Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Zápis z 21. zasedání PVV SKIP – 14. 4. 2022
Přítomni: kol. D. Divínová, R. Giebisch, K. Hubertová, K. Janošková, B. Konvalinková, M.
Kratochvílová, V. Richter, M. Sabelová, J. Štěrbová
Omluveni: kol. Z. Hájková, Z. Matušík, L. Nivnická
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 20. jednání PVV SKIP byl schválen.

2. Hospodaření VV SKIP – Alena Kvasničková

PVV odsouhlasilo směrnici o cestovních náhradách SKIP.

3. Příprava VH











Sponzoři - dosud byly dohodnuty sponzorské příspěvky ve výši 175 tis. Kč,
několik dalších se dosud neozvalo. Ubytování si budou zajišťovat sami.
K dispozici budou mít stůl + 2 židle. Prodlužovačky a další techniku budou mít
vlastní. Do 20. 5. je nutné poslat materiály do KMO. Bude nutné zjistit, kolik
sponzorů se zúčastní slavnostního večera.
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 pravděpodobně zúčastní náměstek hejtmana 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. Komise zasedne do konce dubna. Došlo celkem 15 nominací.
Čestní hosté – budou pozváni předsedové ostatních knihovnických spolků,
zahraniční hosté a zástupci SMO, SMS, SPOV.
M. Kratochvílová zajišťuje výstavy k rekonstrukci knihoven z Moravské zemské
knihovny. Převoz zajistí MZK.
Proběhly všechny regionální konference, usnesení zašlete R. Giebischovi.

Úkoly
 Příprava návrhu Programového prohlášení na období 2022 – 2025 a Zpráva o
plnění 2019 – 2022 bude zasláno elektronicky.
 Příprava kandidátky – termín k zaslání kandidátů do 30.4.2022.
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 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
 Všechny podklady budou zveřejněny na webu začátkem května.

4. Akce a projekty SKIP 2022

 Knížka pro prvňáčka – probíhá distribuce
 Bookstart – 23. 4. proběhlo jednání pracovní skupiny v Hradci Králové, dojde
ke zvýšení ceny na 90,- nebo 100,- Kč (dle propočtu). V květnu budou
vyhlášeny další ročníky. V přípravě jsou základní informace o projektu
v ukrajinštině připravuje Slovanská knihovna. V přípravě je nová metodika pro
děti 0 – 2 roky – Z. Houšková. Projekt získal záštitu ministra kultury. Více
informací https://www.sknizkoudozivota.cz/ nebo facebooková stránka
https://www.facebook.com/sknizkoudozivota/
 Noc s Andersenem – proběhla diskuze o účelnosti pohlednic. Návrhy na jiné
dárky pro děti – např. semínka (příspěvek do projektu Udržitelnost). Navrženo
oslovit ke spolupráci České lesy – R. Giebisch.

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.
B. Konvalinková zmapovala spolupráci s německými knihovnami. Aktivní spolupráce
u cca 5 knihoven. Celkový výstup – Příloha č. 1.
Závěr diskuze a úkoly:
 Budeme prezentovat velké akce SKIP – Bookstart, Přístupná knihovna, Noc
s Andersenem, Knihovna roku a Městská knihovna roku, Knížka pro prvňáčka.
 Oslovíme knihovny s žádostí o poskytnutí jejich propagačních materiálů
v němčině nebo angličtině.

6. Různé



M. Sabelová navrhla znovu nabídnout stáže - R. Giebisch pošle do konferencí.
Pomoc Ukrajině – informace na https://ipk.nkp.cz/pomoc-ukrajine
Nabídka webinářů sekce Bezbariérové knihovny
https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/
Klub tvořivých knihovníků SKIP ČR ve spolupráci se Slovanskou knihovnou
přepracoval do ukrajinštiny poslední vyšlé číslo elektronického časopisu Malý
tvořivec, Podzim 2021 - Pracovní listy pro děti v knihovnách, ISSN 2694-9504.
E-knihy
Více než 30 knih současných ukrajinských autorů dětských knih zdarma zpřístupnilo
https://drive.google.com/drive/folders/1z7NN25HdiR9LVySXtO2WyxtQ4jPuptcH?
fbclid=IwAR2XmsFwOKLkMj7dvquu9JgaDYAcIXwtmhYxko1fxOrBcnc5LIrFub5
hj70 nakladatelství Ranok a literární agentura Barabuka. Jedná se o knihy pro děti
od 3 do 9+ let od ukrajinských spisovatelů Volodymyra Arjenjeva, Olhy Kuprijan,
Saška Dermanského, Olesji Mamčyn, Oksany Luševské, Jurije Nikitinského a
dalších.
Skoro 30 e-knih https://starylev.com.ua/promotion/elektronni-dytyaci-knygybezkostovno pro děti různého věku je teď možné stáhnout zdarma na webu lvovského
nakladatelství Vydavnyctvo Stareho Leva. Jsou to knihy Halyny Vdovyčenko, Ihora
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Kalynce, Volodymyra Rutkivského, Dzvinky Matijaš, Iryny Lazutkiny a dalších
ukrajinských autorů píšících pro děti.
Knihy jsou nyní dostupné zdarma také přes mobilní aplikaci Yakaboo
https://www.yakaboo.ua/ua/promotions/promo/index/id/5397/?
fbclid=IwAR3tPDlHUUO1N_m2ynBjdbi0bFUNVVksfmaPmagNxMaJjFGHOFEecE
nU8qo .
Začalo veřejné připomínkování Hlavních směrů revize RVP ZV
Určeno pouze pro formální vzdělávání. Knihovny a další instituce se mohou zapojit
pouze jako partneři škol.
Český den proti rakovině – SKIP partnerem akce. Zájemci o spolupráci napište na tel.
603 546 116 (popř. e-mail jana.mauleova@arcadia.cz), kde se s Vámi domluví na
podrobnostech.

Termíny jednání PVV:
Jednání VV SKIP:
12. 5.
7. - 8. 6. celostátní VH v Ostravě
Zapsala: B. Štěpánová
Schválil: R. Giebisch

Příloha č. 1
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Hezký den, kolegyně a kolegové,
v rámci obecné přípravy stánku na knižní veletrh v Lipsku mapuji české knihovny, které
spolupracují s Německem.
Prosím, ozvěte se mi, pokud Vaše knihovna udržuje trvalou a aktivní spolupráci s nějakou
knihovnou v Německu – a jakým způsobem (společný projekt, konference, seminář, vzájemná
návštěva či výměna pracovníků…). Vaši odpověď prosím obratem, nemusí být obsáhlá.

Blanka Konvalinková

***************************************************************************
*****

1. Dům národnostních menšin o.p.s.
Vážená paní kolegyně,
Přímo s knihovnami ne, ale spolupracujeme velmi intenzivně se spolky německé národnostní
menšiny v ČR, redakcí časopisu LandesEcho, která u nás sídlí, se Spolkem Němců a přátel
německé kultury a dalšími.
Naše knihovna má i „německé“ oddělení v tomto duchu.

Mgr. Radek Novák
vedoucí knihovny, zástupce ředitele
Dům národnostních menšin o.p.s.
Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2
IČ 285 16 346
Tel.: +420 221 419 802, +420 221 419 815
Web: www.dnm-praha.eu, knihovna@dnm-praha.eu

2. Národní lékařská knihovna (Sokolská 1791/54, 121 32 Praha 2, IČO 00023825)
Národní lékařská knihovna (Sokolská 1791/54, 121 32 Praha 2, IČO 00023825) a její
oddělení Zdravotnické muzeum spolupracují s Humboldt-Universität zu Berlin (Institut für
Rehabilitationswissenschaften, Lehrgebiet Pädagogik bei geistiger Behinderung, prof. Oliver
Musenberg), School of Art and Design, Teesside University (Middlesborough, Velká
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Británie, prof. Simon McKeown) a Jedličkovým ústavem (Praha) na projektu Images and
Imagination of Impairment and Disability in the “Hans-Würtz-Collection”, financovaného na
léta 2022-2025 v programu "UK/German funding Initiative in the Humanities" (Deutsche
Forschungsgemeinschaft Arts and Humanities Research Council). Účelem projektu je
zpracování, multidisciplinární interpretace (disability studies and history, dějiny umění,
sociální historie) a prezentaci (prostřednictvím výstav, internetu i dokumentárního filmu) tzv.
Würtzovy sbírky, souboru grafických a plastických uměleckých děl s tematikou postižení,
který původně shromáždil speciální pedagog Hans Würtz (v Berlíně ve 20. letech) a která byl
uchován v Československu od konce 30. let. Projekt má postavu Hanse Würtze historicky
situovat v dějinách střední Evropy 20. století a přispět k pochopení místa tématu handicapu,
invalidity či postižení v dějinách evropského myšlení i výtvarného umění. Účast řady
odborníků, umělců i dalších lidí, pro něž je projekt rovněž prostředkem k reflexi vlastního
fyzického handicapu, zajistí, že interpretace Würtzovy sbírky vykročí za tradiční schémata
výkladu postižení v historii.

Helena Bouzková bouzkova@nlk.cz

3. Moravská zemská knihovna v Brně
MZK má oficiální spolupráci se SLUB, kde jedním z produktů je i spolupráce na projektu
Coding da Vinci https://codingdavinci.de/de/events/ost3-2022 . Mimo to jsme účastníky
projektu EoDOpen, kterého se účastní i univerzitní knihovny z Greifswaldu a Regensburgu viz https://eodopen.eu/. Dále máme dohodu o spolupráci s Die Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB), o spolupráci na vědeckých projektech, na
poli digitalizace, případně výměnné stáže.
https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/pdf/vz_mzk_2019_web_ms_final_2.pdf
Spolupráce s městskou knihovnou v Lipsku:
https://duha.mzk.cz/clanky/mestske-knihovny-v-lipsku-tradice-inovace
Tomáš Kubíček mzk@mzk.cz

4. Národní knihovna Praha
Národní knihovna – akvizice má mezi knihovnami v Německu několik výměnných partnerů
pro mezinárodní výměnu publikací….

Michal Záviška
Ředitel Odboru doplňování fondů
Národní knihovna České republiky Michal.Zaviska@nkp.cz
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5. Knihovna Muzea města Ústí nad Labem
Knihovna pravidelně vyměňuje publikace s těmito německými institucemi:

Landesamt für Archäeologie (Dresden),
Museum Europäischer Kulturen (Berlin),
Herder-Institut (Marburg),
Collegium Carolinum München,
Germanische National Museum (Nürberg),
Senckenberg Research Institute and Natural History Museum (Frankfurt).

Zuzana Vejškrabová
Knihovna Muzea města Ústí nad Labem
Masarykova 1000/3
400 01 Ústí nad Labem

Suchánková Terezie suchankova@muzeumusti.cz

***************************************************************************
*******

6. Knihovna Severočeského muzea v Liberci
Knihovna spolupracuje desítky let, v rámci pravidelné výměny publikací, s knihovnami
německých muzeí a galerií. Máme dvacet tři výměnných partnerů ze všech spolkových zemí.
Augsburg

Staats und Stadtbibliothek

Berlin

Museum für Naturkunde

Berlin

Freie Universität Berlin, Botanischer Garten und
Botanisches Museum

Bonn

Naturhistorischer Verein

Coburg

Kunstsammlungen
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Dresden

Staatliches Museum für Tierkunde

Dresden

Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Frankfurt a. M.

Senckenbergische Naturforschende

Frankfurt a. M.

Römisch- Germanische Kommission

Freiburg

Institut für Ur- Frühgeschichte

Görlitz

Senckenberg Museum für Naturkunde

Grefrath

Niederrheinisches Freilichtmuseum

Halberstadt

Museum Heineanum

Halle

Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Hamburg

Naturwissenschaft Verein c/o Zoologisches Museum

Hannover

Niedersächsisches Landesmuseum

Mainz

Naturhistorisches Museum

München

Deutches Museum

Nürnberg

Germanisches National Museum

Offenbach am Main

Offenbacher Verein für Naturkunde

Stuttgart

Staatliches Museum für Naturkunde

Stuttgart

Linden-Museum Stuttgart

Wünsdorf

Brandenburgisches Landesmuseum für Ur- und
Frühgeschichte

Würzburg

Universitätsbibliothek Würzburg

Zittau

Städtischen Museen Zittau

Mgr. Anna Kašparová
knihovna
Severočeské muzeum
Masarykova 11, 460 01 Liberec 1
telefon 778 718 907
knihovna@muzeumlb.cz

***************************************************************************
*******
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7. Městská knihovna Kolín
Partnerským městem knihovny je Kamenec, čas od času si vyměníme korespondenci s tamní
knihovnou. Uskutečnila se i jejich návštěva naší knihovny a opačně. V souvislosti s otevřením
nové knihovny v Kamenzi se rýsuje další společná návštěva. Bližší spolupráci nemáme.

Mgr. Libuše Vodičková
ředitelka
vodickova@knihovnakolin.cz

8. Městská knihovna Prachatice
MěK Prachatice dlouhodobě aktivně od roku 2003 spolupracuje s německou Okresní
knihovnou ve Freyungu.
Za tu dobu jsme uspořádaly řadu společných projektů např. projekt Dědictví Šumavy (
https://povesti.knih-pt.cz/ ), konference, obrovské akce ECCE LIBRI, přeshraniční U3V, akce
pro děti, výstavy, vydaly knihy........ Je toho opravdu hodně, Bohužel doba minulá naše
společné aktivity zabrzdila.
Mgr. Hana Mrázová
ředitelka MěK Prachatice
Tel.: 388 607 710, 606 56 55 52, reditel@knih-pt.cz

9. Vědecká knihovna v Olomouci
3. ročník festivalu Olmützer Kulturtage byl v roce 2017 zapojen do mezinárodního formátu
Česko-německého kulturního jara. Partnerem festivalu na německé straně se stala
Stadtbilbiothek Nördlingen – Městská knihovna v bavorském městě Nördlingen, které je
partnerským městem Olomouce. Ve spolupráci s oddělením zahraničních vztahů Statutárního
města Olomouce jsme připravili odborný program a exkurzi pro německou delegaci složenou
z pana starosty, radních, mladých umělců a ředitelky knihovny. V roce 2018 jsme dostali
pozvání na pětidenní odbornou knihovnickou stáž do Nördlingenu. Program byl rozdělen na
sekci historickou (Glonek, Krušinský), kteří pátrali po dochovaných pramenech tzv.
Heimatlitertur, tedy tiskovin Spolku vysídlených německých obyvatel z Olomoucka a sekci
knihovnickou, zaměřenou na pořádání akcí pro školy a veřejnost (Dvorská, Calábková).
Od roku 2019 trvá pozvání VKOL pro knihovníky z Nördlingenu do Olomouce. Z důvodu
velkého počtu plánovaných akcí a poté nepříznivé covidové situace se termín několikrát
přesouval. Nyní byl německou stranou vybrán termín 19.- 23. 6. 2022. VKOL připraví
odborný knihovnický program – provozy VKOL, historické fondy, digitalizační jednotka,
restaurátorská dílna, osobní účast na akcích pro školy a veřejnost, návštěva Knihovny města
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Olomouce (podpora čtenářské a informační gramotnosti, Bookstart, Noc s Andersenem
apod.), v případě zájmu návštěva další pověřené knihovny (Prostějov, Šumperk).

Cílem výměny je prohloubení spolupráce českých a německých knihovníků, porovnání best
practise ve službách, pořádání různých typů akcí pro děti, studenty, veřejnost i občany se
specifickými potřebami, to vše s ohledem na komunitní roli knihoven v dnešním světě.

Miroslava Dvorská miroslava.dvorska@vkol.cz
Německá knihovna
Vědecká knihovna v Olomouci
Bezručova 2, 779 11 Olomouc
Tel. +420 585 205 314, +420 585 222 375
Mobil +420 770 153 232
www.vkol.cz

10. Krajská vědecká knihovna v Liberci
Euroregion Neisse-Nisa-Nysa
Od roku 1998 intenzivní spolupráce českých, saských a polských knihoven
v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa:
Členy pracovní skupiny EUREX-Knihovny na české straně jsou knihovny v České Lípě,
Jablonci nad Nisou, Turnově a v Liberci, na německé straně spolupracujeme s centrem
vzdělávání Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft Löbau-Zittau mbH a s knihovnou
Christian-Weise-Bibliothek
v Žitavě/Zittau.
https://christian-weise-bibliothek-zittau.de/
Z polských knihoven je nejaktivnější Krkonošská knihovna v Jelení Hoře
https://biblioteka.jelenia-gora.pl/ Pracovní skupina se schází 3-4x do roka, vždy na jiné straně
hranice.
Pravidelně pořádané trojstranné konference knihovníků, poslední proběhla v roce 2021
v Hrádku nad Nisou, společné literární vycházky – každý rok, výtvarná soutěž pro české,
polské a německé děti na téma Krakonoš/Krabat – nyní vypsána.
Česko-německá spolupráce s univerzitními knihovnami
na projektech, jejichž partnery byly německé a české univerzitní knihovny: Technische
Universität Chemnitz, Univerzitní knihovna (leadpartner), Hochschule Zittau/Görlitz,
Univerzitní knihovna, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní knihovna, Krajská vědecká
knihovna v Liberci, Technická univerzita v Liberci, Univerzitní knihovna
 Česko-saská síť knihoven, Informace bez hranic. Cílem projektu bylo získání a
zpřístupnění e-publikací, vzájemné předávání zkušeností.
 Prostor učení – knihovnická informační platforma, dtto, vzájemné stáže
pracovníků a studentů, společné publikace o projektu.
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Martin-Opitz-Bibliothek v Herne: KVK v Liberci přispívá do souborného katalogu VOE –
Martin-Opitz-Bibliothek v Herne + uskutečnění vzájemných návštěv (před covidem), nyní
pozvání na konferenci.
Digitalizace německých fondů včetně novin Reichenberger Zeitung:
https://kramerius.kvkli.cz/
Blanka Konvalinková konvalinkova@kvkli.cz
***************************************************************************
*******
11. Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice
Projekt Kohoutí kříž - 's Hohnakreiz“
„Šumavské ozvěny - Des Waldes Widerhall“
https://www.kohoutikriz.org/
Kohoutí kříž - 's Hohnakreiz“

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích zpřístupňuje od roku 2001 na internetu
elektronickou knihu Kohoutí kříž, věnovanou šumavské německé literatuře. Práce,
realizováná v rámci grantu Ministerstva kultury České republiky a vznikající od roku 1990,
zahrnuje autory pocházející ze Šumavy v jejím širším přeshraničním vymezení a další autory
zabývající se danou tématikou od středověku až po současnost. Každý zastoupený autor je
představen ukázkami z díla v překladech, v případě poezie i v originálním znění, krátkým
medailonem a obrazovou přílohou, součástí publikace je rovněž studie v českém i německém
jazyce.
V roce 2003 byl web oceněn ministrem kultury ČR (Cena Knihovna roku 2003, diplom
v kategorii Významný počin v oblasti poskytování veřejných a informačních služeb), v roce
2018 získal zvláštní cenu Šumavy litery za mimořádný přínos šumavské literatuře.
Průběžně doplňované dílo obsahuje v současné době údaje o 2389 autorech a je tvořeno více
než 6000 ukázkami, biografickými daty, medailony, bibliografickými odkazy, 35000
dokumenty v obrazové příloze, případně vysvětlivkami a slovníčky nářečních výrazů, to vše s
možností plnotextového vyhledávání.
Průměrná denní návštěvnost stránek se pohybuje mezi 250-300 unikátními návštěvníky.

Ivo Kares kares@cbvk.cz
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