Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Zápis z 19. zasedání PVV SKIP – 12. 1. 2022
Přítomni: kol. R. Giebisch, D. Divínová, Z. Hájková, K. Hubertová, K. Janošková, B.
Konvalinková, M. Kratochvílová, L. Nivnická, V. Richter, M. Sabelová, J. Štěrbová
Omluveni: kol. Z. Matušík
Host: kol. L. Jansová
Program:
1. Schválení programu, kontrola zápisu a úkolů z posledního jednání VV
2. Anketa SKIP
3. Hospodaření VV SKIP
4. Valná hromada SKIP 2022
5. Projekty SKIP na rok 2022
6. Různé

1. Schválení programu, kontrola zápisu, organizační záležitosti



Zápis z 18. jednání PVV SKIP byl schválen.
Výroční zpráva SKIP 2021 – výroční zprávy regionů a odborných sekcí zašlete
co nejdříve R. Giebischovi.

2. Anketa SKIP - Linda Jansová




L. Jansová seznámila členy PVV průběhem přípravy ankety určené
individuálním i institucionálním členům SKIP. Následně proběhla diskuze
s dalšími návrhy např. doplnit otázku na věk respondentů nebo účast
respondentů na pravidelných velkých akcích. L. Jansová připraví seznam,
případné další akce nahlaste přímo L. Jansové. PVV dále doporučuje rozlišit typ
respondenta na instituci a individuálního člena. Bude tedy možné vyplnit anketu
2x (za oba typy respondenta). Informace o tom bude přidána do popisu. Termín
pro vyplnění ankety předpokládáme do konce února 2022.
Odznak – připraven, odznak je možné vložit na web knihovny, použití je
dobrovolné.

3. Hospodaření VV SKIP – A. Kvasničková



Členům PVV byla předložena předběžná Zpráva o hospodaření VV SKIP za
rok 2021. Zpráva byla doporučena k dopracování a poté bude předložena ke
schválení na únorovém zasedání VV SKIP.
11. 1. 2022 bylo odevzdáno vyúčtování projektů z K21.

4. Valná hromada SKIP

 Připravena webová stránka https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/valnahromada-skip-a-odborna-konference/11/uvod a pozvánka Pozvánka do Ostravy na
11. valnou hromadu SKIP spojenou s odbornou konferencí Architektura knihoven |
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (skipcr.cz)
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 V přípravě je registrační formulář. Registrace bude nutná pro všechny akce.
Vložné Konference Architektura a výstavba knihoven je 500 Kč pro členy SKIP
a 800 Kč pro nečleny. Termín pro úhradu účastnického poplatku (převodem) je
stanoven na 30. 4. 2022. A. Kvasničková vystaví zájemcům fakturu.


Předběžný program:

•
•
•
•
•
•
•

VH SKIP 7.6. 13.00 – 17.00 hod.
Zahájení, schválení programu valné hromady.
Volba komisí (mandátová, volební, návrhová).
Zdravice zahraničních knihovníků a hostů.
Zpráva mandátové komise.
Návrh na změnu stanov, diskuse.
Představení kandidátů na funkce předsedy, členů VV, dozorčí komise.
Volby.

•
•
•
•
•
•

Společenský večer 7.6. 19.00 – 22.00 hod., v areálu Velkého světa techniky
Moderátor – Zlata Houšková
V lednu budou vyhlášeny nominace na CČK do konce března 2022 – R. Giebisch
Únorové jednání VV SKIP v Klementinu vybere 5 osob do poroty CČK
5 oceněných obdrží kapku /šperk/, diplom a kytici
Zajistíme raut v Ostravě – v případě hezkého počasí venku
Kulturní program a pomoc s organizací akce – zajistí SKIP 10

•
•
•
•
•
•
•

Mezinárodní konference 8.6. 9.00 – 14.00 hod.
Moderátor – Mgr. Filip Šenk Ph.D. ?
Polský přednášející – řeší R. Giebisch s Institutem knihy Krakov
Německý přednášející – řeší R. Giebisch s G-I Prag
Francouzský přednášející – řeší z. Hájková s Francouzským spolkem
Slovenský přednášející ?
Centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven – MZK
L. Jansová osloví veřejnou knihovnu v Edmontonu, která zvítězila v soutěži IFLA
„Zelená knihovna“ s žádostí o video příspěvek.

Organizace VH
 Zahraniční hosty osloví V. Pillerová a L. Jansová.
 Tlumočení bude zajištěno, jednotlivé příspěvky je možné nahrávat. V tom případě
ale bude nutné získat od přednášejících souhlas.

Ubytování a stravování si řeší účastníci individuálně. SKIP zajistí ubytování pro
zahraniční hosty (Slovensko, Německo, Rakousko). Tipy na ubytování zašle M.
Sabelová. Občerstvení v průběhu celé akce zajištěno zdarma v rozsahu - káva, čaj,
voda.
 Stánky firem, výstava – pokusíme se zajistit výstavu MZK k rekonstrukcím
knihoven. Jedná se o 12 kusů jednotlivých panelů – domluví M. Kratochvílová
 Na zahájení bude pozván někdo z regionálních politiků – domluví M. Sabelová.
 Doprovodný program – možnost využít aktivit v Dolních Vítkovicích – domluví
M. Sabelová.
 Návrh – připravit smyčku s aktivitami / aktivitou SKIP, kterou by bylo možné
vyplnit pauzy během jednání. Oslovíme knihovny – smyčku technicky zpracuje Z.
Hájková.
 Dále bude připravena prezentace k Bookstartu – KMO, M. Sabelová
Úkoly pro VH:
 Příprava Zprávy o činnosti SKIP v období 2019 – 2022
 Příprava Zprávy o hospodaření SKIP a VV SKIP v létech 2019 – 2021
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Příprava návrhu Programového prohlášení na období 2022 – 2025.
Poslat „noty“ pro RVH
Získat další sponzory
Zaslat termíny regionálních valných hromad R. Giebischovi – co nejdříve!
Novela stanov a aktualizace Jednacího řádu jsou hotovy.
Příprava kandidátky – termín k zaslání kandidátů do 30.4.2022.

5. Akce a projekty SKIP 2022


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
Navýšena cena na 22,-Kč.



Projekt Bookstart – v lednu 2022 vyjde nová metodika
Diskuze:
Chybí finanční prostředky, pokud se nepodaří získat komplexní podporu MK,
bude nutné zvýšit cenu setu.



Dotace online – M. Kratochvílová připravila krátký dotazník k využívání
monitoringu. Z dotazníku vyplynulo, že:
- o posílání informací je zájem,
- nemá úplně dopad na realizaci konkrétních projektů,
- 41,7 % z respondentů v konferenci SKIP o tomto monitoringu neví,
- všichni krajští metodikové považují službu za užitečnou a předplatné by
uvítali.
Monitoring je potřeba více propagovat (předjednaný je článek do Čtenáře).
Návrh – přidat jako otázku do ankety. M. Kratochvílová domluví s L. Jansovou.



Konference Udržitelnost v knihovnách – proběhla 14. 12. 2021



Bulletin SKIP – připravena zvláštní čísla Slovenské knihovnictví a Lotyšské
knihovnictví. V dubnu 2022 vyjdou další běžná čísla.



Ochranná známka SKIP – M. Kratochvílová navrhla možnost nechat si
schválit ochrannou známku na SKIP. Cena 10 tis. Kč/1 známku. Proběhla
diskuze s vesměs kladnými ohlasy. Pro únorové jednání VV SKIP zašle M.
Kratochvílová další podklady.



Čtenář roku – starosta – téma bude předloženo k diskuzi VV SKIP.

6. Různé


Doporučení ÚKR k výkonu meziknihovních výpůjčních služeb

Ústřední knihovnická rada ČR se na svém jednání 6. 12. 2021 věnovala tématu
poskytování meziknihovních výpůjčních služeb. Po obsáhlé diskusi bylo
schváleno toto usnesení:
ÚKR projednala otázky související s poskytováním MVS a konstatovala:
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Preferovanou variantou MVS je požadavek čtenáře samoobslužně zadaný přes
Knihovny.cz.
Pro požadavky zadané přes žádající knihovnu doporučuje ÚKR systém Získej
jako hlavní nástroj pro správu MVS.
Knihovny dožádané vyřizují i požadavky zaslané jiným způsobem (než ad 1 a ad
2) v souladu s právními předpisy; je možné pro takové případy stanovit odlišné
podmínky.
K otázce MVS se ÚKR vrátí po vyhodnocení právě probíhajícího dotazníkového
šetření.
Tuto otázku bude ÚKR řešit jak z hlediska dlouhodobého (Koncepce rozvoje
knihoven ČR na léta 2021-2027), tak z hlediska operativních doporučení.

Knihovny v Programovém prohlášení vlády:
Celé programové prohlášení: https://www.vlada.cz/cz/programove-prohlasenivlady-193547/








Podpoříme rozvoj knihoven i jejich roli lokálních kulturních a komunitních center
jako klíčovou veřejnou službu.
Ve spolupráci s MŠMT propojíme nabídku vzdělávání v oblasti kultury a mediální
gramotnosti s revizí rámcových vzdělávacích programů.
Budeme hledat cesty ke zvýšení vizuální a čtenářské gramotnosti, která má zásadní
vliv na orientaci v dnešní informacemi zahlcené době. Ve vzdělané a kulturní zemi
musejí být knihy a učební pomůcky bezpodmínečně považovány za nezbytné
zboží.
Prostřednictvím dotačních titulů, příspěvkových organizací a meziresortní pracovní
skupiny MK a MŠMT prohloubíme nabídku kulturních a uměleckých
vzdělávacích programů a projektů v kontextu probíhající revize rámcových
vzdělávacích plánů.
Citlivě implementujeme směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu
s důrazem na práva uživatelů tak, aby se podpořily různé možnosti legálního
využívání autorských děl a dalšího chráněného obsahu, ať už prostřednictvím
služeb na vyžádání nebo platforem pro sdílení obsahu, ve školách a také
knihovnami, muzei, galeriemi a dalšími paměťovými nebo výzkumnými
institucemi, a zároveň byli tvůrci za užívání jejich děl spravedlivě odměňováni.

Termíny jednání PVV v 1. pol. 2022
10.3.
13.4.
12.5.
Jednání VV SKIP:
10.2.
7. - 8. 6. celostátní VH v Ostravě
Zapsala: B. Štěpánová
Schválil: R. Giebisch
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