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Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP 
Moravskoslezského a Olomouckého kraje  

13. června 2018 v Městské knihovně Rýmařov 
 
 
Přítomni: Zuzana Bornová, Renáta Domoráková, Miroslava Sabelová, Lenka Žmolíková, 
Hana Haltmarová, Pavlína Kijová, Miroslava Střelcová, Jana Galášová, Lenka Fišrová 
 

Omluveni: Marika Zadembská, Lenka Prucková, Zdeňka Daňková, Dana Nalepová, Pavel 
Cimbálník, Markéta Beyerová, Marie Šedá  
 
 
 
PROGRAM: 
 

1) zahájení, kontrola zápisu 
2) stav členské základny, nové přihlášky, čl. příspěvky 
3) Vesnice roku – knihovna roku 
4) výzva k nominaci na cenu Knihovník MS kraje a Knihovník OL kraje 
5) připravované akce 
6) zprávy z VV SKIP, různé, diskuse 

 
 
Ad 1)  

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

 

Ad 2)  
Stav členské základny, nové přihlášky: 
a) Novou přihlášku k datu zasedání RV nikdo nepodal. 
b) Část (31) individuálních členů dosud neuhradilo čl. příspěvky, (termín dle stanov do 

konce března), budou znovu jednotlivě vyzváni k uhrazení 
 

Ad 3)  
Vesnice roku – Knihovna roku: 
Olomoucký kraj – zpracovala komisařka Lenka Prucková 

Komisařka Lenka Prucková navštívila 11 obcí soutěžících ve Vesnici roku v Olomouckém kraji 
a spolu s ostatními členy komise i většinu knihoven. Navštívené knihovny představovaly 
standard – regály s knihami, otevřeno jen 1-2x týdně a minimum dalších aktivit. K těm 
zajímavějším patřily Troubky (okres Olomouc, vítěz krajského kola 2013), Bludov (okres 
Šumperk) a Šumvald (okres Olomouc). Bohužel některé knihovny by potřebovaly                   i 
jednoduché úpravy – malování, nový nábytek a regály. Škoda, že jsme při návštěvách potkali 
málo knihovníků. Na druhé straně je potěšující, že ubývá zbytečného fondu a knihovny se 
provzdušňují.  
Komise se rozhodla neudělit v letošním roce Diplom za moderní knihovnické                   a 
informační služby a 50 000 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje věnovala na ocenění jiné 
aktivity. 
Do celostátního kola za Olomoucký kraj budeme spolu s naší krajskou knihovnou navrhovat 
Místní knihovnu Černotín – knihovnu v obci, která v minulých letech několikrát soutěžila 
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v soutěži Vesnice roku, v roce 2015 byla vítězkou krajského kola a třetí v republice. K jejímu 
úspěchu přispěla velkou měrou její rekonstruovaná knihovna s příjemným prostředím, 
moderními knihovnickými službami, zapálenou mladou knihovnicí a zajímavými aktivitami 
(knihokolo na rozvoz knih nepohyblivým čtenářům, výtvarné a literární dílny, zapojování do 
všech komunitních akcí obce, a jako perlička „poezie všedního dne“ – krátké poetické úryvky 
rozmístěné po obci pro radost a potěšení). 
 
 Moravskoslezský kraj: 
Krajského kola soutěže se zúčastnilo 17 obcí - Bolatice, Bystřice, Dívčí Hrad, Heřmanice u 
Oder, Hodslavice, Holasovice, Hrádek, Melč, Petrovice u Karviné, Ryžoviště, Stonava, 
Šilheřovice, Štítina, Tichá, Třemešná, Úvalno, Žabeň. Diplom za moderní knihovnické            a 
informační služby získala obec Holasovice, okres Opava. Vítězem krajského kola 2018 se 
stala obec Úvalno, okres Bruntál. Podrobnější zpráva z pohledu komisařky Marie Šedé bude 
v příštím zápise. 

 
Ad 4)  
 Knihovník roku MS a OL kraje 
 Výzvu připraví M. Beyerová a do konference pošle Z. Bornová, komise bude pracovat ve 

složení L. Prucková, M. Šedá a M. Beyerová 
 
Ad 5) 

Další akce 
 23. -24. 5. se uskutečnil rozšiřující kurz RWCT s Kateřinou Šafránkovou v MěK Třinec, 

zpráva o konání akce  (20 účastníků, náklady celkem 25 505, z toho 12 000 účastnické 
poplatky). 

 Zájezd SKIP10 : Bratislava, ve dnech 28. - 30. 9.2018, s přejezdem do Maďarska. 
Podrobné informace v konferenci SKIP10. K datu 13. 6. přihlášeno 25 zájemců, 
k naplnění kapacity autobusu a rentability nákladů je třeba 40 osob. V konferenci SKIP10 
bude další výzva k účasti. M. Sabelová  

 
Ad 6) 
 Zprávy z VV, různé 
 Nové dokumenty na webu SKIP ČR - Zásady ochrany osobních údajů Svazu knihovníků      

a informačních pracovníků ČR (dále jen SKIP) s přehledem agend, které osobní údaje 
členů SKIP zpracovávají 

 Diskuse ke GDPR v knihovnách – výměna zkušeností 
 Knihovna – Věc veřejná, „Kulatý stůl“ v OL kraji 16.5. 

Akce proběhla ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, zúčastnila se jí odborná veřejnost 
našeho kraje a zástupci obcí. Mezi panelisty zasedli mj. náměstek hejtmana Ol. kraje 
František Jura, náměstek primátora Olomouce Pavel Urbášek, ředitel Knihovnického 
institutu Vít Richter, ředitelka Knihovny města Olomouce Lenka Prucková, krajská 
metodička MS Marie Šedá a další. Úvodní prezentaci přednesl dr. Richter. Předmětem 
diskuze byly  obecné otázky týkající se směřování knihoven v našem kraji, akcentovány 
byly problémy s financováním v některých oblastech. V souvislosti s financováním pak byl 
oficiálně představen nově schválený dotační program Olomouckého kraje na 
podporu investičních projektů v oblasti kultury, kde mohou zřizovatelé žádat o 
podporu na menší rekonstrukce, drobné opravy a na vybavení knihoven. Z 
nadcházející diskuze vyplynulo, že knihovny jsou významným prvkem obcí a je třeba 
podporovat jejich činnost a především modernizaci. Zaznělo však také, že velké 
nedostatky panelisté cítí v oblasti propagace samotné činnosti knihoven, která by měla 
být v budoucnu lépe uchycena a i metodická pomoc by měla směřovat tímto směrem. 
(zkrácená zpráva krajské metodiky). 

 Výzvy: Návrhy k obsazení grantových komisí VISK2 a 3, MARC a K21 
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 Bookstart – projekt se zdárně rozjíždí, webová 
prezentace http://www.sknizkoudozivota.cz/ 

 Knížka pro prvňáčka – projekt má problémy s financováním knížek, výzva k charitě 
v projektu Čtení pomáhá, pokud se nepodaří zajistit dostatek prostředků k vydání knížky, bude 
ji třeba financovat z vlastních zdrojů (grantů) zapojených knihoven. 
 
Příští jednání RV SKIP:  
26. 9. 2018 v MěK Šumperk 
 
Zapsala Lenka Fišrová, ověřila Zuzana Bornová 
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