
    Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky             

Zápis z 20. zasedání PVV SKIP – 10. 3. 2022 

Přítomni:   kol. D.  Divínová,  R.  Giebisch,  Z.  Hájková,  K.  Hubertová, K.  Janošková,  B.
Konvalinková, M. Kratochvílová,  L. Nivnická, V. Richter, 

Omluveni: kol. Z. Matušík, M. Sabelová, J. Štěrbová

Program:
1. Schválení programu, kontrola zápisu a úkolů z posledního jednání PVV
2. Hospodaření VV SKIP
3. Valná hromada SKIP 2022
4. Projekty SKIP na rok 2022
5. Česko-německá spolupráce
6. Různé

1. Schválení programu, kontrola zápisu, organizační záležitosti 
 Zápis z 19. jednání PVV SKIP byl schválen.
 PVV per rolam schválilo zvýšení finančního příspěvku na certifikaci knihoven

podle Standardu a metodik Handicap Friendly z 15 tis. na 20 tis.
 PVV per rolam schválilo přidělení  finančního příspěvku ve výši 14 000,- Kč

Plzeňskému  regionu  na  úhradu  části  nákladů  na  Celostátní  setkání
knihovnických seniorů v Plzni 23.8. – 25. 8. 2022 

2. Hospodaření VV SKIP – Alena Kvasničková
 K 8.3.2022 byly výnosy ve výši 10 900 Kč za účastnické poplatky na akce 

OKNA a Konference architektury. Průběžně jsou vystavovány faktury za 
účastnické poplatky .

 Regiony začaly vybírat a fakturovat členské příspěvky, takže odvod pro VV 
SKIP bude realizován až v dalším čtvrtletí. Dosud nebyla schválena dotace MK  
z programu Knihovna 21. století. 

 Náklady byly čerpány ve výši 194 384 Kč – z toho např. monitoring 14 520 Kč, 
plakáty 40 172 Kč, služby spojené s provozem sekretariátu 70 000 Kč, domény 
1 394 Kč, členské příspěvky IFLA a EBLIDA.

 Předsednictvo schválilo, že zatím budou realizovány první dubnové akce Hrátky 
s pamětí, Dětský knihovník, Noc s Andersenem a OKNA.

 Byly uzavřeny 4  dohody,  ze kterých byla odvedena srážková daň.

Příprava valné hromady:

 Zatím jsou zajištěny ceny pro Knihovníky – kapka
 Rezervace ubytování pro zahraniční hosty  - zajistí pí. Kvasničková a Hájková
 V průběhu března bude dořešen rozpočet na konferenci a připraveny objednávky

na ubytování a pronájmy.

3. Příprava VH
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 Dosud byly dohodnuty sponzorské příspěvky ve výši 135 tis. Kč.
 M. Sabelová dohodla účast představitelů kraje a města. První den potvrdil účast 

primátor města Ostravy a účastníky pozdraví i T. Foltýn, ředitel NK ČR. Zahájení
druhého dne se zúčastní hejtman Moravskoslezského kraje. 


 Valná hromada bude zahájena 7. 6. 2022 ve 13 hod v Aule Gong
 Společenský večer se uskuteční od 19 hod. v hotelu Imperial. Moderovat ho bude 

Z. Houšková, krátké vystoupení zajistí KMO.
 Na  společenském  večeru  bude   předána  cena  Českých  knihovníků.  Byla

jmenována hodnotící komise ve složení: kol. Nivnická, Hájková, Zajíc, Kučerová
a Tauberová. Termín nominací – 31. 3. 2022.

 Čestní hosté – budou pozváni předsedové ostatních knihovnických spolků, 
zahraniční hosté a zástupci SMO, SMS, SPOV, p. senátora Paveru.

 M. Kratochvílová zajišťuje prezentaci výstavy k rekonstrukci knihoven 
z Moravské zemské knihovny. 

Úkoly 
 Příprava návrhu Programového prohlášení na období 2022 - 2025 
 Příprava kandidátky – termín k zaslání kandidátů do 30.4.2022.
 příprava Zprávy o hospodaření SKIP a VV SKIP v létech 2019 – 2021 – A. 

Kvasničková, D. Divínová
 Příprava Zprávy o činnosti SKIP v období 2019 – 2022

4.  Akce a projekty SKIP 2022
 Knížka pro prvňáčka – hotová, distribuce proběhne v dubnu – květnu 2022
 Bookstart – sety 2022 pro nejmenší děti jsou rozebrané, pro děti 3 – 6 let ještě 
zbývá cca 1000 ks. Pracovní skupina se pravidelně schází, příští setkání se 
uskuteční 23. 4. V květnu budou vyhlášeny další ročníky. Předpokládáme zvýšení
ceny setů. Z kapacitních důvodů budou změněny obaly – místo kufříků tašky. 
 Spolupráce s Mateřídouškou – byli jsme osloveni s nabídkou spolupráce na 
připravovaném projektu Mateřídoušky určeném dětem ze základních škol. 

5. Česko-německá spolupráce
Uskutečnila se schůzka s prof. Kubíčkem, Mgr. Foltýnem, p. Chruščovou, V. 
Richterem a R. Giebischem. Do poloviny března je nutné připravit podklady za 
každou z oblastí spolupráce (Jsme centra komunit – L. Nivnická, T. Řehák; Učíme – 
H. Landová, P. Mazáčová, R. Giebisch; Uchováváme paměť – T. Foltýn, Š. Běhalová, 
M. Krčál; Jsme prostor – L. Dostálová, V.  Richter). Podklady budou poté předány 
výtvarníkovi, který připravuje stánek. Členové PVV diskutovali o možných způsobech
propagace českého knihovnictví v Lipsku. 
Závěr diskuze a úkoly:

 Budeme prezentovat velké akce SKIP – Bookstart, Přístupná knihovna, Noc 
s Andersenem, Knihovna roku a Městská knihovna roku, Knížka pro prvňáčka.

 Zmapujeme spolupráci s německými knihovnami – B. Konvalinková
 Oslovíme knihovny s žádostí o poskytnutí jejich propagačních materiálů 

v němčině nebo angličtině.  

6. Různé
 V. Richter seznámil členy PVV s aktuálními informacemi o IROP, průběhu 

přípravy Zákona o kultuře
 Proběhla další jednání mezirezortní skupiny MK a MŠMT 

Termíny jednání PVV:
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13.4.

Jednání VV SKIP:
12. 5.

7. - 8. 6. celostátní VH v Ostravě

Zapsala:  B. Štěpánová 
Schválil: R. Giebisch
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