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Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Zápis z 3. zasedání VV SKIP – Praha, 16. 1. 2020
Přítomni: viz prezenční listina

Program:
1. Schválení programu, kontrola zápisu a úkolů z posledního jednání VV
2. Projekt Dotace.online – prezentace p. M. Dítě
3. Hospodaření SKIP
4. Oslava 30. výročí obnovení SKIP
5. Koncepce rozvoje knihoven
6. Díla nedostupná na trhu
7. Aktivity a projekty SKIP
8. Informace z regionů

1. Schválen zápis z 2. zasedání VV SKIP a schválen program 3. zasedání.
2. Projekt Dotace.online
 Přítomní si vyslechli prezentaci p. M. Dítě o projektu Dotace online.cz. R.
Giebisch osloví krajské knihovny s nabídkou využití projektu.
 V. Richter informoval o zvláštní výzvě z IROP pro knihovny s RF a základní
knihovny se specializovaným fondem. Proběhla diskuze o možnostech
financování výstavby a rekonstrukce knihoven z programů (MAS, Program
podpory venkova). Informace o možnostech financování vybavení malých
obecních knihoven z Programu podpory venkova bude uveřejněna v Bulletinu
SKIP.
3. Hospodaření VV SKIP – A. Kvasničková
 Přítomní byli seznámeni se návrhem rozpočtu na rok 2020. Návrh bude
schválen na jednání PVV v únoru 2020.
 Účastnické poplatky na akcích doporučujeme přednostně fakturovat, při
výběrech v hotovosti a překročení 300 tis. hrozí EET.
4. Setkání při příležitosti 30. výročí obnovení činnosti SKIP.
Slavnostní část programu se uskuteční 9. 6. 2020 v malém sále MKP, poté se účastníci
přesunou na Révové nádvoří Klementina, kde proběhne neformální část. Předsedové
RV zašlou do konce února R. Giebischovi seznam aktivních zakládajících členů.
Regionální výbory osloví zakladatelky a zakladatele ve svých regionech, zda na
setkání přijedou. Seznamy účastníků s jejich e-mailovprosíme poslat do konce února
R. Giebischovi.
Prosíme o dodání příp. fotografií z jednání z roku 1990.
5. Informace o Koncepce rozvoje knihoven do roku 2030
V. Richter informoval o průběhu prací na Koncepci rozvoje knihoven do roku 2030.
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Termíny:
20.-22.1. zpracování hrubého textu na jednání ÚKR v Liblici
31.1. první návrh
Únor – Koncepce bude zaslána k připomínkování
Březen 2020 – mezirezortní připomínkování
31.3. Koncepce zaslána do Vlády
6.

Informace k zpřístupňování děl nedostupných na trhu
V I. etapě služby bude mít každý návštěvník knihovny možnost číst digitalizovaná díla na
terminálech v knihovnách. V další etapě dojde k rozšíření služby na vzdálený přístup.
Připraveny 3 varianty služby:
1. přístup z určené IP adres
2. přístup na základě certifikátu uděleným Národní knihovnou
3. přístup za použití flashdisku (určeno především pro menší knihovny bez vlastního IT
supportu).
Služba bude poskytnuta na základě smluv. V počáteční fázi budou uzavřeny smlouvy mezi
NK a KK + členy ÚKR.

7.

Organizační záležitosti, projekty SKIP na rok 2020
 Nový web SKIP bude spuštěn v 1. pol. 2020, připravují Jansovi.
 Sekce 60+ a Sekce Bezbariérové knihovny
Z. Houšková informovala přítomné o činnosti sekce. Některé regiony dosud
nemají v sekci své zástupce (KV, Plzeň, JČ, Liberec), vyzvala ke spolupráci
další zájemce o práci v sekci.
 Standard Handicap Friendly – dosud o certifikát požádalo málo knihoven.
V roce 2019 byla vyhlášena soutěž, jejíž výherce získá bezplatné hodnocení.
Sekce předložila VV návrh na zvýšení poplatku za certifikát z původních 3 tis.
Kč na 5 tis. Kč. Navýšení nutné z důvodu proplácení cestovních náhrad a
honoráře odborného neknihovnického hodnotitele. Bylo navrženo vyčlenit
finanční prostředky jako podporu knihovnám, které se k certifikátu přihlásí.
Konkrétní částka bude dořešena na jednání PVV.
 Výroční zpráva SKIP
Do konce ledna prosíme zaslat R. Giebischovi zprávy regionů. Výroční zprávy
je nutné vyvěsit také na web.
Je nutné provést i aktualizaci členské základny a aktualizaci e-mailových adres
v elektronických konferencích.
 Čtenář roku – Učitel, který mne přivedl ke čtení, téma bude použito v BMČ i
v TK.
 Biblioweb – bude vyhlášen další ročník
 Knížka pro prvňáčka – termín pro objednávky – 31.1., zůstává cena 20,-/ks,
distribuce proběhne v dubnu – květnu 2020.
 Bookstart – 14. 1. proběhlo jednání v KMHK. Je připraven nový set pro děti
0-3 roky. Děkujeme KMHK !
V roce 2021 bude připraven set pro děti 3-6 let. Bude obsahovat: batůžek,
knížku autorek I. Březinové a B. Buchalové (12 převyprávěných klasických
pohádek), doporučený seznam literatury pro rodiče, materiál Jak pracovat
s komiksem od fy Crew a další… Termín k přihlášení do projektu 15.4.15.6.2020. Připraven je nový formulář, vydán nový metodický materiál
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v nákladu 2 tis. kusů. V roce 2020 by měla vyjít metodika pro knihovny pro
práci s dětmi 3-6 let (nejedná se o spolupráci s MŠ, ale o projekt pro děti s
rodiči). Primárně budou vyřizovány objednávky knihoven, které se zapojily do
projektu pro 0-3 leté děti.
V dalších KK probíhají konference k projektu.
 27. 3. proběhne 20. ročník Noci s Andersenem, téma: Božena Němcová.
Přihlašování spuštěno. Podpoříme vydání SKIPové publikace k výročí
projektu.
 Plakát pro IFLA – bude připraven nový vizuál, přihlášení do 31. 1.
Podrobnosti budou projednány na únorovém jednání PVV.
 Městská knihovna roku – bude projednáno po jednání komise po 30. 1.
 Tašky SKIP – bude objednáno 1000 ks tašek s logem SKIP u firmy CEIBA
v celkové ceně cca 72 tis. + DPH.
8.

Informace z regionů

O aktivitách SKIP 08 Východní Čechy na rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019 je vyvěšena na webu SKIP 08
http://skip.knihovnahk.cz/sites/default/files/aktuality/prilohy/zprava_o_cinnosti_skip08_2019.pdf .
Na rok 2020 je připraven plán aktivit. Jsou v něm cestopisné přednášky, literární procházky, setkávání
a oceňování seniorů, aktivity děckařů i vzdělávání se v oboru.
Z nejbližších a největších vybíráme:
26. 2. Cestovatelská beseda - manželé Čejkovi
17. 3. Valná hromada 08 SKIP 08 – včetně Čtenáře roku – nejlepší učitel
28. 4. Božena Němcová – seminář
Hlavní akcí SKIP 08 bude Celostátní setkání knihovnických seniorů 2020, které proběhne od 2. do 4.
6. 2020 na Náchodsku. Účastníci se sjedou do Broumova, kde je zajištěné ubytování v klášteře. Hned
první den si prohlédnou klášter a klášterní zahradu, absolvují exkurzi v broumovské knihovně a
večerní promítání. Druhý den absolvují exkurzi v knihovně v Náchodě, podívají se do Pekla i na zámek
v Novém Městě nad Metují a večerní posezení s programem proběhne v Městské knihovně v Novém
Městě nad Metují. Poslední den stráví v Ratibořickém údolí, navštíví zámek i Staré Bělidlo a po obědě
ve Zliči se z České Skalice rozjedou domů.
Mimo to pokračujeme v projektech Lovci perel https://www.lovciperel.cz/ a Seznamy dětské
literatury http://projekty.kmhk.cz/.
Za SKIP 08 Bc. Kateřina Hubertová, předsedkyně SKIP 08, 20. 1. 2020
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Termíny jednání PVV v 1. pol. roku 2020:
 20.2.
 19.3.
 30.4.
 21.5.
 11.6. vždy v kanceláři V. Richtera

16. 1. 2020
Zapsala: B. Štěpánová
Schválil: V. Richter

