Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP
Moravskoslezského a Olomouckého kraje
12. června 2015 v Novém Jičíně
Přítomni: Zuzana Bornová, Renáta Domoráková, Ilona Nemeškalová, Dana Nalepová,
Miroslava Sabelová, Markéta Beyerová, Lenka Žmolíková, Martina Wolna, Marie Šedá,
Lenka Fišrová
j.h.: Monika Zadembská, Libuše Foberová
Omluveni: Jana Galášová, Miroslava Střelcová, Pavel Cimbálník, Olga Chmelíčková,
Zdeňka Daňková, Lenka Prucková (na Vesnici roku)
Program:
1/ zahájení, kontrola zápisu
2/ stav členské základny, nové přihlášky
3/ příprava výzvy k nominaci na cenu Knihovník MS a Knihovník OL kraje v r. 2015
4) připravované akce- KnihOlympiáda a další
5) info o přípravě K21 2016
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 kolektivní člen – Obecní knihovna Kobeřice
individuální členky: Mgr. Andrea Peříková, Ostrava a
Marie Schneidrová, Knihovna Petra Bezruče Opava.
O nových členech bylo hlasováno zvlášť a všichni byli přijati jednomyslně.
Doposud členský příspěvek neuhradilo 35 členů, podle možností je členové RV upomenou.
Ad 3)

-

Nominace na cenu Knihovník roku za OL a MS 2015
Příprava výzvy k nominaci
Do konference SKIP10 je třeba připravit výzvu pro kolegy a kolegyně z regionu
k nominaci na Knihovníka roku 2015 pro kraje Moravskoslezský a Olomoucký. Výzvy
pošle kolegyně M. Beyerová za oba kraje
Složení hodnotící komise M. Šedá, L. Prucková, M. Beyerová. Termín ukončení sběru
nominací – 21.8. 2015.

Ad 4)
KnihOlympiáda
Soutěž pro dětské knihovny- pořádá Klubko 23. září – příspěvek na autobus od SKIP10 cca
2600,- Kč, doprava do Klimkovic a zpět, schváleno
Ostatní připravované akce v Kalendáriu SKIP10
Ad 5)
K21 2016
Info k připravované konferenci podala dr. Foberová:
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Ve dnech 9. – 11. 2. 2016 se uskuteční 11. ročník mezinárodní knihovnické konference
Kniha ve 21. století na téma: „Redefinování role knihoven ve 21. století.“ Dvoudenní
cyklus přednášek a diskusí bude věnován aktuálním tématům každodenního fungování
veřejných knihoven (zejména se jedná o strategické plánování, fundraising, propagaci a
spolupráci s médií). Přednášející budou fundovaní experti z oboru knihovnictví nejen
z České republiky, ale i z okolních zemí Slovenska a Polska. Vystoupení přislíbili např. prof.
J. Keller, Pavel Vosoba, dr. Vít Richter ad.
Hlavními pořadateli jsou Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta
v Opavě Ústav bohemistiky a knihovnictví, Svaz knihovníků a informačních pracovníků 10,
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě a Moravská zemská knihovna v Brně.
Konference se koná pod záštitou děkana Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě prof. Z.
Stuchlíka. Další informace o konferenci jsou k dispozici na webových stránkách Filozofickopřírodovědecké fakulty v Opavě – http://k21.fpf.slu.cz.
Obsah konference
Úterý 9. 2. 2016
dopoledne: příjezd a ubytování
15,00 – 18,00 hod. – zahraniční a studentská sekce (6 x 30 min) - moderátor Mgr. Jan
Matula, PhD.
18,00 – 18,30 hod. - diskuse
večer: divadlo
Středa 10. 2. 2016
9,00 – 10,00 hod. – prezence
10,30 hod. – oficiální zahájení konference
11,00 – 13,00 hod. – první blok přednášek (4 x 30 min. – redefinování role knihoven ve 21.
st. - Vosoba, Keller, Richter, Konvit) – moderátorka Mgr. Zuzana Bornová
13,00 – 14,00 hod. – oběd
14,00 – 16,00 hod. – druhý blok přednášek (4 x 30 min. – strategické plánování, fundraising,
VKIS) – moderátorka PhDr. Marie Šedá
16,00 – 16,30 hod. – diskuse
19,00 hod. - číše vína, vyprávění (studenti)
Čtvrtek 11. 2. 2016
9,00 – 9,30 hod. – prezence
9,30 – 11,30 hod. – třetí blok přednášek (4 x 30 min. – z praxe) – moderátorka Mgr.
Miroslava Sabelová
11,30 – 12,00 hod. - oběd (polévky)
12,00 – 14,00 hod. – čtvrtý blok přednášek (4 x 30 min. – propagace a spolupráce s médií –
novinář + přednášející ÚBK) – moderátorka PhDr. Libuše Foberová, PhD.
14,00 – 14,30 hod. – diskuse
14,30 hod. – závěr konference – Mgr. Zuzana Bornová a prof. Ing. Milan Konvit, PhD.
Organizační výbor – za RV SKIP10 M. Šedá, Z. Bornová, doladit se musí mj. i mechanismus
přihlašování na akci, vybírání účastnického poplatku (potvrzení účasti, stvrzenky za poplatky,
počty obědů atd.)
Na akci K21 přispěje SKIP10 10000,- Kč, návrh byl schválen.
Termíny a program mohou být ještě upraveny.
Ad 6)
Zprávy z VV SKIP, různé
- připravovat projekty SKIP10 na rok 2016
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- Facebook SKIP10 – značně se zvýšila návštěvnost a odezva
- web Klubka10 je ve výstavbě
- VV SKIP – diskutují se navrhované změny stanov, nová verze bude zveřejněna
k připomínkám, celorepubliková VH bude v Hradci Králové 14.-16.6.2016
- 26.- 30.10. se uskuteční zájezd do německých a dánských knihoven
- Vesnice roku – MS kraj – komisařka M. Šedá, soutěže se účastnilo 8 obcí, knihovny
průměrné, do další soutěže postoupil Kunín
- Vesnice roku OL kraj- komisařka Lenka Prucková navštívila soutěžících 11 obcí (nejméně
v celé historii soutěže v Olomouckém kraji) i knihovny v nich. Jako knihovny pracující nad
rámec obvyklé činnosti obecních knihoven byly vybrány: Černotín (okres Přerov), Němčice
nad Hanou, Mořice (okres Prostějov) a Rapotín (okres Šumperk). Jsou plně začleněny do
života v obci, jsou skutečnými komunitními centry, obce činnost podporují jak finančně
(nákup knihovního fondu, nákup automatizovaného výpůjčního protokolu), tak i oceňováním
práce knihovníků. Často pracují v nových či nově rekonstruovaných prostorách. Vítězství za
Olomoucký kraj a postup do celostátního kola vybojovala nakonec Zámecká knihovna
Mořice http://knihovna.morice.cz/ za stále se zlepšující moderní knihovnické a informační
služby čtenářům a uživatelům. (dodatečná info od kol. Pruckové - zkráceno, doplněno do
zápisu 25.6.)
- na Cenu českých knihovníků navrhujeme nominovat dr. Halinu Molinovou - RK Karviná,
nominaci připraví a pošle M.Sabelová
- do hodnotící komise na cenu MARK navrhujeme R. Domorákovou
Příští zasedání RV SKIP10: Litovel – středa 2.9.
Zapsala: Lenka Fišrová
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