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    Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky                                                                  

Zápis ze 7. zasedání PVV SKIP – 18. 6. 2020 

 
Přítomni:   kol. D. Divínová, R. Giebisch, Z. Hájková, K. Hubertová, K. Janošková, B. 

Konvalinková, M. Kratochvílová, L. Nivnická 

 

Omluveni: kol. Z. Matušík, V. Richter, M. Sabelová,  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 6 zasedání VV SKIP  

 

2. Hospodaření VV SKIP 

 

 SKIP již obdržel dotaci z MK ČR. Při konzultaci s řešiteli projektů, které měly 

proběhnout v 1. pololetí roku 2020, bylo zjištěno, že zrušeno bude cca 6 projektů a 

ostatní budou přesunuty na podzimní měsíce. Nevyčerpanou částku plánujeme použít 

na nový projekt pro tříleté děti – S knížkou do života. Náklady na novou knihu se 

navýšili o cca 200 000 Kč. Domluvíme se s projektem Čtení pomáhá o podporu a 

budeme hledat další možnosti dofinancování. 

 Kráceny budou i náklady na dotaci IFLA. Letos se neuskuteční kongres IFLA 

v Dublinu, ale na podzim by se měla organizovat valná hromada IFLA, kde by se 

účastnila za SKIP kol. Prucková. Nevíme jaká bude epidemiologická situace.   

 Regiony již odvedly většinu členských příspěvků VV SKIP.   

 Uhrazen byl členský příspěvek IFLA i EBLIDA.  

 

3. Změny projektů SKIP 

 

 Cyklus vzdělávacích akcí – 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.  

 

4. Akce a projekty SKIP 

 

 Web SKIP – Linda Jansová připravuje nový web SKIPu, hotové jsou náhledy a 

struktura. Předpokládáme spuštění nového webu SKIP v červenci 2020. 
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 Bookstart 

Vyhlášení dalšího ročníku projektu S knížkou do života / Bookstart ČR 

 

Vážené a milé kolegyně a kolegové, 

víme, že doba není jednoduchá, ale Bookstart pokračuje dál! 

Dovolujeme si Vám oznámit, že od 18. 5. 2020 bude možné se již zaregistrovat a objednat si 

knižní sety Bookstart pro rok 2021. 
Registrace bude otevřena do 12. 7. 2020.  Na základě Vašich požadavků a při vytvoření 

rezervy může být obnovena ještě v dalších termínech. 

Vše k projektu naleznete na adrese: http://www.sknizkoudozivota.cz/pravidla-projektu-a-

podminky-ucasti/ 

Objednávejte, prosíme, na adrese: http://www.sknizkoudozivota.cz/pro-knihovny/registracni-

formular/ 

 

POZOR! Na rok 2021 jsou připraveny již 2 typy setů: 
·         pro nejmenší (0-3 roky) 

·         pro tříleté děti (3-6 let) – NOVINKA! pro děti, které s projektem rostou již třetí rok, i pro 

ty, které se se svými rodiči nově zapojí 

I pro rok 2021 je cena každého setu 80 Kč, balení po 10 ks. 

Nové objednávky 2021 pro nejmenší (0-3 leté) – obsah setu 
 nové autorské leporelo Radka Malého, 12 str. 

 kalendář - metodika pro rodiče (ilustr. M. Vydrová) 

 aktualizovaný seznam literatury 

 obal: kufřík 

 cena setu: 80 Kč 

Nové objednávky 2021 pro tříleté (3-6 let) – obsah setu 
 ilustrovaná pohádková knížka Ivony Březinové (ilustr. B. Buchalová) 

 doporučené knížky (seznam podle témat) 

 komiksový metodický sešit ve spolupráci s nakl. CREW 

 ukázkové číslo čas. Puntík 

 obal: baťůžek 

 cena setu: 80 Kč 

Do vyčerpání zásob je stále ještě možné si také souběžně doobjednat motivační sety na 

letošní rok (rok 2020).  
Dotazy k objednávkám, fakturaci a registraci je možné řešit na adrese: 

objednavkybookstart@knihovnahk.cz. 

 

Kontakty pro připomínky a dotazy k projektu, k webovým stránkám, facebooku či zpravodaji 

Bookstartu jsou na adrese: http://www.sknizkoudozivota.cz/kontakt/ 

S přáním příjemného dne 

tým Bookstart 

 

Bude vytvořeno nové vydání „Metodické příručky projektu Bookstart IV“ je určeno 

pracovníkům dětských oddělení knihoven, kteří jsou zapojeni do mezinárodního projektu 

Bookstart.  

 Čtenářská pregramotnost dětí – nové inovativní poznatky  

 Verbální schopnosti dětí a jejich imaginace z pohledu psychologa 

 Intelektuální a citový rozvoj dítěte – význam čtenářství předškolních dětí 

http://www.sknizkoudozivota.cz/pravidla-projektu-a-podminky-ucasti/
http://www.sknizkoudozivota.cz/pravidla-projektu-a-podminky-ucasti/
http://www.sknizkoudozivota.cz/pro-knihovny/registracni-formular/
http://www.sknizkoudozivota.cz/pro-knihovny/registracni-formular/
mailto:objednavkybookstart@knihovnahk.cz
http://www.sknizkoudozivota.cz/kontakt/
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 Budování čtenářské komunity předškolních dětí a rodičů 

 Doporučená literatura 

Metodická příručka přinese aktuální doporučení pro pravidelnou intenzivnější práci knihoven 

s rodiči a předškolními dětmi (od narození do šesti let) oslovenými v rámci projektu 

Bookstart. Značná část textu se bude věnovat problematice čtení nejmenším dětí a jejich 

psychickému a citovému rozvoji a poskytování informací a konzultací o knihách pro děti, 

čtenářské gramotnosti apod. Velice důležité inovativní poznatky shrnou odborníci se kterými 

dlouhodobě spolupracují knihovny (psycholog, logoped, pedagog a další specialisté), 

podstatnou roli zde budou hrát také knihovníci se svými znalostmi literatury a zkušenostmi s 

dětskými čtenáři.Předpokládá se barevný tisk formátu A5 a výše nákladu 2 500 výtisků. 

Distribuce publikace bude zajištěna ve spolupráci s krajskými knihovnami. Publikace bude 

bezplatná s výjimkou úhrady poštovného. Kromě tištěného vydání bude připravena 

elektronická verze, která umožní další snadné šíření a zejména průběžnou aktualizaci. 

 Knihovna roku 2020 

Pravidla soutěže Knihovna roku jsou trochu jiná, protože pro letošní rok byla zrušena 

soutěž Vesnice roku, kterou je soutěž Knihovna roku součástí. Kandidáty za jednotlivé 

kraje vyberou dvoučlenné komise ve složení krajský metodik + člen krajské komise 

Vesnice roku. Nominace se zasílají do konce června na adresu – tomancova@kfbz.cz 

a budou obsahovat obvyklé zdůvodnění nominace. Celostátní komise pošle do 5.8. 

souhrnnou nominaci za všechny kraje na Ministerstvo kultury. 

 

 Městská knihovna roku – vyhlásí V. Richter 

 

 MARK – byl vyhlášen a nominace přijímáme do konce července 2020. 

 

SKIP ČR vyhlašuje již jedenáctý ročník soutěže pro nejlepší mladé pracovníky/ce knihoven a 

studenty/ky našeho oboru. Cena bude slavnostně předána spolu s cenou Ministerstva kultury 

ČR "Knihovna roku 2020". Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity 

mladých pracovníků knihoven, případně studentů oboru ve věku do 35 let a ocenit jejich 

konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce.  

Základní pravidla a podmínky soutěže: 

Vyhlašovatelem soutěže je SKIP ČR 

Ocenění se uděluje fyzické osobě za mimořádný knihovnicko-informační projekt, počin, 

publikaci, stavbu či jiné dílo nebo mimořádný přínos oboru v období od 1.9. 2019 do 

30.7.2020. 

Fyzická osoba navržená na ocenění musí: 

mít trvalý pobyt na území České republiky; dosáhnout věku maximálně 35 let ke dni 31. 12. 

2020. 

Nominovat na cenu může fyzická i právnická osoba, a to nejpozději do 30.7.2020 v tištěné i 

elektronické podobě na níže uvedenou adresu: 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR Soutěž MARK 2019 Mariánské náměstí 190 

110 00 Praha 1 

E-mail: skip@nkp.cz 

 

Na později došlé nominace nebude brán zřetel. Materiály zaslané spolu s přihláškou se 

nevracejí. Návrhy včetně všech požadovaných součástí musí být podány v uzavřené obálce 

nadepsané textem "Neotvírat - Cena MARK 2020" v jednom tištěném vyhotovení + 

mailto:tomancova@kfbz.cz
mailto:skip@nkp.cz


4 
 

elektronicky. Návrhy, které nebudou obsahovat uvedené náležitosti, budou vyřazeny a 

nebudou postoupeny odborné porotě! O udělení ocenění pro 1 vítěze rozhodne na základě 

veřejných nominací odborná porota jmenovaná SKIP. Proti rozhodnutí poroty není možné se 

odvolat. 

Vítěz získá bezplatný poukaz na zájezd SKIP do francouzských knihoven, který se uskuteční 

v květnu 2021, a další ceny od vybraných sponzorů. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit 

soutěž nebo nevyhlásit vítěze, pokud porota rozhodne, že předložené návrhy neodpovídají 

svou kvalitou významu ceny nebo pokud bude předložen pouze jediný návrh. 

 

 TÝDEN KNIHOVEN 2020 – získal záštitu Svazu měst a obcí. 

 

 Setkání zakládajících členů SKIP bylo přeloženo na jiný vhodný termín, 

předpokládáme konec září, začátek října. Nový termín domluví R. Giebisch aj. 

Štěrbová. 

 

 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 se uskutečnila 

videokonference ke spolupráci za účasti představitelů BID, SKIPu, SDRUKu a 

AKVŠ. Zúčastnění se dohodli na vzájemné spolupráci a čekáme na podrobný návrh 

tříleté spolupráce od zástupců BID. 

 

 EURead konference ve dnech 21.- 23. 9. v Bruselu – obdrželi jsme pozvánku, 

předpokládáme účast zástupce KMHK (Bookstart).  

 

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

2021.  

 

Termíny příštího jednání PVV  

20.8. 

24.9. 

22.10. 

10.12. 

 

Jednání VV SKIP  

18. – 19. 11. výjezdní zasedání Písek 

 

18. 6. 2020 

Zapsal: R. Giebisch 

Schválil: V. Richter 

 

 

 

https://bi-international.de/de_DE/programm-partnerland
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