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Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP 
Moravskoslezského a Olomouckého kraje  

27. září 2017 v Bruntále 
 
Přítomni: Zuzana Bornová, Zdeňka Daňková, Lenka Prucková, Miroslava Střelcová, Dana 
Nalepová, Lenka Žmolíková, Markéta Beyerová, Pavel Cimbálník, Hana Haltmarová, Pavlína 
Kijová, Marie Šedá, Lenka Fišrová 
 

Omluveni: Renáta Domoráková, Miroslava Sabelová, Jana Galášová, Marika Zadembská,  
 
Program: 

1) zahájení, kontrola zápisu  
2) stav členské základny 
3) nominovaní na cenu Knihovník MS a Knihovník OL kraje v r. 2017 
4)  připravované akce – Den knihovníků, seminář v Přerově a další 
5)  příprava podkladů pro projekty VV SKIP 2018 
6)  diskuze, různé 

 
Ad 1)  

Zasedání RV SKIP10 zahájila a všechny přivítala předsedkyně SKIP10 Zuzana 
Bornová, která zároveň poděkovala paní ředitelce Městské knihovny za umožnění 
jednání RV.  
Celý regionální výbor velmi potěšilo ocenění obětavé práce v oboru, které získala 
naše kolegyně Marie Šedá. Získala Medaili Zdeňka V. Tobolky. GRATULUJEME. 
Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání. 

 

Ad 2)  
      Stav členské základny: 

a) Kontrola stavu členských příspěvků: znovu byli upomenuti individuální členové, 
kteří dosud neuhradili čl. příspěvek (některé MD, senioři), institucionální, kromě 
dvou, čl. příspěvek poslali. 

b) Kolegyně p. Gvozdová a Vargová ukončily členství ve SKIP 
 
Ad 3) 

Nominace knihovník MS a OL kraje za rok 2017 
Komise seznámila RV s došlými nominacemi, došlo 5 nominací – 4x MS kraj a 1x Ol 
kraj. Po proběhlé diskusi v RV komise doporučila, aby se knihovníkem 
Moravskoslezského kraje za rok 2017 stala vedoucí MěK Studénka Hana Bajnarová, 
nominovaná Renátou Domorákovou a knihovníkem Olomouckého kraje za rok 2017 
Ludmila Müllerová, dlouholetá pracovnice Knihovny města Olomouce, která 
pracovala na úseku RF, nominuje Lenka Prucková. Oceněny budou na Dni 
knihovníků v Opavě 29.11.  

 
 
Ad 4) 

a) Příprava Dne knihovníků v Opavě 29. 11. 2017.  
 
- Den knihovníků se uskuteční v Knihovně Petra Bezruče, prezence od 9,00. 
V programu vystoupí divadlo GAFA – předvede scénické čtení.  
- Pozvánku zajistí M. Beyerová, do konference včetně elektronického přihlašovacího 
formuláře vloží Z. Bornová, seniorům bez elektronické komunikace pozvánku zašle Z. 
Daňková.  
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- Odměny pro knihovníky roku: Diplom – zajistí M. Sabelová, grafický list a knižní 
poukázky zajistí Z. Bornová. Kytice zajistí Z. Bornová. 
- Občerstvení na osobu ve výši 200,- Kč. 
- Přihlášky do 13.11. 

 
b) Seminář o literatuře pro děti v Přerově – 6. ročník: 8. 11. 2017 s názvem - 

Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství VI.: „Nové cesty za 
dobrodružstvím“ Podrobnosti na webu akce: 
https://www.knihovnaprerov.cz/akce/2017/soucasna-literatura-pro-deti-VI 
Přihlášky do 31.10. 

c) Podzimní klubko – 29. - 30. 11., Ostrava Vítkovice – kurz Storytellingu (změna 
termínu!) 
 
 
 

Ad 5) 
Projekty VV SKIP 2018 
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 VII.  
 
!!Připravené projekty v písemné podobě zaslat Z. Bornové k podpisu do 26.10. 
(Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o., Nádražní okruh 695/27, 746 01, Opava) 
 
Klubko – jarní termín (2018) proběhne v Opavě.  
RV doporučuje, aby akce Klubka SKIPu10 byly uskutečňovány nejméně pro 30 
účastníků a aby místo konání bylo dobře dosažitelné běžnou hromadnou dopravou. 
Termíny akcí plánovat tak, aby nebyly souběžně s jinými akcemi (využívat kalendária, 
konzultovat s metodiky krajů apod.). 
 
 

Ad 6) 
 Diskuse: 

- Hodnocení KnihOlympiády. KnihOlympiáda se konala za účasti 11 družstev z obou 
krajů v Knihovně města Olomouce 20.9. Olomoucká knihovna připravila akci velmi 
dobře, navzdory tomu, že musela být kvůli nepříznivému počasí přesunuta do budovy 
knihovny a bylo nutno improvizovat. Příští KnihOlympiáda se bude konat v Paskově. 
 

- Setkání knihovnických seniorů regionu SKIP10 proběhne 10. 10. v Lipníku nad 
Bečvou – zajišťují Z. Daňková a M. Střelcová 
 
- K 21 2018 – organizaci a personální zajištění v gesci SVK Ostrava ve spolupráci 
se Slezskou univerzitou. SKIP10 bude na akci přispívat z rozpočtu. 
 

Příští zasedání RV SKIP10:  29. 11. Opava (před programem Dne knihovníků – od 8,30) 

 
Zapsala: Lenka Fišrová  
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