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Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

Zápis z 9. zasedání VV SKIP 12. 5. 2022
Přítomni: viz prezenční listina
Program:
1. Schválení programu, kontrola zápisu z posledního jednání VV SKIP
2. Kontrola úkolů
3. Hospodaření SKIP
4. Akce a projekty SKIP 2022
5. Příprava VH SKIP 2022 + odborná konference
6. Mezinárodní spolupráce
7. Různé

1. Schválení programu, kontrola zápisu a úkolů z posledního jednání VV
Program jednání byl schválen.
Úkoly z minulého jednání VV SKIP:
 Odznak pro kolektivní členy – připravila L. Jansová
 Ochranná známka – M. Sabelová oslovila patentovou zástupkyni, ochranná známka
bude udělena názvu SKIP a logu v modré barvě. Členové VV SKIP schválili
předložený návrh.
 Dotace online – využívá se

2. Hospodaření VV SKIP – A. Kvasničková









K 12.5.2022 byly výnosy ve výši 167 479 Kč za účastnické poplatky na akce
OKNA, Rozvoj manažerských kompetencí a Konferenci Architektury…
Regiony začaly posílat zálohy na odvod členských příspěvků VV SKIP celkem 381
2100 Kč
Dotace MK z programu Knihovna 21. století byla snížena o 71 000 Kč a dotace na
Bulletin a IFLu byla přidělena v plné výši. Náklady na dotace jsou již průběžně
čerpány.
Z dosud čerpaných nákladů 450 604 Kč – byly uhrazeny např. monitoring 14 520
Kč, plakáty 40 172 Kč, služby spojené s provozem sekretariátu 88 000 Kč, domény
1 394 Kč, členské příspěvky IFLA a EBLIDA a členské příspěvky jiným
organizacím.
Bylo již uzavřeno 48 dohod, ze kterých byla odvedena srážková daň.
Byla dokončena skartace starých materiálů SKIP.
VV SKIP schválil Pravidla hospodaření SKIP, která budou předána do regionů.
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3. Příprava VH SKIP 2022
Registrace byla prodloužena do 20. 5. 2022.


7. 6. 2022, prezence od 10 hod. Zahájení VH ve 13 hod., konec v cca 17 hod. V 19
hod. bude zahájen slavnostní večer v hotelu Imperial.
 Na jednání prvního dne přivítá účastníky náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
p. Lukáš Curylo, pozdraví je Tomáš Foltýn, ředitel Národní knihovny, p. Helena
Mlejová ze Slovenského spolku knihovníků a knihoven a dále online paní Barbara
Lison, předsedkyně IFLA a ředitelka Městské knihovny v Brémách.
 Společenský večer – moderuje Zlata Houšková, bude uděleno 5 Cen českých
knihovníků + 2 Ceny in memoriam. Krátké kulturní vystoupení zajistila Knihovna
města Ostravy. Konec v cca 23 hod.
 Konference Architektura knihoven – zahájení prezence v 8 hod., začátek konference
v 9 hod. Program zahájí p. Tomáš Macura, primátor Ostravy.
Program:
7. 6. prezence od 10 hod., zahájení ve 13 hod.

















Slavnostní zahájení, schválení programu valné hromady
Volba komisí (mandátová, volební, návrhová)
Zdravice zahraničních knihovníků a hostů
Zpráva mandátové komise
Zpráva o činnosti
Zpráva o hospodaření
Zpráva dozorčí komise
Diskuse ke zprávám
Představení kandidátů na funkce předsedy, členů VV, dozorčí komise
Volby
Přestávka na občerstvení
Návrh Programového prohlášení na léta 2022–2024, diskuse
Návrh k členským příspěvkům, diskuse
Návrh na změnu stanov, diskuse
Diskuse
Vyhlášení výsledků voleb
Usnesení a závěr

Společenský večer – zahájení v 19 hod., závěr večera ve 23 hod.
8. 6. Konference Architektura knihoven, program moderuje Mgr. Filip Šenk, Ph.D.
Čas
Příspěvek
9.00–9.10

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor Ostravy
slavnostní zahájení

9.10–9.30

Ing. Karin Veselá
vedoucí Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje
Černá kostka – vize chytré knihovny
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Čas

Příspěvek

9.30–9.45

Marian Morgan-Bindon
předsedkyně Sekce IFLA pro budovy a vybavení knihoven (IFLA
Library Buildings and Equipment Section)
videopříspěvek

9.45–
10.00

Pilar Martinez
ředitelka Veřejné knihovny v Edmontonu (Edmonton Public Library,
Kanada)
videopříspěvek

10.00–
10.30

Aat Vos
architekt ze studia includi (Nizozemsko)
online příspěvek

10.30–
11.00

Amandine Jacquet
členka komise pro zahraniční styky Spolku francouzských
knihovníků (Association des bibliothécaires de France, ABF)
Libraries and Sustainability: We Can Do It !

11.00–
11.30

Anna Zagórska
manažerka programu Infrastruktura knihoven v rámci Institutu
knihy (Institut Książki, Polsko)

11.30–
12.00

přestávka na kávu

12.30–
12.50

Jan Lapčík a Michal Pešák
architekti ze studia Fusion Architects
Budova knihovny v Ostrožské Nové Vsi

12.50–
13.20

Petr Lešek
architekt ze studia Projektil architekti a první místopředseda České
komory architektů
Udržitelnost u veřejných budov se zaměřením na knihovny

13.20–
13.40

Radana Kodetová
ředitelka Krajské knihovny v Pardubicích
Knihovní centrum u Vokolků na Příhrádku

13.40–
14.00

Jan Červinka
ředitel Městské knihovny Nymburk a spolupracovník Výzkumného
centra průmyslového dědictví Fakulty architektury Českého vysokého
učení technického v Praze
Fabriky, nádraží a knihovny – konverze průmyslových staveb pro
kulturní účely

Výstava firem se uskuteční v předsálí. Zástupci sponzorů budou pozváni na společenský
večer. Loga firem budou zveřejněna na webu, firmám bude nabídnuta možnost promítání

4

jejich reklamních smyček. Budou připraveny rovněž smyčky SKIPu, které budou účastníky
seznamovat s jeho nejvýznamnějšími aktivitami – informace a podklady zašlete R.
Giebischovi.
Dokumenty k VH:









K připomínkování – Programové prohlášení – připomínky zašlete R. Giebischovi do
16. 5. 2022.
Všechny materiály k VH budou zveřejněny na webu SKIP do 20. 5. 2022.
Členské poplatky SKIP – VV SKIP navrhuje nezvyšovat členské příspěvky SKIP.
Zpráva o činnosti – členové VV SKIP diskutovali a navrhli připomínky ke stávajícímu
textu Zprávy o činnosti. Další návrhy a připomínky zašlete do 16. 5. 2022 R.
Giebischovi. Text k připomínkování zašle R. Giebisch členům VV SKIP 12. 5.
odpoledne.
Členové VVSKIP dále diskutovali o soutěži MARK a Kamarádka knihovna. Případné
úpravy nebo rozšíření soutěží bude ponecháno ke schválení budoucímu VV.
Další diskuse proběhla i k tématu marketing SKIPových akcí – je nutné propagovat a
vyhodnocovat naše aktivity a soustavně jim budovat image. K úvaze je i vybudovat
speciální PR sekci.
VV SKIP doporučuje nezvyšovat členské příspěvky SKIP.

4. Mezinárodní spolupráce



Probíhají poslední přípravy prezentace českých knihoven na veletrhu v Lipsku. SKIP
zde bude prezentovat svoje velké akce: Bookstart, Přístupná knihovna, Noc
s Andersenem, Knihovna roku a Městská knihovna roku, Knížka pro prvňáčka.
Děkujeme B. Konvalinkové za zmapování spolupráce mezi českými a německými
knihovnami.

5. Různé
L. Maixnerová seznámila přítomné s částí OP JAK umožňující nákup nového knihovního
systému těm knihovnám, které jsou členy centra CzechElib. Jedná se o vysokoškolské,
krajské a specializované knihovny.
V. Richter seznámil členy VV s možnostmi financování knihoven z IROP a Národního plánu
obnovy.
Z. Houšková navrhla zabývat se snižováním počtu návštěvníků knihoven po pandemii.
Vzhledem k úsporným opatřením by mohly nastat problémy s financováním knihoven.
L. Nivnická informovala o 2denním semináři Zaměstnavatelské sekce pro nové vedoucí
pracovníky knihoven, na který byly velmi dobré ohlasy. V přípravě je navazující 2denní
seminář na téma personalistika a spisová služba. Seminář se opět uskuteční v Praze a v Brně
v říjnu 2022.

12. 5. 2022
Zapsala: B. Štěpánová
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Schválil: R. Giebisch
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