Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Zápis z 8. zasedání VV SKIP – 10.2.2022
Přítomni:

kol. Bornová Zuzana, Bouzková Helena, Brablíková Kamila, Dokládalová
Martina, Domoráková Renáta, Fojtová Svatomíra, Giebisch Roman, Gűttnerová
Marcela, Hájová Zuzana, Hanáčková Hana, Hluštíková Magdalena, Hubatková
Selucká Helena, Hubertová Kateřina, Janošíková Kateřina, Jarkulišová Gabriela,
Kalousková Jana, Konvalinková Blanka, Kratochvílová Monika, Kroulíková
Dana, Kříž Jaroslav, Kučerová Dagmar, Maixnerová Lenka, Maroszová Dagmar,
Nemčičová Hana, Nivnická Libuše, Novotná Iveta, Prucková Lenka, Richter Vít,
Sabelová Miroslava, Šlesingerová Helena, Štěrbová Jaroslava, Štiborová Jitka,
Tauberová Blanka, Troupová Ivana, Zajíc Pavel, Zoubek Ladislav

Omluveni:
Host: kol. L. Jansová
Program:
1. Schválení programu, kontrola zápisu
2. Informace kol. Jansové o webu
3. Zpráva o hospodaření SKIP
4. Příprava valné hromady
5. Odznak kolektivních členů SKIP
6. Informace o Bulletinu
7. Ochranná známka SKIP
8. Akce a projekty SKIP
9. Úprava Stanov – dr. Richter
10. Různé
1. Kontrola zápisu z minulého jednání PVV SKIP - připomínky k materiálům
Finanční řád – není potřeba žádná novela
Jednací řád – kol. Jansová připomínka ke schvalování nových členů SKIP
Článek II. - Členské otázky
Přihlášky za člena SKIP se podávají prostřednictvím jednotného formuláře
příslušnému regionálnímu výboru SKIP. Regionální výbor rozhodne o přijetí člena
nejdéle do tří měsíců od podání přihlášky. O přijetí za člena SKIP se rozhoduje
hlasováním, které může proběhnout na zasedání výboru nebo prostřednictvím
elektronické komunikace členů výboru. V případě zasedání výboru hlasování probíhá
podle ustanovení čl. 23, odst. 7 až 9 Stanov SKIP; v případě hlasování prostřednictvím
elektronické komunikace předseda nebo místopředseda výboru předem stanoví formu
hlasování a termín, do kdy bude hlasování probíhat. Nový člen je v případě hlasování
prostřednictvím elektronické komunikace přijat, hlasuje-li pro jeho přijetí
nadpoloviční většina členů výboru.
Přihlášky o členství ve SKIP cizího státního občana a zahraniční instituce zasílá
k rozhodnutí předsednictvu SKIP předseda příslušného regionu SKIP. Předsednictvo

SKIP rozhodne o členství zahraničního člena na svém nejbližším zasedání, nejdéle
však do tří měsíců od podání přihlášky.
O přijetí nebo o vyloučení zahraničního člena SKIP se rozhoduje hlasováním
v souladu s čl. 23, odst. 7 až 9 Stanov SKIP. Rozhodnutí je uvedeno v zápisu z jednání
předsednictva. Rozhodnutí je konečné.
Předsednictvo SKIP rozhodne o členství zahraničního člena nejdéle do tří měsíců od
podání přihlášky.
VV SKIP schválil všemi hlasy přítomných novelu Jednacího řádu. Nový Jednací řád
bude zveřejněn na webu SKIP.
Pravidla pro hospodaření – budou zaslána hospodářkám a dozorčí komisi
v regionech k připomínkám. Viz https://docs.google.com/document/d/1HjE6kkFzrQEjK6xtjiYE7LYPHHO2o0N/edit
2. Informace k novému webu SKIP prezentovala kol. L. Jansová
Kol. Jansová informovala, že většina regionů dodala výroční zprávy k vystavení na
webu. Zprávy z jednotlivých sekcí budou dodány.
https://www.skipcr.cz/vyrocni-zpravy-2021
Dále požádala o zaslání zpráv z minulých let, které na webu zatím chybí.
Proběhne vyhodnocení ankety SKIP a moje instituce. Nejvíce námětů přišlo
z Východočeského regionu – nejčastějším námětem je přilákání mladých knihovníků
do řad SKIP.
Regionální výbory předaly termíny valných hromad předsedovi. Někteří členové
předsednictva se zúčastní regionálních valných hromad. Skupina BOOKSTART
nabízí jako program valné hromady prezentaci projektu. Kol. Giebisch upozornil na
přepočet hlasů kolektivních členů knihoven při hlasování.
https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/valna-hromada-skip-a-odborna-konference/
11/uvod
3. O zprávě o hospodaření SKIP za rok 2021 informovala pí. Kvasničková (viz
Zpráva o hospodaření SKIP).
SKIP v roce 2021 hospodařil se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši
302 389,03 Kč. Tento hospodářský výsledek bude převeden v jednotlivých regionech
na účet 932 – nerozdělený zisk a ztráta.
Daňový základ SKIP pro rok 2021 je 20 491,43 Kč.
Zpráva byla VV SKIP schválena.
VV SKIP navrhuje, aby si jednotlivé regiony nebo sekce zažádaly o dotaci na akci
v roce 2022 do konce února, která musí být realizována do listopadu tohoto roku.
Jednotlivé žádosti budou posouzeny a schváleny na jednání PVV SKIP dne 10.3.2022.
4. Příprava valné hromady
Kol. Jansová připravuje webové stránky valné hromady. Přihlašovací formulář bude
vyvěšen do konce února.

Valná hromada v Aule Gong – Ostrava bude zahájena 7.6. 2022 ve 13,00 hodin.
Společenský večer moderovaný kol. Houškovou bude probíhat od 19 hodin v areálu
Velký svět techniky. Kulturní program a raut bude zajištěn Knihovnou města Ostravy.
Na společenském večeru bude předána cena Českých knihovníků. Byla jmenována
hodnotící komise ve složení: kol. Nivnická, Hájková, Zajíc, Kučerová a
Tauberová.
Kol. Houšková navrhla, aby byla udělena i jedna cena mimo obor knihovnictví.
Uděleno může být 5 – 6 kapek. Kol. Nivnická podala návrh na udělení ceny in
memoriam kol. Nejezchlebové.
https://www.skipcr.cz/oceneni/cena-ceskych-knihovniku
8.6. 2022 od 9 – 14 hodin bude probíhat konference Architektura knihoven
Lektoři z Německa, Polska, Francie a čeští přednášející.
Konference bude moderována Filipem Šenkem.
Barbara Lison za IFLu pošle zdravici, kol. Jansová připraví elektronickou prezentaci
pro udržitelnost. Dále bude připraveno krátké video o činnosti sekce IFLA pro
architekturu.
Předběžný program:





Barbara Lison – Director of Bremen City Library, Germany, IFLA president /online/
Jakub Pacześniak - Główny specjalista ds. Programowych, INSTYTUT KSIĄŻKI
Amandine Jacquet - Association des bibliothecaires de France
Aat Vos - https://aatvos.com/



Architektonické studio Fusion - http://www.fusionarchitects.cz/projekt/arealobecniho-uradu-onv/
Petr Lešek - Petr Lešek — Česká komora Architektů (cka.cz)
Knihovní centrum Příhradek U Vokolků - Knihovní centrum U Vokolků na Příhrádku
| 2020 | Aktuality | Krajská knihovna v Pardubicích (kkpce.cz)
Jan
Červinka
http://vcpd.cvut.cz/industrialni-situace-misto_tvar_programarchitektura-konverzi/)





Konference bude nahrána a dána na YouTube
https://www.youtube.com/skipcr
Kol. Kratochvílová zajišťuje prezentaci výstavy k rekonstrukci knihoven z Moravské
zemské knihovny.
Účastnické poplatky ve výši 500 Kč budou hrazeny přes účet VV SKIP. Je možnost i
vystavení faktury pro knihovny.
5. Odznak kolektivních členů SKIP
Kol. Jansová navrhla, aby kolektivní členové byli označeni jako u IFLy např. zeleným
kolečkem. Kol. Nivnická informovala, že knihovna již vyrobila odznáčky s logem
SKIP.
https://www.skipcr.cz/odznak-pro-kolektivni-cleny
6. Bulletin 2022 – bude příspěvek kol. Pillerové k IFLe a EBLIDě.

V tomto roce bude vydáno Lotyšské knihovnictví – překlad zajistí kol. Jansová.
V dubnovém čísle by měly být publikovány otázky a odpovědi od předsedů regionů a
sekcí.
Kol. Jansová připomněla, že zatím některé sekce nedodaly hlavní cíle své činnosti.
7. Ochranná známka SKIP
Byla diskutována otázka Ochranné známky – SKIP. Na deset let je poplatek 10 000
Kč, prodloužení je za 5 000 Kč.
VV SKIP odhlasoval, že zajištění ochranné známky SKIP, je nutné.
Ochranná známka pro některé akce SKIP jako např. Bookstart, Noc s Andersenem
nebo Knížka pro prvňáčka je potřeba prodiskutovat s patentovým poradcem – zajistí
kol. Giebisch, Sabelová a Kratochvílová.
https://www.profipatent.cz/cz/cenik
8. Akce a projekty SKIP
Knížka pro prvňáčka – nová knížka připravena, 14. ročník, autoři Klára Smolíková a Petr
Václavek (fotografie). Objednávky uzavřeny a v případě změn se lze domluvit na
obchod@triton-books.cz.
Udržitelný Březen měsíc čtenářů 2022
I v této složité době Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje třináctý ročník
akce Březen - měsíc čtenářů. Logo BMČ pro vaši potřebu si můžete stáhnout z
https://www.skipcr.cz/o-nas/loga . Pro letošní BMČ byl vydán krásný plakát, který si můžete
vyzvednout v krajských knihovnách. Za pomoc s distribucí plakátů všem krajským
knihovnám velmi děkujeme. I tento rok bude hlavním komunikačním tématem v českých
knihovnách udržitelnost. V České republice vznikla v roce 2019 pracovní skupina
Udržitelnost v knihovnách https://udrzitelna.knihovna.cz/ . Jejím cílem bylo prozkoumat role
českých knihoven v naplňování cílů udržitelného rozvoje a pomoci jim je rozvíjet,
prohlubovat a komunikovat veřejnosti i zřizovatelům.
2022: Udržitelnost v knihovnách – přidejte se - https://koncepce.knihovna.cz/2022udrzitelnostvknihovnach-pridejte-se/
Plakáty připraveny pro propagaci akcí a aktivit připravených k Březnu měsíci čtenářů
https://drive.google.com/file/d/1pi6VrE5_jRAfeqZRWxwNBkV52E-Belz1/view stačí do
volné bílé plochy vložit vlastní text.
Knihovny své akce mohou registrovat na - http://www.brezenmesicctenaru.cz/registrace/
Čtenář roku 2022 - čtenář nejvěrnější
celostátní knihovnickou kampaň Čtenář roku vyhlašuje již od roku 2011 Svaz knihovníků a
informačních pracovníků ČR. V jedenáctém ročníku hledáme v našich knihovnách čtenáře
nejvěrnějšího. Hlavním kritériem hodnocení bude celkový počet vypůjčených knih za rok
2021. Chceme ocenit primárně ty čtenáře, kteří knihovny nepřestávali využívat i v době, kdy
bylo zavřeno nebo se půjčovalo přes okénko. Takového skalního čtenáře, který si do knihovny
vždycky najde cestičku. Takového věrného parťáka knihovny J.
Kritéria Čtenáře roku:






čtenář se do knihovny zaregistroval před pandemií (tzn. před rokem 2020)
může jít o dospělého nebo dětského čtenáře
za rok 2021 má největší počet výpůjček
případně, pokud to knihovna dokáže zjistit a takové služby nabízela, i využil některou
z dalších služeb knihovny v době uzavření knihoven.

Přihlašovací formulář - https://forms.gle/XyjzHxADx7n39cBh6
S Knížkou do života – Bookstart
V lednu 2022 vyšla nová logopedická metodika. Požádali jsme o záštitu ministra kultury
nad 5. ročníkem celorepublikového projektu na podporu čtenářství v raném dětství S knížkou
do života – Bookstart.
9. Úprava Stanov
Kol. Richter informoval členy VV SKIP o připomínkách ke stanovám:
Čl. 5 bod 3 Členství čestného člena zaniká vystoupením nebo úmrtím k diskusi
Stanovy – kol. Richter komentoval nové návrhy na změny
Článek 5, odst. 3 – jak zrušit čestné členství ve SKIP, například, pokud se člen
dopustí trestního činu.
Článek 5, odst. 6 – nutno řešit jak doručit členovi SKIP rozhodnutí o vyloučení ze
SKIP.
Článek 8, odst. 2 nově zní: Ze seznamu institucionální členů může SKIP zveřejnit
název člena , kontaktní údaje a datum přijetí za člena skip.
Článek 21, odst. 11 doplňuje se: Regionální výbor si ze svého středu volí
místopředsedu.
Článek 22, Odborné orgány – s navrženými úpravami byl vysloven souhlas.
Předmětem diskuse byla otázka vedení seznamu členů odborného orgány. Je nezbytné
navrhnou vhodnou formulaci v souladu s GDPR a stanovit principy hlasování.
Kol. Richter vyzval všechny, aby do dubna zasílali připomínky k novele stanov
úpravě,
abychom
je
mohly
průběžně
vyhodnotit.
Viz:
https://docs.google.com/document/d/14Bvtmr4v--JQW51Tyw5Oalew_SSh6CQ_/edit
10. Různé
Pražský SKIP své akce, které uskutečnil jako webináře a umístil na You Tube pod hlavičkou
SKIPU ČR, bylo by přínosné umísťovat podobná videa SKIPových regionů na stejný kanál,
v případě zájmu se obraťte na Lindu Jansovou (linda.jansova@gmail.com) úkol: Roman / dát
info do konferencí SKIP.
Dotace Online – byla prodloužena licence na následující období. Je nutná větší propagace.
AMG + SDRUK + SKIP + AKVŠ: restart pravidelných schůzek, aktuální témata
V pátek 28. ledna proběhlo setkání "Memorandum MŠMT a MK ČR a další umělecké
obory" – vznikl oficiální dopis pro MK a MŠMT a členy pracovní skupiny k tomuto
Memorandu:

•
Spolupráce MŠMT a MK je důležitá, vítáme její zakotvení v programovém prohlášení
vlády. Součástí této snahy je již podepsané Memorandum o spolupráci a na něj navazující
činnost existující mezirezortní pracovní skupiny.
•
Memorandum vzniklo z iniciativy knihoven a na základě výzev a problémů, které
knihovny považují za zásadní. Problematika knihoven je do značné míry společná pro
všechny paměťové instituce, je vhodné zvážit, zda ke spolupráci na již vytvořené platformě
přizvat i představitele sektoru muzeí a galerií reprezentovaného Asociací muzeí a galerií ČR.
•
Víme, že představitelé živého umění v této chvíli hledají podobnou vhodnou
platformu. Jsme si vědomi, že formát mezirezortní spolupráce je věcí ministerstev, plně
budeme respektovat jakékoliv rozhodnutí v této věci. Je rozhodnutí ministrů, zda rozšiřovat
agendu stávající platformy, která nám připadá již dnes velmi široká, o problematiku živého
umění. Za nás to nepovažujeme za praktické.
•
Těšíme se na další spolupráci, dovolíme si požádat i o možnost představit tuto agendu
osobně vedení obou ministerstev.
Ve středu 9. února proběhlo jednání na téma " Knihovny a knihovnické organizace propagace v médiích: koordinace"; u tohoto jednání byla kromě předsedkyň a předsedů
knihovnických organizací i Eliška Bartošová, která má na starosti PR SDRUK - mimo jiné i
ve vazbě na projekt Norských fondů, a Vítek Richter za Knihovnický institut. Na jednání na
platformě Memoranda se SDRUK, AKVŠ a knihovnické komise AMG byly představeny
plány pro letošní rok a jaké nabízí možnosti spolupráce, zapojení partnerů při pořádání aktivit.
NOVINKA Knihovna roku 2022
Upozorňujeme na změnu v letošním ročníku Knihovny roku – základní knihovna. Letos se
bude konat soutěž Vesnice roku, takže musíme delegovat do celostátního kola komisaře do
Vesnice roku, a pokud se jim nebude zdát vítěz, tak navrhnout ve spolupráci s krajským
metodikem jinou knihovnu. Seznam komisařů bude aktualizovat kol. Pucková.
Dále potřebujeme nominovat nového komisaře do ministerského kola Knihovna roku –
základní knihovna. Paní Drechslerová z Rapotína musí končit (byla 3 roky) a navrhneme
Tomáše Pavelku ze Zámecké knihovny Mořice. Je to poslední MAR
Opět bude vyhlášena soutěž Městská knihovna roku 2022. Uvažuje se o změně kritérií
hodnocení tak, aby byly zvýrazněny principy „zelené knihovny“.
Termíny jednání PVV v 1. pol. 2022
10.3.
13.4.
12.5.
7. - 8. 6. celostátní VH v Ostravě
Zapsala: A. Kvasničková
Schválil: R. Giebisch

