
 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 

 Sekce veřejných knihoven, Skupina pro obecní knihovny 

 

Zápis z jednání Sekce veřejných knihoven SKIP 
 

Datum konání:  26. května 2022 

Místo konání:   Národní knihovna ČR, Klementinum 190, učebna č. 145 

Program:  viz pozvánka 

Účastníci:  Kol. Bělinová, Červinka, Drobečková, Giebisch, Hašková, Havlicová, Jalová, 

Kapounová, Kobelová, Kučerová, Lidmila, Macháčková L., Macháčková O., 

Fiury, Nechvátal, Nemčičová, Prucková, Richter, Sehnalová, Semrádová, 

Staňková, suková, Šedá, Šimonová, Šmídová, Štěpáníková, Tománková, 

Valečková, Vodičková, Zemánková L., Zemánková V., Žďárská. 

Jednání řídila:  RNDr. Lenka Prucková 

 

1. Kol. Prucková zahájila jednání, uvítala přítomné a shrnula aktuality i aktivity SKIP za poslední 

období. Upozornila na již proběhlé akce: 

a. Nové webové stránky SKIP: https://www.skipcr.cz/ a Sekce veřejných knihoven: 

https://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce/sekce-verejnych-knihoven.  

b. Akce předchozích období: 

i. Knihovnická dílna Praha 2021 – NTK Praha 27. 10. 2021, informace a prezentace na webu 

akce ke stažení: https://knihovnicka-dilna-2020.webnode.cz/ 

ii. Workshop pro metodiky pověřených knihoven 2021 (VII. ročník) – MěK Písek 12. – 13. 10. 

2021, informace a prezentace na webu akce ke stažení: https://workshop-pro-metodiky-

7.webnode.cz/; v pořadí již  

iii. Co venkovské knihovny umějí a mohou 2021 (XVII. ročník) – Havlíčkův Brod a Větrný 

Jeníkov 16. – 17. 9. 2021, informace a prezentace na webu akce ke stažení: 

https://venkovske-knihovny.webnode.cz/  

iv. Jak na prostory knihoven - https://jak-na-prostory-knihoven.webnode.cz/ - série tří 

seminářů (Brno, Ostrava a Praha), ve spolupráci MCVRK MZK Brno a KI NK ČR. Seminář byl 

zaměřený na proces modernizace knihoven, dotační programy a praktické zkušenosti 

architektů. 

2. Plakáty pro knihovny 

a. V roce 2021 je hlavním komunikačním tématem v knihovnách UDRŽITELNOST 

V KNIHOVNÁCH. V roce 2019 vznikla pracovní skupina k tomuto tématu, jejím cílem je 

prozkoumat role českých knihoven v naplňování cílů udržitelného rozvoje a pomoci jim je 

rozvíjet, prohlubovat a komunikovat veřejnosti i zřizovatelům (Lenka Hanzlíková – Městská 

knihovna v Praze). Informace o aktivitách jsou dostupné na #udrzitelnostvknihovnach - 
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https://koncepce.knihovna.cz/2022-udrzitelnostvknihovnach-pridejte-se/.  Na webu 

https://udrzitelna.knihovna.cz/ je uveden krátký úvod do tématu. 

i. Témata z plakátů jsou na čtyři roční období (na každé čtvrtletí) – partnerství, cestování, 

vzdělávání a tradice. 

b. Tématem pro další období bude MEDIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Kol. Prucková upozornila na 

dodržování Standardu VKIS, článek 14 – vzdělávací, kulturní a komunitní akce a na doporučený 

počet akcí, které by měly knihovny ročně uskutečnit.1 

3. Kol. Richter představil Projekt česko-německé spolupráce na léta 2022-2025. Byla podepsána 

Dohoda o partnerství (za českou stranu všechny knihovnické spolky zastoupil SDRUK). Aktivita 

v dalších letech se bude týkat Lipského kongresu (českou stranu bude reprezentovat 10 

přednášejících – 4 témata). Cílem je posílení vazeb a spolupráce, včetně posílení vztahů mezi 

institucemi a jednotlivci. Během tří let by měly probíhat stáže, studijní cesty, vzdělávání i společné 

aktivity obou stran. Otázky – jaká témata jsou pro nás zajímavá, co můžeme nabídnout my, jak se 

zapojit (jednotlivci, knihovny)? Zájemci se mohou zapojit a hledáme spolupracující knihovny. 

4. Kol Macháčková informovala o nové spolupráci s krajanskými knihovnami ve světě. Zatím 

proběhly dva mezinárodní webináře, další je v plánu na září 2022. Zájemci se mohou také do 

spolupráce zapojit, zjistit, jaké je jejich partnerské město a zda tam pracuje krajanská knihovna. 

5. Kol. Prucková hovořila o skupině pro obecní knihovny. V letech 2012-2021 skupinu vedla kol. 

Daniela Wimmerová a pod jejím vedením probíhaly semináře Co venkovské knihovny umějí 

a mohou. Dosud v této skupině pracovalo 14 knihovníků. Pro rozšíření skupiny navrhla kol. 

Prucková spoluúčast knihovníkům z oceněných knihoven. Cílem je prohloubit spolupráci mezi 

obecními knihovnami, se SPOV, SMS a dalšími organizacemi.  

a. Skupina má v plánu svolávat setkávání 2x ročně (prezenčně), místem jednání by mohly být také 

inspirativní knihovny. 

6. Pro komunikaci v Sekci veřejných knihoven i Skupiny pro obecní knihovny je nově utvořena 

diskuzní elektronická konference VEŘEJNÁ KNIHOVNA, bude sloužit pro interní komunikaci a 

sdílení materiálů a postřehů mezi členy sekce. Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Jarkulišová: 

sefova@knihovna-kh.cz, informace o konferenci naleznete na adrese: 

https://ekonference.nkp.cz/mailman/listinfo/verejnaknihovna, adresa pro zasílání zpráv: 

verejnaknihovna@ekonference.nkp.cz. 

7. Kol. Macháčková - XVIII. ročník soutěže Co venkovské knihovny umějí a mohou proběhne ve dnech 

22.-23.9.2022 (Halenkov/Vsetín/Zlín), zúčastnit by se měly hlavně knihovny ze soutěže Knihovna 

roku 2020. Plánuje se účast 40 lidí, odborný program a webové stránky jsou v přípravě. 

8. Kol. Richter - Publikace Knihovna roku by měla vyjít před slavnostním vyhodnocením (poprvé 

v roce 2023), důvodem je potřeba dokumentovat významnou soutěž českých knihoven. 

Předpokládá se, že bude vytvořena „šablona“ publikace, do které by se koncem léta vložily aktuální 

texty a fotografie. Doporučujeme účast profi fotografa při prezentaci knihovny. Bude nutné 

diskutovat o termínu, kdy hodnotící komise knihovny navštíví. Důvodem budou časové požadavky 

tiskárny. 

9. Kol. R. Giebisch připomenul konání valné hromady SKIP v Ostravě, včetně doprovodného 

programu. Všechny informace jsou na webu SKIP ČR - https://www.skipcr.cz/knihovnicke-

akce/valna-hromada-skip-a-odborna-konference. Srdečně zveme. 

a. Bylo uzavřeno memorandum SONS a knihoven, v Zrcadlové kapli proběhlo slavnostní setkání. 

b. Důležitá je spolupráce mezi NÚBKIB, dodržovat zásady kyberbezpečnosti! 

                                                           
1 Dostupné z: https://mkcr.cz/doc/cms_library/2019_metodicky_pokyn_mk_vkis-11473.pdf  
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c. Mediální gramotnost – kol. Giebisch doporučuje spolupráci s Nadací OSF – také odběr 

newsletteru - https://osf.cz/.  

d. Pro seniory je skvělou spolupracující organizací ELPIDA. Jde o významnou aktivitu k mediální 

bezpečnosti, vzdělávacích aktivit (inspirace – MěK Louny). Jsou k dispozici špičkoví lektoři! 

https://medialka.elpida.cz/. Trvání projektu: 1. 3. 2020 – 28. 2. 2023. Další akce vhodné pro 

komunitní knihovny jsou na webu organizace, např. http://elpida.cz/ponozky/. 

e. V přípravě je také seminář organizovaný Goethe-Institutem, hledáme vhodná témata. 

10. Kol. Šedá představila aktuální soutěže knihoven – Vesnice roku a Knihovna roku, vysvětlila rozdíly 

mezi nimi a poradila, jak na přípravu knihoven a co vyřešit před návštěvou komise. 

11. Různé: 

a. Krajanské knihovny vydávají zajímavý časopis pro děti s názvem Krajánek - Měsíčník určený 

zejména multilingvním dětem věkové kategorie 5−12 let žijícím v zahraničí. Viz 

https://www.krajanekvesvete.cz/casopis-krajanek/, (inspirace i pro české prostředí!). 

b. 26. a 27.5. 2022 proběhly webináře k tématu Benchmarking knihoven, kontaktní osoba: 

Lucie.Machackova@nkps.cz . 

c. Zástupem IFLA za ČR je kol. L. Prucková, v Dublinu proběhne ve dnech 24.7. – 29.7.2022 

mezinárodní konference, kde bude za ČR prezentován projekt Knížka pro prvňáčka (poster aj.). 

Informace zde: https://2022.ifla.org/.  

d. Skupinu pro obecní knihovny povede Mgr. Lucie Macháčková – lucie.machackova@nkp.cz.  

e. Prosíme kol. M. Fuiry, aby i nadále aktivně získával příspěvky do časopisu Čtenář. Velké 

poděkování za jeho aktivní působení! 

Úkol pro členy Skupiny pro obecní knihovny: 

Moc prosíme kolegyně a kolegy, kteří se účastnili soutěže Knihovna roku nebo mají k tématu co 

říci o zpětnou vazbu k prezentaci kol.  Marie Šedé. Prezentace byla zpracována z pohledu člena 

hodnotící komise. Potřebovali bychom pohled ze strany soutěžící knihovny. Například: co bylo při 

přípravě prezentace nejtěžší, co zpětně vidíte, že bylo třeba uchopit jinak, jakou pomoc byste při 

přípravě na soutěž uvítali a od koho, zaskočila vás komise něčím a další Vaše postřehy a zpětná 

vazba. Zpracujeme dokument pohledem z obou stran a pošleme Vám ke konečným úpravám.   

 

 

V Praze 26. 5. 2022 

Zapsala M. Šedá 
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