Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Zápis z 8. zasedání PVV SKIP – 25. 9. 2020 (online)
Přítomni: kol. R. Giebisch, Z. Hájková, K. Hubertová, K. Janošková, B. Konvalinková, M.
Kratochvílová, M. Sabelová
Omluveni: kol. D. Divínová, L. Nivnická, Z. Matušík, V. Richter, J. Štěrbová

Program:
1. Schválení programu, kontrola zápisu
2. Hospodaření SKIP
3. Akce a projekty SKIP 2020
4. Zahraniční spolupráce
5. Různé
1. Zápis z minulého jednání PVV SKIP byl schválen
2. Hospodaření VV SKIP kol. A. Kvasničková
 Projekty SKIP – řada neproběhne, podali jsme žádost o změnu čerpání
projektu na MK, změna byla schválena. Nevyčerpané finance za
neuskutečněné projekty budou převedeny na Bookstart.
 Informace z nadace Čtení pomáhá – byl načten projekt Škola naruby,
podáme žádost o dotaci na projekt Bookstart.
 Žádáme všechny řešitele projektů, které se v letošním roce uskuteční o rychlé
vyúčtování svých projektů ihned po jejich realizaci.
3. Akce a projekty SKIP 2020







Projekt Bookstart – K. Hubertová – připravuje se nová pohádková knížka
Ivony Březinové a Báry Buchalové pro děti 3-6 let – termíny – do 30.9. hotové
ilustrace, pak tisk. Možnost financování z MAS.
Na rok 2021 bude vydáno 8 tis. setů pro děti 0-3 roky (kufřík, leporelo R.
Malého, metodika pro rodiče, seznam literatury)
5 tis. setů pro děti 3-6 let (baťůžek, knížka Chvilka pro pohádku, pexetrio,
seznamy doporučené četby, komiks Crew, kartička audiotéky (Lábus), čas.
Puntík)
Distribuce proběhne v říjnu – listopadu 2020.
Noc s Andersenem – nový termín stanoven na 9. 10. 2020, oznámeno
v konferenci Andersen. Připravuje se aktualizace webu.
Knížka pro prvňáčka – knížka hotová, autorské honoráře uhradí nakl. Triton.
Týden knihoven, BMČ nový samostatný web,
předávání ceny MK Knihovna roku odloženo na listopadový termín.
Slavnostní setkání k 30 letům SKIP, bude pravděpodobně zrušeno.



Celostátní setkání seniorů 29.9.-1.10., vše zařízené, akce proběhne

4. Zahraniční spolupráce



Projekt Partnerland – s německými partnery komunikuje prostřednictvím
videokonferencí L. Jansová
O českých knihovnách v newsletteru EBLIDA – publikován článek týkající
se českých knihoven a koronakrize
http://www.eblida.org/news/eblida-newsletter-july/august-2020.html,

5. Různé
 Operační programy – MMR – spolupráce s MK, programy na celoživotní
vzdělávání, rekonstrukce. Probíhá připomínkové řízení – do 15.10.
MPSV – zatím není jasné, v jednání je možná úhrada kurzovného
posluchačům rekvalifikačních kurzů
MŠMT – zatím není jasné
 Konference Vzdělávání 3. věku je zrušená.
 Půjčování audioknih – Z. Hájková – v přípravě je jednání s p. Štěchem
(Palmknihy) a zástupci JVK, KKFB, KJM, Z. Hájková domluví termín.
Termíny příštího jednání PVV
22.10.
10.12.
Jednání VV SKIP
18. – 19. 11. výjezdní zasedání Písek
25. 9. 2020
Zapsali: B. Štěpánová a R. Giebisch

