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Zápis ze 4. jednání regionálního výboru SKIP 

konaného dne 8. listopadu 2022 v KMP 

 

Přítomny: Brožová, Faitová, Frančíková, Hendrychová, Kotroušová, Kožíšek Ouřadová 

Krausová, Nováková, Polívková, Primusová, Zárubová 

 

Omluveny: Martínková, Myslíková, Petrovičová, Pfeiferová, Šťastná, 

 

Hendrychová: 

Kontrola zápisu ze 3. jednání RV SKIP dne 16. 8. 2022 

- Finanční příspěvek pro účastnice exkurze pořádané UK ZČU – dohodnuto vyplacení 

převodem na účet. Celkem pro 3 účastnice – 450 Kč (3x 150 Kč) 

- Opakované poděkování účastnic letního celostátního setkání knihovnických seniorů 

všem zúčastněným organizátorům – v Plzni se jim velmi líbilo. V příštím roce se setkání 

uskuteční v Kutné Hoře. 

- Podzimní zájezd po knihovnách Karlovarského kraje – se uskutečnil 20. října.  

Na programu byla návštěva knihoven: MěK Hroznětín (https://mkhroznetin.cz/); MěK 

Ostrov (https://mkostrov.cz/). Zúčastnilo se celkem 35 účastníků (členové SKIP zcela 

zdarma). Poděkování pracovnicím navštívených knihoven za přípravu a průběh 

exkurze.  

 

Příprava plánu akcí na rok 2023 

- Zájezdy: pro rok 2023 je plánován v jarním období zájezd do Městské knihovny v Písku 

(https://www.knih-pi.cz/). Dále se počítá s návštěvou nově otevřené Městské knihovny 

v Kutné Hoře (https://www.knihovna-kh.cz/).  

- Odložený zájezd do Drážďan – definitivní rozhodnutí, zda se zájezd uskuteční, 

proběhne po novém roce – potřeba delšího času pro logistické zajištění, opětovné 

navázání kontaktů. 

- Svět knihy Praha 2023 – termín 11. – 14. 5. 2023 – předpokládá se společná návštěva 

- Literární Šumava 2023 – Domažlice do třetice. Rozpracován program a zajištění 

akce. Poděkování kolegyni Z. Primusové, předjednána většina lektorů na odborný 

program, doladěna trasa výletu. Zpracován projekt – žádost o dotaci odeslána VV SKIP 

zahrnuta do projektu MK ČR Knihovna 21. století. Celkové náklady předběžně 

vyčísleny – 126 tis. Kč, dotace 38 %, ostatní účastnické poplatky.  

 

Informace z jednání VV SKIP  

- Cena MARK – nově cena MARK bude udělována na úrovni krajů – vytipování 

vhodných kandidátů – dlouhodobější práce.   

- Bookstart – během listopadu proběhla distribuce objednaných setů pro rok 2023.  

https://mkhroznetin.cz/
https://mkostrov.cz/
https://www.knih-pi.cz/
https://www.knihovna-kh.cz/
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- Jak připravovat mediální kampaně na akce SKIP? – široká debata, téma vytváření 

obrazu knihoven směrem k široké veřejnosti. Cíl – zvážit počet celostátních kampaní, 

problém podpory mnoha akcí a z toho vyplývající rozdrobenosti a malé výtěžnosti 

kampaní. Téma – dlouhodobá diskuze v knihovnické komunitě – co podporovat, co 

z podpory (celostátní) vyřadit? 

 

 

Různé 

 

Krausová 

- Ze strany SVK PK proběhla jednání na Plzeňském kraji – informace o projektu 

Bookstart – hledání podpory, zatím bez jasné odezvy 

- Podle zájmu by bylo možné uspořádat vzdělávání knihovníků na podporu projektu 

Bookstart – seminář s logopedem, dětským psychologem – zjistit možnosti získání 

vhodného lektora 

- Proběhl monitoring na PedF ZČU v oblasti získání kontaktů na lektora zabývajícího se 

biblioterapií – nikdo se této problematice nevěnuje – nutnost zkusit vyhledat lektora 

v jiných krajích (finančně nákladnější) 

- Informace z oblast vzdělávání (krajská knihovna) – probíhá finalizace termínů 

vzdělávání pro knihovníky. V nabídce bude například: Jak prezentovat, Wikipedie – jak 

psát, prezentace regionálních autorů (Jakuba Katalpa, Jana Poncarová …). Oblast 

prezentace literárních osobností – velký zájem – možnost kombinace s on-linem 

záznamem setkání. 

Kožíšek Ouřadová 

- Informace z Víkendu otevřených ateliérů – zúčastnilo se 27 vystavovatelek – 

pracovnic knihoven. Poděkování všem vystavovatelkám, účastnicím kreativních 

dílniček i všem podporujícím divákům, kteří se přišli podívat. 

Hendrychová 

- Výzva – MK Cheb, po nešťastné události, při níž shořela, nebo byla nevratně 

poškozena velká část jejího knihovního fondu – celkem odepsáno 80 tis. KJ, prosí 

knihovny o podporu při budování nové sbírky KF. Zachovala se prakticky pouze ta část, 

KF, která byla rozpůjčena mezi uživateli. Knihovnám byl rozeslán 1. seznam literatury, 

kterou bude MK potřebovat nahradit.  

- Klub tvořivých knihovníků SKIP – má novou předsedkyni, za odcházející kolegyni 

A. Volkovou Balvínovou byla zvolena M. Kožíšek Ouřadová (KMP) 

- VV SKIP pořádá dlouho odkládaný zahraniční zájezd – zájezd po francouzských 

knihovnách. Cílem zájezdu budou knihovny v Paříži a nejbližším okolí, termín 

zájezdu: 22. – 27. 5. 2023, předpokládaná výše účastnického poplatku 16. tis. Kč. 

- Do konce roku proběhne dohoda o finančním vypořádání za práci hospodářky 

s kolegyní Bečkovou – zajistí Hendrychová. 

Nováková 

- Dosud neuhrazeny členské příspěvky 3 členů – budou jim zaslány opětovné výzvy.  

- O individuální členství požádala kolegyně Alena Vlčková z MK Mirošov – přijetí 

jednomyslně schváleno. 

- Návrh na vyplacení cestovného pro H. Hendrychovou – účast na výjezdním zasedání 

VV SKIP v Kutné Hoře – jednomyslně schváleno 
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Frančíková 

- 30. 11. se po dlouhé době opět uskuteční společné setkání Regionálního klubka Klubu 

dětských knihoven – poděkování za svolání. 

 

 

Příští setkání RV se uskuteční. 13. prosince 2022 v 9:30 

 v poradní místnosti KMP 

 

 


