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Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP 
Moravskoslezského a Olomouckého kraje  

20. září 2016 v Bílovci 
 
Přítomni: Zuzana Bornová, Zdeňka Daňková, Lenka Prucková, Renáta Domoráková, Dana 
Nalepová, Miroslava Sabelová, Lenka Žmolíková, Markéta Beyerová, Pavel Cimbálník, Hana 
Haltmarová, Pavlína Kijová, Marie Šedá, Lenka Fišrová 
 

Omluveni: Miroslava Střelcová, Marika Zadembská, Jana Galášová 
J.h.: Eva Ševčíková, ředitelka KC Bílovec 
 
Program: 

1) zahájení, kontrola zápisu  
2) stav členské základny, přihlášky 
3) nominovaní na cenu Knihovník MS a Knihovník OL kraje v r. 2016 
4)  připravované akce – Den knihovníků, seminář v Přerově a další 
5)  příprava podkladů pro projekty VV SKIP 2017 
6)  diskuze, různé 

 
Ad 1)  

Zasedání RV SKIP10 zahájila a všechny přivítala předsedkyně SKIP10 Zuzana 
Bornová. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání. 

 

Ad 2)  
      Stav členské základny: 

a) Novou přihlášku podaly k institucionálnímu členství MK Dobroslavice a Osvětová 
beseda Dolní Lutyně. Obě knihovny byly jednomyslně přijaty do SKIPu. 

b) Kontrola stavu členských příspěvků, po několika výzvách někteří neuhradili, ke 
konci roku 2016 jim bude ukončeno členství ve SKIPu 

 
Ad 3) 

Nominace knihovník MS a OL kraje za rok 2015 
Členka komise M. Beyerová seznámila RV s došlými nominacemi, po proběhlé 
diskusi v RV komise doporučila, aby se knihovníkem Moravskoslezského kraje za 
rok 2016 stala Bc. Lenka Žmolíková, ředitelka Městské knihovny v Rýmařově a 
knihovníkem Olomouckého kraje za rok 2016 PhDr. Libuše Machačová 
z Vědecké knihovny v Olomouci. Oceněny budou na Dni knihovníků v Přerově 
30.11. Získají diplom – zajistí M. Sabelová, grafický list a knižní poukázky zajistí Z. 
Bornová. Kytice zajistí P. Cimbálník s kolegyněmi z Přerova. 

 
Ad 4) 

a) Příprava Dne knihovníků v Přerově 30. 11. 2016. Den knihovníků se uskuteční 
v klubu Teplo, prezence od 9,00. Občerstvení na osobu ve výši 150,- Kč, limit na 
akci 11 000,- Kč. Program a organizační záležitosti budou upřesněny na 
pozvánce. Pozvánku do konference vloží P. Cimbálník, seniorům bez elektronické 
komunikace zašle Z. Daňková. 
Přihlášky do 13.11. 
Pozvánka: http://www.skip10.cz/2016/09/29/setkani-knihovniku-
moravskoslezskeho-a-olomouckeho-kraje 
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b) Seminář o literatuře pro děti v Přerově – 5. ročník: 16.11.2016 s názvem - 
Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství V: „Odlišnost a izolace v 
dětském světě" 
Podrobnosti na webu akce: http://www.knihovnaprerov.cz/akce/2016/soucasna-
literatura-pro-deti-V/ 
Přihlášky do 31.10. 
 

Ad 5) 
Projekty VV SKIP 2016, různé 

a) Projekty VV 
Připravíme tradiční projekty - tedy jarní a podzimní Klubko, Čtením a psaním ke 
kritickému myšlení a seminář o literatuře v Přerově - Současná literatura pro děti 
a její vliv na rozvoj čtenářství VI. Problematikou, která je aktuální a pro pracovníky 
knihoven bude přínosné se jí zabývat, je vztah k nepřizpůsobivým uživatelům. V první 
polovině 2017 proběhne v Olomouci seminář Jak předcházet konfliktním situacím 
aneb nebojme se obávaných uživatelů.  
Z. Daňková informovala o celostátním setkání knihovníků – seniorů v Klatovech, 
které proběhlo 23.- 24.8. a programu setkání knihovníků seniorů našich regionů, které 
se uskuteční 22.9. v Opavě, kde mj. navštíví naši bývalí kolegové novou univerzitní 
knihovnu. 

b)  M. Šedá informovala o celostátní knihovně roku a L. Prucková o celostátní Vesnici 
roku. Apel na starosty, aby se do soutěží hlásili raději až tehdy, až budou mít v rámci 
svých možností připraveny všechny subjekty, které se v soutěži hodnotí. (Knihovny 
přihlášených obcí v některých případech neodpovídají svou úrovní současným 
požadavkům, není na ně kladen důraz jako na ostatní složky života obce). 

c)  Děkujeme paní ředitelce Ševčíkové za umožnění prohlídky nové bílovecké knihovny 
 

 

Příští zasedání RV SKIP10:  2. 11. Ostrava-Svinov 

Další plánovaná zasedání (předběžně)  únor – Opava – univerzitní knihovna 
                 duben – N. Jičín 
      červen – Mohelnice 
      září - Bruntál  
 
 
Zapsala: Lenka Fišrová  
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