Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Zápis z 17. zasedání PVV SKIP – 4. 11. 2021
Přítomni: kol. R. Giebisch, D. Divínová, K. Hubertová, M. Kratochvílová, V. Richter, J.
Štěrbová
Omluveni: kol. K. Janošková, Z. Hájková, B. Konvalinková, Z. Matušík, L. Nivnická, M.
Sabelová,
Program:
1. Schválení programu, kontrola zápisu
2. Projekty na rok 2022
3. Valná hromada SKIP 2021
4. Akce a projekty SKIP 2021
5. Další aktivity SKIP
6. Různé

1. Schválení programu, kontrola zápisu
Zápis z 16. jednání PVV SKIP byl schválen.

2. Projekty na rok 2022

Celkem podáno 26 projektů. Proběhla diskuze k jednotlivým projektům.
Závěry:
Projekt Města a obce Drsného Severu čtou – není vyčíslena spoluúčast – projedná A.
Kvasničková s kol. Kučerovou.
Projekt Vzdělávání manažerů knihoven – nebude podán
Projekt Knihovnická dílna 2022 – nebude podán.
Projekt Literární Šumava – bude snížen na 90 tis. Kč
Projekty do K21 budou projednány na zasedání VV SKIP 29.11.2021.
PVV doporučuje platbu účastnického poplatku i u akcí konaných online.
PVV doporučuje při přípravě akce počítat s oběma variantami (prezenční i online)

3. Valná hromada SKIP

Kol. L. Dostálová zaslala návrhy na lektory na konferenci Architektura knihoven:
*
Architektonické studio Atakarchitekti - https://www.atakarchitekti.com/ postavili tam teď úžasnou knihovnu https://liberecka.drbna.cz/z-kraje/liberecko/27860-knihovna-a-spolkove-centrum-vjednom-vratislavice-se-pochlubily-novou-stavbou.html
*
Architektonické studio Fusion - reprezentativní knihovna v menší obci
Ostrožská Nová Ves (počet obyvatel 3000) http://www.fusionarchitects.cz/projekt/areal-obecniho-uradu-onv/
*
Knihovna v obci do 1000 obyvatel - Polyfunkční komunitní centrum Nadějkov http://www.nadejkov.cz/polyfunkcni-komunitni-centrum-nadejkov
*
Knihovní centrum Příhradek U Vokolků - někoho z KK Pardubice, či z města,
velmi zajímavé jak lze skloubit historické místo s moderní funkcí knihovny *
ze zahraničních hostů bych určitě pozvala Aat Vose, který je realizátorem
několika evropských knihoven - Kolín, Wurzburg, Holandsko, Skandinávie a je také
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propagátorem, že knihovna je třetím místem v obci a také s tímto konceptem velmi
úspěšně pracuje - https://aatvos.com/
*
popřípadě také někoho z IFLA sekce Library Building and Equipment - např.
Diane Koen nebo Traci Engel Lesneski, obě dvě autorky několika publikací na téma
architektura knihoven a členky pracovního výboru této skupiny –
http://origin-www.ifla.org/standing-committee/20
Dále oslovíme zástupce Francie, Německa, Polska, Slovenska. Některé přednášky
zahraničních lektorů by bylo možné uskutečnit online
Členské příspěvky SKIP – členové PVV diskutovali o potřebě zvýšení členských
příspěvků.
Závěr diskuze: PVV nenavrhne zvyšovat členské příspěvky SKIP. Doporučujeme
upozornit členy na možnost dobrovolného navýšení příspěvku.
Úkoly pro VH:
 Příprava Zprávy o činnosti SKIP v období 2019 – 2022
 Příprava Zprávy o hospodaření SKIP a VV SKIP v létech 2019 – 2021
 Příprava návrhu Programového prohlášení na období 2022 – 2025.
 Poslat „noty“ pro RVH

4. Akce a projekty SKIP 2021


Knížka pro prvňáčka – nová knížka připravena, 14. ročník, autoři Klára
Smolíková a Petr Václavek (fotografie). Objednávky:
https://forms.gle/vusQtHHbU9JeT5Vw5
Další informace na: https://skip.osvobozena-knihovna.cz/projekty/uz-jsemctenar-knizka-pro-prvnacka/uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka-20212022



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) i 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: objednavkybookstart@knihvnahk.cz.
Diskuze:
Chybí finanční prostředky, pokud se nepodaří získat komplexní podporu MK,
bude nutné zvýšit cenu setu.
J. Štěrbová navrhla oslovit ke spolupráci Asociaci krajů a poukázala na
chybějící spolupráci s KDK.
K. Hubertová zdůraznila nutnost oslovení krajů a důležitost pořádání krajských
seminářů.
K. Hubertová připraví prezentaci na jednání VV SKIP 29.11.



Knihovna roku, Městská knihovna roku a MARK – byly vyhlášeny 14.10.2021
v Zrcadlové kapli. Vítězům SKIPových soutěží budou v nejbližší době zaslány finanční
odměny.



22. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021 se uskuteční ve
dnech 30.11. – 1. 12. online. ´

2

5. Další aktivity SKIP

 Memorandum MK - MŠMT – další jednání proběhne v lednu 2022 prezentace programu J. A. Komenský (záměr, témata, termíny). Za MK je do
pracovní skupiny nominovaný R. Giebisch.
 Národní plán obnovy
rozděleno bude celkem 8,2 mld. Kč.
Použití na:
 financování výstavby kulturních a komunitních center,
 modernizaci technologií knihoven, muzeí - menší projekty do cca 3 mil. Kč
 digitalizaci - projekty ve výši cca 190 mil. Kč
 vzdělávání pracovníků – každá krajská knihovna ročně cca 1 mil. Kč na
vzdělávání knihovníků a dalších.
Je důležité co nejdřív začít pracovat na přípravě projektů.
 Oznamovací a diskuzní mailing list – diskuze
 Státní kulturní politika – schválená. Zahajuje se změna rámcových
vzdělávacích programů na školách. K tématu bylo otevřeno diskuzní fórum
https://velke-revize-zv.rvp.cz/ Je vhodné, aby se podílely i knihovny a další
paměťové instituce.

6. Různé





A. Kvasničková – úspora 115 200 Kč na letošních neuskutečněných nebo snížených
projektech. Část využije skupina pro Udržitelnost. Na zbylých 75 tis. napíše nový
projekt KMHK, p. Čižinská. Bude připravena žádost o změnu projektu MK – A.
Kvasničková.
A. Kvasničková osloví předsedy RV o zaslání informací o akcích RV v letošním
roce.
M. Kratochvílová navrhuje připravit seznam přírůstků členské základny
v jednotlivých regionech.

Termíny jednání PVV v 2. pol. 2021
9. 12. v kanceláři V. Richtera
Jednání VV SKIP:
29. 11. v NK ČR
4. 11. 2021
Zapsala: B. Štěpánová
Schválil: R. Giebisch
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