu cca 90 tis. Kč.
Finanční prostředky použijeme na jinou akci.
Noc s Andersenem – nový termín stanoven na 9. 10. 2020, oznámeno v konferenci
Andersen. Připravuje se aktualizace webu.
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Bulletin – vyjde bez omezení, téma Zvláštního čísla – Lotyšské knihovnictví.

4. Akce a projekty SKIP


Výroční zpráva – zveřejněna na webu.



Web SKIP – Linda Jansová připravuje nový web SKIPu, hotové jsou náhledy a
struktura. Radek Medal připravuje nové weby pro Březen měsíc čtenářů a Týden
knihoven. Předpokládáme, že je budeme financovat ze zrušených projektů SKIP
v K21. Požádáme o změnu projektu.
Rozpočet :

4 hod.

28 500Kč
3 000Kč

6 hod.

4 500Kč

24 hod.

18 000Kč

2 hod.
2 hod.

1 500Kč
1 500Kč

brezenmesicctenaru.cz <http://brezenmesicctenaru.cz>
 klon řešení tydenknihoweb.cz
4 hod.
 úpravy specifické pro projekt BMČ
4 hod.
 přenesení stávajícího obsahu ze současného
řešení na nové
2 hod.

7 500Kč
3 000Kč
3 000Kč

provozní náklady webových stránek 2020
tydenknihoven.cz
nocsandersenem.cz
dendetskeknihy.cz
sousedskaknihovna.cz
brezenmesicctenaru.cz
skipcr.cz

provoz
1 200 Kč
3 600 Kč
1 200 Kč
1 200 Kč

tydenknihoven.cz <http://tydenknihoven.cz>
 redesign s ohledem na měnící se vizuální identitu
 úprava grafiky s přihlédnutím k současným
technologickým požadavkům (mobilní zařízení atp.)
 implementace redakčního systému WP
(editace obsahu + správa registrací)
 přeneseni stávajícího obsahu ze současného
řešení na nové
 zaškolení obsluhy webu v novém CMS

doména
200 Kč
200 Kč
200 Kč
200 Kč
200 Kč
200 Kč

1 500Kč



Projekt "Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v
odvětvích" ve spolupráci s UZS. V. Pillerová zaslala k vyplnění dotazníky ke
kolektivnímu vyjednávání https://forms.gle/F5sbE6xfG4BVt1Rx9, k tématu
flexibilního zaměstnávání https://forms.gle/VErmemjfEU2PMXQL7 a k age
managementu https://forms.gle/4Q1PWMsW2o4CyFKE9 . Termín vyplnění
dotazníků je 31. 5. 2020.



Magnesia Litera – vyhlášení Čtenáře roku se uskuteční v Národním divadle 31. 8.
2020.



Knížka pro prvňáčka – v roce 2021 vyjde knížka autorek Michaely Fišarové a Anety
Žabkové. K dispozici je text a ukázky ilustrací.
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Bookstart – nabízíme možnost doobjednávek kufříkových setů pro děti 0-3 roky
objednavkybookstart@knihovnahk.cz,



Konference Vzdělávání 3. věku se uskuteční ve spolupráci s NK a SKIP
v Klementinu 29.9.2020.



Seminář Goethe-Institutu Možnosti knihoven v oblasti celoživotního vzdělávání
je přesunut na rok 2021.



Časopis Malý tvořivec - Klub tvořivých knihovníků vydal další číslo elektronického
časopisu Malý tvořivec – Léto 2020. Časopis je společným dárkem dětem, které chodí
do knihovny. Obsahuje autorské listy různých kvízů pro předškolní děti i pro děti z
nižších školních tříd a snaží se zábavnou formou podpořit jejich tvořivost. Časopis
vychází 2x ročně a tematicky je věnován různým ročním obdobím. Jednotlivá čísla
jsou ke stažení ve formátu pdf z webu Klubu tvořivých knihovníků SKIP. Naleznete je
na adrese:
https://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec .
PVV vyjádřilo poděkování paní Volkové Balvínové.



Knihovna roku 2020
Soutěž Vesnice roku se v letošním roce neuskuteční, cena Knihovna roku 2020 však
předána bude, a to v Zrcadlové kapli Klementina 7. 10. 2020 od 11 hod. Pro nominace
potřebujeme participaci KK. B. Konvalinková osloví KK na jednání SDRUK.
Podklady pro jednání připraví a B. Konvalinkové zašle V. Richter, příp. se přímo
zúčastní i jednání.



Městská knihovna roku – vyhlásí V. Richter



MARK – vyhlásí M. Kratochvílová v červnu 2020



Setkání zakládajících členů SKIP 9. 6. se neuskuteční. Bude přeloženo na jiný
vhodný termín, předpokládáme konec září, začátek října.



DotaceOnline.cz – předávání informací funguje, uvítáme zpětnou vazbu.



Setkání knihovnických seniorů – termín konání přesunut na 29.9. – 1.10. Účastníci
byli osloveni.

6. Zahraniční spolupráce


Projekt Partnerland
https://bi-international.de/de_DE/programm-partnerland. V červnu by se měla
uskutečnit videokonference ke spolupráci za účasti představitelů BID, SKIPu,
SDRUKu a AKVŠ.



EURead konference ve dnech 21.-23.9. v Bruselu – obdrželi jsme pozvánku,
předpokládáme účast zástupce KMHK (Bookstart).
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Oslovila nás EBLIDA s dotazníkem, jak zvládají čes. knihovny situaci s pandemií
Covid-19 - EBLIDA Newsletter Special issue: the EBLIDA Checklist in the face of
the Covid-19 crisis (Part 4) . Odpovědi zpracovala a přeložila L. Jansová.



Studijní cesta po francouzských knihovnách byla přesunuta na stejný termín v roce
2021.

Termín příštího jednání PVV
18.6. v kanceláři V. Richtera
Jednání VV SKIP
18. – 19.11. výjezdní zasedání Písek
21. 5. 2020
Zapsala: B. Štěpánová
Schválil: V. Richter

