
    Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky             

Zápis z 16. zasedání PVV SKIP – 21. 9. 2021 

Přítomni:  kol. R. Giebisch, K. Janošková, K. Hubertová, B. Konvalinková, L. Nivnická

Omluveni: kol. D. Divínová, Z. Hájková, M. Kratochvílová,  Z. Matušík, V. Richter, M. Sabelová, 
J. Štěrbová

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 15. jednání PVV SKIP dne 24.6.2021 byl schválen.

2. Hospodaření VV SKIP a organizační záležitosti 
Hospodaření SKIP – A. Kvasničková

 Výnosy VV SKIP k 21.9.2021 jsou 1 271 494,31 Kč
 Zálohu na odvod z členských příspěvků nezaslal region 8 a 9.
 Byl vybrán účastnický poplatek na akci Udržitelnost a na seminář Zaměstnavatelské 

sekce  Personální management.
 Finanční prostředky z dotace MK ve výši 609 000,- přišly na účet.
 Z nákladů VV SKIP ve výši 627 242,25  Kč byly uhrazeny:

 materiál, poplatky bance, tisk plakátů, doména, monitoring
 všechny členské poplatky mimo příspěvku AMG. 
 Uhrazeno nájemné Národní knihovně na rok 2021.

 Byla odsouhlasena žádost o proplacení cestovného na stáž pro 2 pracovnice Městské 
knihovny Litvínov D. Tůmovou a M. Musialovou. Náplní stáže bude metodika lekcí 
informačního vzdělávání  a aktivity pro děti a mládež.

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.
 Proběhl 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
 Nevyužité finanční prostředky ze semináře Zaměstnavatelské sekce budou využity na 

přípravu dalšího semináře – dořeší L. Nivnická a A. Kvasničková
 Předsednictvo schvaluje směrnici o cestovních náhradách (úprava výše stravného) a o 

uzavírání dohod o provedení práce SKIP (úprava hodinových sazeb DPP).

3. Valná hromada SKIP
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 Valná hromada se uskuteční v Ostravě. Možná je pouze fyzická účast. Pro online 
hlasování je nutná změna stanov. Aktualizace Stanov SKIP byla provedena během 
prázdnin s právničkou Lenkou Dewerovou. Připomínky M. Závišky ke Stanovám 
SKIP jsou akceptovány, budou zařazeny do Jednacího řádu SKIP. Bude 
projednáno na jednání VV SKIP 1. 10. 2021.

 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 návrhu Programového prohlášení na období 2022 – 2025.

4. Akce a projekty SKIP 2021 
 Projekty SKIP do K21 na rok 2022 – termíny:

1.10.2021 – vyhlášení – R. Giebisch
31.10.2021 – termín pro zaslání
18.11.2021 – projednání došlých projektů na jednání PVV
Plánujeme přípravu - vzdělávacích akcí pro manažerské vzdělávání – R. Giebisch

- vzdělávacích akcí pro personální práci v knihovnách – L. 
Nivnická, Zaměstnavatelská sekce
- mediální vzdělávání – R. Giebisch, sekce vzdělávání

 Knížka pro prvňáčka – nová knížka připravena,  14. ročník, autoři Klára Smolíková a 
Petr Václavek (fotografie). Vyhlásí R. Giebisch

 Celostátní setkání seniorů – se uskutečnilo 3. – 5.8. v Praze.
 Projekt Bookstart – sety ve výrobě, vše běží podle harmonogramu. ALBI poskytlo 5 

tis. ks časopisu Kouzelné čtení. 
Připravují se nové knížky do setů, které si v roce 2023 budou knihovny objednávat do 
pro rok 2024.
Na rok 2022 jsou připraveny sety:
- pro nejmenší (0-3 roky)
- pro tříleté děti (3-6 let)
Cena jednoho setu je 80 Kč. Do vyčerpání zásob je možné doobjednávat sety pro děti 3 
– 6 let. Dotazy k objednávkám zasílejte na objednavkybookstart@knihvnahk.cz. 

 Knihovna roku, Městská knihovna roku a MARK – budou vyhlášeny 14.10.2021 
v Zrcadlové kapli. Na Facebooku SKIP ČR: 
https://www.facebook.com/skipcr/posts/10151409716899975  
byl zveřejňován miniseriál o nominovaných knihovnách v soutěži Městská knihovna 
roku 2021.

 Knihovny současnosti – na pozvání SKIP se konference zúčastnila paní Helena 
Mlejová, předsedkyně Spolku slovenských knihovníků a knihoven. SKIP uhradí její 
náklady. 

 22. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021 se uskuteční ve 
dnech 1. – 2.12.2021 v konferenčním sále Národního archivu. Zatím se konference 
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připravuje jako fyzické setkání, pokud dojde ke zhoršení pandemické situace, uskuteční 
se online. 

 Byla udělena záštita SMO pro Týden knihoven a soutěž Městská knihovna roku. 
 17. ročník semináře Co venkovské knihovny umějí a mohou se uskutečnil ve dnech 

16.-18.9. v Havlíčkově Brodě a Větrném Jeníkově. 
 Konference Vzdělávání 3. věku se uskuteční 16.11.2021 v Bratislavě. 

4. Zahraniční spolupráce
 Zrušený zájezd do Francie většina účastníků již obdržela finance od pojišťovny 

Slavia.
 86. kongres IFLA – zpráva - viz Příloha č. 1

5. Různé
 Deníčky Škola na ruby jsou k dispozici zdarma v Městské knihovně Český Těšín
 Konference Kultura 2022 se uskuteční 21.9.2021. Hlavními tématy konference budou:

Kultura a odměňování pracovníků v kultuře
Byla léta 2018 až 2021 dobou kulturní?
Živá kultura v roce 2022
Kulturní dědictví v roce 2022
Kam směřuje česká kultura pohledem parlamentních politických stran a koalic před 
sněmovními volbami 2021

 Tematické balíčky z workshopů primární prevence (projektu MPSV Krajská rodinná politika) 
jsou k dispozici http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/cs/dokumenty-ke-stazeni/dokumenty-
ke-stazeni-3/tematicke-balicky-z-on-line-workshopu-primarni-prevence 
Jedná se o balíčky: 

 PRIMÁRNÍ PREVENCE - PODPORA RODINY, MANŽELSTVÍ, PARTNERSTVÍ 
A DĚTÍ

 PRIMÁRNÍ PREVENCE - PŘIBLÍŽENÍ, POPIS A MOŽNOSTI
 PRIMÁRNÍ PREVENCE - KYBERPROSTOR, ON-LINE BEZPEČÍ
 PRIMÁRNÍ PREVENCE A ŠKOLY
 PRIMÁRNÍ PREVENCE A SAMOSPRÁVA, NNO, ZPRÁVA O RODINĚ, 

PODPORA DOBROVOLNICTVÍ
 PREVENCE K SOBĚ

Termíny jednání PVV v 2. pol. 2021

18.11.
9.12. v kanceláři V. Richtera

Jednání VV SKIP:
1.10.2021 v Uměleckoprůmyslovém museu

21. 9. 2021
Zapsala:  B. Štěpánová 
Schválil: R. Giebisch

Příloha č. 1 – Zpráva z  86. kongresu IFLA (17. - 19. 8. 2021) – Lenka Prucková
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letošní virtuální IFLA kongres dnes skončil. Online forma umožnila sledování většímu množství 
zájemců, využití jiných technických prostředků při prezentacích a panelové diskuze se zajímavějšími 
hosty, ale nebyla zcela bez mráčků.

K problémům virtuální platformy patřil nejednotný čas (který se vyřešil opakováním některých bloků 
v pro nás nočních hodinách) a občas se to „seklo“ (postupně se to zlepšovalo). Co zřejmě chybělo 
všem, byla osobní setkání a zákulisní debaty…

Na druhé straně průběžný chat umožňoval sledování reakcí kolegů na danou problematiku.

Mottem letošní konference bylo Let’s work together for the Future (Společně pro budoucnost), což 
nám starším sice trochu připomíná časy socialismu, ale v době společného ohrožení (nejen covidem, 
úpravami rozpočtů, ale i změnou chování uživatelů) je to pro knihovnictví pragmatická možnost. Ke 
konferenci se průběžně přihlásilo 2 800 účastníků a delegátů, nabídla 90 hodin programu a 150 
různorodých aktivit.

Hlavními směry, ke kterým se upínaly všechny přednášky, panelové diskuse či výstava plakátů, byly 
PANDEMIE a UDRŽITELNOST (jak hned v úvodní řeči zmínila předsedkyně IFLA Christine Mackenzie). 
Aktivity v této oblasti mohou být pro knihovny a jimi poskytované služby rozmanité. A je prozíravé, že
i české knihovnictví má udržitelnost jako top letošního a příštího roku 😊.

Generální sekretář Gerald Leitner (kterého známe z Olomouce z Knihoven současnosti) se spolu s 
dalšími přednášejícími  věnoval novým okolnostem, které vlivem pandemie prověřily Strategii IFLA a 
její cíle. Vzájemná spolupráce a utužení pevného svazku všech knihovníků a informačních pracovníků 
je nezpochybnitelná. 

Sekce veřejných knihoven IFLA  představila „vylepšený“ Manifest veřejných knihoven (první verze 
1994). Aktualizaci předcházela diskuze mezi knihovníky – 750 relevantních odpovědí na dotazník 
značí zájem knihovnické obce o tuto problematiku. K novým oblastem doplněným  v souladu se 
Strategií IFLA patří: 

1. znalostní/učící se společnost (knowledge society) 
2. virtuální přístup 
3. udržitelnost

Manifest byl také konzultován s přáteli z UNESCO.

K velmi sledovaným patří vždy vyhlášení nejlepší nové/rekonstruované knihovny z minulého roku 
(tentokrát z posledních dvou let). Při představení nejužšího výběru (Marrickville Library, Austrálie; 
Mechelen, Belgie; Oslo, Norsko; Groningen, Nizozemsko; Ningbo, Čína) jsme viděli veškeré současné 
trendy výstavby knihoven nejen „na zelené louce“, ale i jako přístavby nebo přímo rekonstrukce 
historických budov. Bylo vidět, že se hodně pracovalo s komunitou, která ovlivňovala nejen vzhled, 
ale především služby. Mě osobně překvapila Čína a její úžasná snaha po dostižení či vlastně 
předstižení světa.  Určitě je to pro čínské knihovnictví dobrá zpráva.

Ke kritériím, které porota sledovala, patřily kvalitní architektura, udržitelnost, flexibilnost, 
digitalizace, spolupráce s okolím a místní kulturou. A taky jak naplňují novou Strategii IFLA. Vítězem 
se stala nová šestipatrová veřejná knihovna v Oslu - Deichman Bjørvika - Oslo Public Library. 

Zmínila bych též cenu, kterou uděluje Sekce pro management a marketing za nejlepší propagační 
kampaň (i tady bychom mohli jednou prorazit): 
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* 1. místo: Monash Universita (Australia) and Penn State Universita (USA) za společný projekt, 
kdy v době uzavření knihoven filmovými šoty přípravy jídel ze starých kuchařek z jejich vlastních 
univerzitních fondů umístěných na sociálních sítích vyzývaly čtenáře k vyzkoušení receptů a dobré 
náladě

·         2. místo Městská knihovna v Jinan (Čína) za neobvyklý projekt denních knihoven sloužících 
především kurýrům, rozvozcům jídla a online řidičům. Navíc si  mohou přednostně půjčovat a vracet 
knihy. Nabízí se jim i „čtení“ ze zajímavých knih.
·         3. místo Irské knihovny za společnou kampaň na propagaci moderních knihovnických a 
informačních služeb veřejných knihoven.

Novou prezidentkou na roky 2021 – 2023 je Barbora Lison z Německa (která byla v roce 2018 v 
Olomouci na Knihovnách současnosti). Ve svém prezidentském období se chce věnovat těmto 
oblastem:

1.       virtuální svět – lidé si již zvykli na vzdálené přístupy ke službám a aktivitám a budou je dále chtít
rozvíjet a zlepšovat;

2.       rozmanitost – úprava našich sbírek a služeb tak, aby nedocházelo k žádné diskriminaci;

3.       udržitelnost;

4.       celoživotní učení;

5.       boj s nerovností, kterou právě prohlubuje přístup či nepřístup k moderním technologiím.

Pokud situace dovolí, příští 87. kongres proběhne od 28. 7. 2022 v Dublinu (Irsko). 
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