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Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP 
Moravskoslezského a Olomouckého kraje  

19. září 2019 v Lipníku nad Bečvou 
 
Přítomni: Zuzana Bornová, Markéta Beyerová, Miroslava Střelcová, Pavlína Kijová, Dana 
Nalepová, Lenka Žmolíková, Miroslava Sabelová, Lenka Prucková, Marie Šedá, Dana 
Zipserová, Tomáš Ocásek, Lenka Fišrová 

Omluveni: Kamila Šeligová, Magda Glancová, Pavel Cimbálník, Renáta Domoráková 
 
PROGRAM: 

1) zahájení, kontrola zápisu                                                                                                  
2) stav členské základny, nové přihlášky, čl. příspěvky                                                                                                                            
3) nominovaní na cenu Knihovník MS kraje a Knihovník OL kraje                                             
4) připravované akce                                                                                                      
5) zprávy z VV, různé, diskuse  

                                                                               

Ad 1)  
Zasedání RV SKIP10 zahájila a všechny přivítala předsedkyně SKIP10 Zuzana 
Bornová 

 

Ad 2)  
Novou přihlášku podali k individuálnímu členství Blanka Nagy, Vědecká knihovna 
Olomouc, Irena Türkeová, Knihovna města Ostravy, Petr Jurečka, Univerzitní 
knihovna Olomouc; MK Krásná jako institucionální člen. 
O nových přihlášených bylo hlasováno jednotlivě, noví členové byli přijati. O přijetí do 
SKIP bude nové členy informovat SKIP10 předsedkyně Z. Bornová. 
Dále byl znova probrán seznam členů, kteří dosud neuhradili členské příspěvky, bylo 
dohodnuto, kdo koho upomene.  

 
Ad 3) 

Knihovník roku MS a OL kraje 
Za MS kraj došlo 6 nominací, cenu obdrží kolegyně Hana Janků z Městské knihovny 
Vrbno pod Pradědem.  
Za OL kraj dorazila pouze jedna nominace, cenu obdrží Lenka Tomíčková z Městské 
knihovny v Hanušovicích. 
Nominace s charakteristikami vybraných kolegyň prosím zaslat Mirce Sabelové. 

 

Ad 4)  

*KnihOlympiáda Klimkovice 25.9., téma "Nejlepší zákon na světě je ten knihovní", 

https://klubko-skip10-cz.webnode.cz/news/kniholympiada3/.  

RV schválil příspěvek na dopravu autobusem účastníkům akce z Ostravy Svinova do 

Klimkovic a zpět. Dopravu do Ostravy Svinova hradí účastníkům vysílající knihovna. 

 

*Setkání seniorů SKIP10: K. Šeligová, Z. Daňková – Šumperk, termín středa 16. 

října. 

 

http://skip.nkp.cz/
https://klubko-skip10-cz.webnode.cz/news/kniholympiada3/
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*Seminář o dětské literatuře: Současná literatura pro děti a mládež a její vliv na 

rozvoj čtenářství VIII. „Není hrdina jako hrdina…“  Přerov – 13.11. 

 
*Podzimní setkání Klubka: Ostrava, Knihovna města Ostravy 
Téma: Bookstart, práce s rodinami s batolaty a předškoláky – 6. 11. 2019 
 
*Den knihovníků – Ostrava, 27.11. 

 

Ad 5) 
 Další informace: 

- Projekty do VV SKIP na rok 2020 - do 31.10.2019 poslat do Knihovny Petra 

Bezruče v listinné podobě s podpisem garanta projektu Zuzaně Bornové, poté je 

Opava odešle poštou do Prahy. Při vyplňování projektů přes web zašlete, prosím, 

elektronickou verzi na mail okpb@opava.cz v pdf. 

a) Klubko SKIP10 – jarní a podzimní setkání 

Bylo by dobré s předstihem upřesnit termíny setkání Klubka, aby případně 

nekolidovaly s jinými aktivitami kolegyň z dětských oddělení.  

Zároveň bylo dohodnuto, že Dana Zipserová nabídne pomoc s organizací činnosti 

Klubka SKIP10. 

b) Seminář o dětské literatuře Přerov 

 

- Informace o knihovně roku:  

Olomoucký kraj, cenu získala knihovna v Radvanicích (Přerov), https://knihovna-

radvanice1.webnode.cz/ 

Moravskoslezský kraj, knihovnou roku je Obecní knihovna Sviadnov, 

https://www.facebook.com/Obecní-knihovna-Sviadnov-1908011119309497/ 

- Kolegyně M. Zadembská se účastní celostátního setkání Klubek v Praze. Bylo 

schváleno, že členu výboru SKIP10, či jinému členu SKIP, který je výborem 

SKIP10 delegován na akci SKIP, bude proplaceno cestovné 

- Blíží se 20. výročí Noci s Andersenem, aktivita s mezinárodním dosahem!  

- L. Prucková informovala o prezentaci českých knihoven na konferenci IFLA          

v Athénách, které se účastnila a kde kromě jiného byla prezentována naše nová 

verze předmětů a propagačních materiálů k aktivitě Bookstart. Projekty S knížkou 

do života a Knížka pro prvňáčka jsou uvedeny na nové webové stránce 

s informacemi o knihovnách ve světě Library map IFLA jako příklady našich 

projektů, jimiž naplňujeme cíle udržitelného rozvoje. 

 
https://librarymap.ifla.org/stories/sdg/0/Country/Czechia 

Podrobné informace z konference IFLA jsou také na facebooku. 

 

Příští jednání RV SKIP:  
POZOR změna: 
Pondělí 18.11. VK Ostrava, „lékárna“. Lokalita bude upřesněna na pozvánce 
 
 
Zapsala Lenka Fišrová, ověřila Zuzana Bornová 

http://skip.nkp.cz/
https://knihovna-radvanice1.webnode.cz/
https://knihovna-radvanice1.webnode.cz/
https://www.facebook.com/Obecní-knihovna-Sviadnov-1908011119309497/
https://librarymap.ifla.org/stories/sdg/0/Country/Czechia

