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    Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky                                                                  

Zápis z 15. zasedání PVV SKIP – 24. 6. 2021  

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

M. Kratochvílová,  V. Richter, J. Štěrbová 

 

Omluveni: kol. K. Hubertová, B. Konvalinková, Z. Matušík, L. Nivnická, M. Sabelová, 

 

Program: 

1. Schválení programu, kontrola zápisu  

2. Hospodaření SKIP 

3. Valná hromada SKIP 2021 

4. Akce a projekty SKIP 2021  

5. Zahraniční spolupráce 

6. 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  
Hospodaření SKIP – A. Kvasničková 

 Výnosy VV SKIP k 19.6.2021 jsou 544 204,31 Kč 

 Zálohu na odvod z členských příspěvků zaslal region 1,2,3,4,7 a 10, ostatní regiony 

zatím členské příspěvky od svých členů vybírají. 

 Byl vybrán účastnický poplatek na akci Udržitelnost a na seminář Zaměstnavatelské 

sekce  Personální management. 

 Finanční prostředky z dotace MK dosud na náš účet nepřišly. 

 Z nákladů VV SKIP ve výši 459 816,18 Kč byly uhrazeny: 

 materiál, poplatky bance, tisk plakátů, doména, monitoring 

 členské poplatky IFLA a EBLIDA, UZS, Sdružení místních samospráv, AIVD 

Čerpání dotace MK: 

 Online probíhá  projekt Udržitelnost, bude zažádáno o navýšení dotace o finanční 

prostředky  na konferenci. 

 Z dotace jsou zaplaceny pohlednice pro Noc s Andersenem a členské příspěvky IFLA 

a EBLIDA. 

 On-line proběhl první seminář Klubka, Chceme dětem číst a konference Elektronické 

služby knihoven. 

 Připravuje se seminář Co venkovské knihovny umějí a mohou. 

 Region 11 zrušil z důvodu covidu projekty Nekoktám, čtu a Hry bez hranic. Dále se 

ruší akce Kde končí svět a bude zkrácena Přehlídka OKNA 

 Zaměstnavatelská sekce připravuje  semináře Personální management 

 V průběhu roku 2020 a 2021 byla provedena skartace materiálů k účetnictví VV SKIP 

za roky 1996 - 2012. Část skartace těchto materiálů byla provedena na skartovacím 

zařízení NK a méně důležité materiály byly předány do sběru, který zajišťuje NK. 

 

Organizační záležitosti 

 Gratulujeme L. Pruckové ke zvolení do sekce veřejných knihoven IFLA.  

 Termíny jednání pro 2. pol. 2021: 

PVV: 

21.9. 

18.11. 
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9.12. 

VV SKIP: 

1.10.2021 v Národní knihovně ČR 

 

3. Valná hromada SKIP 
 Valná hromada se uskuteční v Ostravě. Uvažuje se fyzická i online účast. 

V případě online účasti bude nutné vyřešit i online hlasování a v té souvislosti 

bude nutné upravit Stanovy SKIP. Aktualizace stanov bude provedena 

pravděpodobně během prázdnin.  

 Součástí valné hromady bude odborná konference. Navrženo bylo opět téma 

Rekonstrukce a výstavba knihoven s tím, že by se téma týkalo i malých knihoven. 

Pro moderování konference osloví R. Giebisch opět p. Filipa Šenka. Zahraniční 

přednášející zajistí Z. Hájková (Francie), SRN – požádáme Goethe-Institut, 

Polsko, Slovensko – R. Giebisch. Tlumočení bude zajištěno. 

 Jednací prostory zajistí M. Sabelová.  

 Zahraniční hosté – předpokládáme pozvání pana Leitnera, paní Lison, předsedy 

knihovnických spolků Rakouska, SRN, Slovenska a další – osloví Z. Matušík. 

 Prostory a termín konání zajistí, tipy na ubytování a stravování pošle -  M. 

Sabelová.  

 Oslovíme sponzory – V. Richter, R. Giebisch 

Úkoly pro VH: 

 Příprava Zprávy o činnosti SKIP v období 2019 – 2022 

 Zprávy o hospodaření SKIP a VV SKIP v létech 2019 – 2021 

 Příprava změny Stanov SKIP v souvislosti s navrženou změnou způsobu 

hlasování. R. Giebisch osloví s žádostí o konzultace p. L. Dewerovou – do 

konce září 2021. 

 Příprava návrhu Programového prohlášení na období 2022 – 2025. 

 

4. Akce a projekty SKIP 2021  

 Knížka pro prvňáčka – v přípravě je nová. Probíhá pasování na čtenáře, knihovny 

zasílají hodnocení aktivit a fotografie z akcí R. Giebischovi. Bude mediálně využito. 

 Celostátní setkání seniorů – 3. – 5.8., přihlášeno 40 účastníků + náhradníci.  

 Projekt Bookstart – 1.6. proběhl dvakrát odložený křest letošních setů - záznam 

na youtube kanálu projektu https://www.youtube.com/watch?v=V3QSuYbynGg  
 Proběhly dva semináře pro zapojené knihovny (27.5. a 18.6.) - cca 85 účastníků 

dohromady + pokaždé pracovní skupina  

 Proběhl seminář pro nezapojené knihovny Královéhradeckého kraje (15.6.) - 15 

účastníků 

 Projekt má vlastní heslo na wikipedii viz 

https://cs.wikipedia.org/wiki/S_kn%C3%AD%C5%BEkou_do_%C5%BEivota  

 Běží objednávky na rok 2022. Vše je podle plánu, otázka je, jak velký náklad 

bude. Knihovny mají zatím dost zásoby. Všichni sponzoři a partneři pokračují. 

 Bylo by dobré dokončit kolečko krajských seminářů s praktickými ukázkami a 

radami, jak na projekt. 

 Rozběhla se příprava nových knížek do setů, které si v roce 2023 budou 

knihovny objednávat do set pro rok 2024. 

 Knihovna roku, Městská knihovna roku a MARK – budou vyhlášeny.  

 Knihovna roku – termín pro zaslání nominací do 5. 8. 2021. Bližší informace 

https://www.mkcr.cz/knihovna-roku-583.html 

 Městská knihovna roku – platí stejná pravidla jako v loňském roce. Členem komise 

bude krajský metodik a zástupce regionálního výboru SKIP. Termín pro zaslání 

nominací nejpozději do 16.7. 

https://www.youtube.com/watch?v=V3QSuYbynGg
https://cs.wikipedia.org/wiki/S_kn%C3%AD%C5%BEkou_do_%C5%BEivota
https://www.mkcr.cz/knihovna-roku-583.html
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 Priorita 6 – proběhla diskuze o spolupráci mezi členy pracovní skupiny, o komunikaci 

pracovní skupiny směrem ke SKIP a o připravovaném projektu. Problém vidíme ve 

dvouletém cyklu projektu. Výsledek diskuze – preferujeme téma „mediální 

gramotnost“. V tom smyslu bude připraven i plakát k Týdnu knihoven.  

 

4. Zahraniční spolupráce 
 Zájezd Itálie – naše požadavky na vrácení finančních prostředků na zájezd SKIP do 

Itálie již jsou vyřízeny a mám již informace, že někteří účastníci mají již vrácené 

finanční prostředky na svém účtu. 

 

5. Různé 
 M. Kratochvílová – navrhla vytvoření reprezentativní brožurky nominovaných 

knihoven na Knihovnu roku – možnosti zjistí V. Richter 

 

 

Termíny jednání PVV v 2. pol. 2021 

21.9. 

18.11. 

9.12. v kanceláři V. Richtera 

 

Jednání VV SKIP: 

1.10.2021 v Národní knihovně ČR 

 

 

24. 6. 2021 

Zapsala:  B. Štěpánová  

Schválil: R. Giebisch 

 

 

 


