Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Zápis z 13. zasedání PVV SKIP – 22. 4. 2021 (online)
Přítomni: kol. D. Divínová, R. Giebisch, K. Hubertová, K. Janošková,
B. Konvalinková, M. Kratochvílová, L. Nivnická , V. Richter, M. Sabelová
Omluveni: kol. Z. Hájková, Z. Matušík, J. Štěrbová
Program:
1. Schválení programu, kontrola zápisu
2. Hospodaření SKIP
3. Akce a projekty SKIP 2021
4. Zahraniční spolupráce
5. Různé

1. Schválení programu, kontrola zápisu
Zápis z 12. jednání PVV SKIP dne 25.3.2021 byl schválen.

2. Hospodaření VV SKIP a organizační záležitosti
Předsednictvo na svém jednání 22.4.2021 odsouhlasilo převod zisku z roku 2020 ve
výši 5 326,52 Kč na účet 932 - nerozdělený zisk.
Hospodaření SKIP k 22. 4. 2021:











Výnosy VV SKIP k 22. 4. jsou 198 004,31 Kč
Zálohu na odvod z členských příspěvků zaslaly regiony 1 a 3, ostatní regiony zatím
členské příspěvky od svých členů vybírají.
Byl vybrán účastnický poplatek na akci Udržitelnost. Jedná se o náš zatím jediný
projekt, který probíhá.
Z nákladů VV SKIP ve výši 328 801,18 Kč byl uhrazen materiál, poplatky bance,
tisk plakátů, doména, monitoring a členské poplatky IFLA a EBLIDA, Unie
zaměstnavatelských svazů a Sdružení místních samospráv.
Čerpání dotace z K21
Kromě akce Udržitelnost byly z dotace uhrazeny pohlednice pro Noc s Andersenem a
členské poplatky IFLA a EBLIDA.
Online proběhl první seminář Klubka a připravuje se akce Co venkovské knihovny
umějí a mohou.
Výroční zpráva SKIP 2020 – připravil R. Giebisch. Proběhly korektury, formální
úpravu připraví p. Hejlová, poté bude vystavena na web.
Žádáme regiony a odborné sekce, aby svoje výroční zprávy po domluvě s L. Jansovou
vystavily na své weby.

3. Akce a projekty SKIP 2021


Knížka pro prvňáčka - probíhá distribuce. Většina knihoven už by knížky měla mít.
V přípravě je už knížky na příští rok.



Projekt Bookstart – 21.4. proběhlo online jednání pracovní skupiny. Připravuje se
nové leporelo do nové sady děti 0-3 roky. Jednáme se spisovatelkou Danielou
Fischerovou, která přislíbila, že leporelo napíše a vybere si ilustrátora. Autorem nové
knížky pro děti 3-6 let by měl být Miloš Kratochvíl.
KNHK pošle do konferencí výzvu k zahájení nového kola projektu.

Křest nových setů se zřejmě fyzicky neuskuteční. KJM se pokusí oslovit autory publikací, zda
by byli ochotni natočit krátké video, ze kterých by byl sestaven výstup.
Nový ročník bude vyhlášen počátkem května, konec objednávek konec července a distribuce
nových sad by probíhala v říjnu a listopadu 2021.
Připravujeme vzdělávací seminář – termín 27.5. (novinky, analýza dotazníku, dotazy). Proběhne
online.
Propagace projektu – web, facebook, videa na youtube. Do zapojených a krajských knihoven
odesílá KMHK s letáky, které mohou knihovny použít při jednání se zřizovateli, na seminářích
atd.
Příprava průzkumu „bookstartových“ dětí.
Financování – je potřeba najít další možnosti financování. Proběhla diskuze o možnostech
financování z K21 (autorské honoráře) a z dalších dotací MK. Závěr diskuze: zkusit navrhnout
změnu podmínek grantů MK tak, aby byly schůdné i pro financování Bookstartu. Formulaci pro
jednání připraví M. Sabelová.
Nutnost medialializace – článek do newsletteru SMO, spolupracujeme se Sdružením místních
samospráv.


Projekt MPSV Krajská prorodinná politika – proběhlo jednání R. Giebische s p. Chrtkovou
z MPSV. Projekt je finanován z ESF OPZ od roku 2017 do 2021. Předpokládá se pokračování
projektu. Cílovou skupinou jsou rodiny a odborná veřejnost. Je důležité zapojení knihoven
(krajské ve spolupráci s městskými knihovnami). MPSV nyní připravuje sborník výstupů
z projektu a uvítalo by i informace o aktivitách knihoven. Prosíme o zaslání informací o
zajímavých prorodinných aktivitách a projektech v knihovnách do cca poloviny května R.
Giebischovi.
Další informace na:
Sborník dobré praxe rodinné politiky v krajích – elektronická verze:
http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/dokumenty-ke-stazeni/dokumenty-ke-stazeni3/dokumenty-ke-stazeni-6
Metodika rodinné politiky na krajské a místní úrovni :
http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/dokumenty-ke-stazeni/dokumenty-ke-stazeni3/dokumenty-ke-stazeni-4
Metodika rodinné politiky na krajské a místní úrovni - zkrácená verze:
http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/dokumenty-ke-stazeni/dokumenty-ke-stazeni3/dokumenty-ke-stazeni-8
Návrhy (rozšíření) koncepcí rodinné politiky pro jednotlivé kraje:
http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/dokumenty-ke-stazeni/dokumenty-ke-stazeni3/dokumenty-ke-stazeni-7
http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/dokumenty-ke-stazeni/dokumenty-ke-stazeni3/dokumenty-ke-stazeni-10
Sborník dobré praxe rodinné politiky v krajích :
http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/dokumenty-ke-stazeni/dokumenty-ke-stazeni3/dokumenty-ke-stazeni-5
Analýza úrovně a fungování opatření v oblasti rodinné politiky a sladění pracovního a
rodinného života v krajích ČR:
http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/dokumenty-ke-stazeni/dokumenty-kestazeni3/dokumenty-ke-stazeni-11
Příručka pro rodiny očekávající nebo plánující potomka „BUDE NÁS VÍC aneb nejsme na to
sami“ :
http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/dokumenty-ke-stazeni/dokumenty-ke-stazeni3/dokumenty-ke-stazeni-9
http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/kontakty
Veškeré informace o projektu MPSV „Krajská rodinná politika“ a další aktuality naleznete na:
www.rodinyvkrajich.mpsv.cz



Čtenář roku – E-čtenář – R. Giebisch oslovil regiony s požadavkem na zaslání jmen
regionálních vítězů. Dárky zaslány na knihovny. V desátém ročníku celostátní soutěže Čtenář

roku jsme hledali největšího E-ČTENÁŘE v našich knihovnách. Hlavním kritériem hodnocení
byl celkový počet vypůjčených e-knih za rok 2020 + další kritéria konkrétních knihoven.

Celostátním vítězem se stala paní Ivana Čivrná z Olomouce.


Anketa Nejlepší kniha pro děti – hlasovací formulář Svaz knihovníků a informačních
pracovníků https://skipcr.cz/ ve spolupráci se Svazem českých knihkupců a nakladatelů
https://www.sckn.cz/ hledal v rámci projektu Nejlepší knihy dětem
https://www.nejlepsiknihydetem.cz/ nejlepší dětskou knihu za léta 2019/2020. Ankety se
zúčastnilo cca 600 hlasujících čtenářů.
Vítězné knihy:
Petra Soukupová - Klub divných dětí
Tereza Pařízková - Stela a 16 huskyů
Milada Rezková - To je metro, čéče!



Seminář s G-I přihlášeno 180 účastníků. Proběhne na platformě Zoom. To bude simultánně
tlumočeno.
Knihovna roku, Městská knihovna roku a MARK – budou vyhlášeny.




Certifikát Handicap friendly – odsouhlasen příspěvek na podporu testování knihoven –
pro 3 knihovny.



L. Nivnická - seminář zaměstnavatelské sekce – zřejmě proběhne online
- v KJM probíhá restrukturalizace Databanky vzdělávacích programů – v té
souvislosti dotaz na možnost financování z VISK 2 nebo K21 (dodat do podmínek projektů) –
formulaci k jednání připraví H. Hubatková



Valná hromada SKIP 2022 - se uskuteční v Ostravě. V nejbližší době zahájíme přípravu
(kontrola a příp. aktualizace stanov).

4. Zahraniční spolupráce


Zájezd do Francie – všichni účastníci obdrželi instrukce, jak vyplnit škodní formulář.
Pojišťovna Slavia, u které byl v roce 2020 náš zájezd pojištěn, spustila elektronický formulář
pro naše pohledávky u CK Firo Tour https://www.slavia-pojistovna.cz/hlasenkaupadekck/?string=/firo.



R. Giebisch zaslal za SKIP nominaci p. S. Stasselové do nového regionálního orgánu IFLA pro
Evropu (IFLA Europe Regional Division Committee )



Mezinárodní webinář o Národní knihovně – se uskuteční 22. 4. od 17:00 do cca 19:00 hod.
Národní knihovnu ČR a především (ale nejenom) její digitální služby představí Tomáš Foltýn,
Adolf Knoll, Zdenko Vozár, Karolína Košťálová, Marie Haškovcová, Petra Vávrová a Lukáš
Babka. Po přednáškové části bude prostor na dotazy.

5. Různé
V. Richter – Na MMR bylo dohodnuto rozšíření IROP o dotace na rekonstrukci knihoven v obcích a
městech do 10 tis. obyvatel. Podmínky budou definovány.
- Návrh na uspořádání semináře k makerspace (o projektech a zkušenostech) – připraví
L. Nivnická (KJM) a K. Janošková (MVK Vsetín)
Termíny jednání PVV v 1. pol. 2021
20. 5.
24. 6.
22. 4. 2021
Zapsala: B. Štěpánová
Schválil: R. Giebisch

