Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Zápis z 12. zasedání PVV SKIP – 25. 3. 2021 (online)
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. Akce a projekty SKIP 2021
4. Různé
1. Zápis z 5. jednání VV SKIP dne 25.2.2021 byl schválen
2. Hospodaření VV SKIP a organizační záležitosti
 Seznamy členů SKIP – dosud nezaslaly všechny regiony – je třeba aktualizovat i
kontakty členů (e-maily)- zašlete urychleně R. Giebischovi
 Výroční zpráva za rok 2020 – připravil R. Giebisch, bude upravena formální stránka a
vystavena na web. Úroveň zaslaných podkladů je rozdílná. Své výroční zprávy si
vystaví na web všechny regiony a odborné sekce – do 31.3.2021
 Zpráva o hospodaření VV SKIP – A. Kvasničková předložila PVV zprávu o
hospodaření VV SKIP ke dni 25.3.2021:
Výnosy VV SKIP k 25.3.2021 jsou 122 404 Kč
Zálohu na odvod z členských příspěvků zaslal region 1.
Ostatní regiony zatím členské příspěvky od svých členů vybírají.
Byl vybrán účastnický poplatek na akci Udržitelnost.
Z nákladů VV SKIP ve výši 319 293 Kč byly uhrazeny:
materiál, poplatky bance, tisk plakátů , doména, monitoring
členské poplatky IFLA a EBLIDA, Unii zaměstnavatelů
a Sdružení místní samosprávy



Čerpání dotace MK:
Zatím probíhá pouze on-line akce Udržitelnost
Z dotace jsou zaplaceny pohlednice pro Noc s Andersenem
Zpráva byla schválena bez připomínek.

Web SKIP – L. Jansová zapracovává podklady z regionů a sekcí. Je nutné dodat
aktuální údaje. V pátek 26.3. zašle členům PVV prolink na nový web.

3. Akce a projekty SKIP 2021



Knížka pro prvňáčka - probíhá distribuce. Bylo objednáno 45 tis. výtisků. V příštím
roce vyjde knížka Dubánci.
Projekt Bookstart – 19.3.2021 proběhlo online jednání pracovní skupiny. Výsledky
jednání: Zahájíme spolupráci s mateřskými školami, je třeba nastavit pravidla. Hledáme
další sponzory – v některých regionech je možné využít finanční prostředky MASK.
V přípravě jsou nové sety, hledáme nové autory. Ve spolupráci s knihovnou K. E.
Macana připravíme materiály – audionahrávky pro handicapované děti, rodiče.








Proběhlo jednání se spolkem Kukátko o převodu setu pro děti 0-3 roky do znakového
jazyka. Knihovna města Hradce Králové vytvořila propagační letáky, připravují se
záložky.
1. května 2021 bude vyhlášen nový ročník. Harmonogram:
30.7.2021 konec příjmu přihlášek a objednávek knižních ssad
září 2021 – tisk setů
říjen/listopad 2021 – distribuce nových sad
do konce r. 2022 předávání sad v knihovnách
od ledna 2022 – doobjednávky
31.12.2022 – termín zasílání vyhodnocení projektu
Připravují se vzdělávací online aktivity pro zapojené knihovny ve spolupráci
s krajskými knihovnami (novinky v projektu, příklady dobré praxe, autorský zákon,…).
Propagaci se věnuje Knihovna města Ostravy – zpracováno heslo na Wikipedii. Křest
nového setu proběhne (předběžně dle situace) 1.6. spolu s křestem Knížky pro prvňáčka
v Knihovně Jiřího Mahena. Připravíme promovideo k projektu. Oslovíme umělecké
školy – zapojíme studenty. Z. Houšková připravila článek s aktuálními informacemi do
Bulletinu SKIP. Dobré ráno s ČT – 1.3.2021 vstup věnován projektu -M. Sabelová o
předávání setů maminkám v porodnicích. Projektu byla udělena záštita ministra kultury.
BMČ – knihovny posílají do konfence Andresen příklady dobré praxe – na výzvu Z.
Houškové.
Veřejná čtení – velký problém s autorským právem. Bylo by potřeba připravit menší osvětu,
doporučit, co lze číst. V. Richter – jednání s DILIA. Návrh na uzavření smlouvy, které by
problematiku řešila, nicméně DILIA nemá oprávnění k tomu, takovou smlouvu uzavřít. Není
opora v autorském zákoně. Je možné číst volné autory nebo autory, kteří dají svolení. Je
možné oslovit za Národní knihovnu autory ze seznamu, který pro NK připravil p. Mandys
nebo oslovit sekci IBBY a požádat o kontakty na autory dětské literatury - osloví R.
Giebisch.
Čtenář roku – E-čtenář – R. Giebisch oslovil regiony s požadavkem na zaslání jmen
regionálních vítězů. Všichni vítězové dostanou dárky od Albi, Palmknihy – přístupy na eknihy. Dárky pošleme na knihovny.
Anketa Nejlepší kniha pro děti – hlasovací formulář

https://ipk.nkp.cz/formulare/ipk/soutez-nejlepsi-kniha-pro-deti








Noc s Andersenem – termín konání se posouvá, záleží na epidemiologické situaci.
Pohlednice jsou vytištěné a distribuované ve spolupráci s Albatrosem. Téma: 80. výročí
Záhady hlavolamu. Průběžně zasílány informace do konference Andersen.
OSF projekt – podpora mediálního vzdělávání. Vytvořena pracovní skupina. V knihovnách
by mělo probíhat vzdělávání knihovníků a poté vzdělávání veřejnosti. V současné době se
hledá platforma, která by byla veřejná pro všechny a uvažuje se o spolupráci s Wikipedií.
Seminář s G-I zaslána pozvánka, přihlášeno 160 účastníků. Proběhne na platformě Zoom.
Přednáška p. Schrötter bude nahrána na video, které G-I otitulkuje. Bude přítomna i
v průběhu semináře a bude odpovídat na dotazy. To bude simultánně tlumočeno.

Trénování paměti – velké online akce k 10. výročí vzniku sekce, 16. a 19.3.2021. Nová
vedoucí sekce Mgr. Dagmar Maroszová.
 Knihovna roku – proběhne. Nové složení komise:
Mgr. Radovan Jančář
ředitel knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana, Uherské Hradiště
Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová
krajská metodička MZK Brno
Jana Bednářová
krajská metodička Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem
Bc. Hana Hrabáková
metodička Městské knihovny v Praze
Lenka Drechslerová, DiS.
vedoucí Obecní knihovny Rapotín – Knihovny roku 2016
Předávání ocenění v říjnu 2021 (po volbách). Budou pozvaní i loňští vítězové.



Městská knihovna roku MARK – budou vyhlášeny. Návrh hodnotit navíc i jednu online
akci.

4. Různé


18.3. proběhla závěrečná konzultace ke Státní kulturní politice 2021 – 2025+. Do konce
dubna bude otevřený formulář k připomínkování. Poté bude zaslána ke schválení Vládě ČR.
 Národní plán obnovy – zatím 5 miliard Kč. Bude sloužit k financování inovativních projektů.
V. Richter informoval o jednání NK ČR s MZK a KNAV o přípravě velkého projektu
k České digitální knihovně s návazností na DNNT.
 Podpora knihoven v rámci programů IROP a IROP 2 (2021 -2027)
https://irop.mmr.cz/getmedia/7b715081-65b2-4ee6-b429-61f537b8be21/PD-IROP-20212027_20200925.pdf.aspx?ext=.pdf
Na modernizace knihoven má být vyčleněno 1,8 miliardy, budeme jednat o rozšíření programu
– nyní omezeno jen na knihovny s RF a se specializovaným fondem.
 M. Sabelová připomínkovala materiál MPSV k rodinné politice. Materiál poskytuje velmi
zajímavé informace. Připraví článek do Bulletinu SKIP. Nabídneme MPSV zapojení
knihoven. Cestu vidí v zapojení se do rodinné politiky v obcích, krajích.
 M. Sabelová v souvislosti s digitální gramotností knihovníků informovala o testování portálu
Evaldo v KMO.
 M. Sabelová popřála paní B. Konvalinkové při příležitosti odchodu do důchodu
a poděkovala jí za dosavadní spolupráci.
Termíny jednání PVV v 1. pol. 2021
22.4.
20.5.
24.6.
Jednání VV SKIP
25.3.2021
Zapsala: B. Štěpánová
Schválil: R. Giebisch

