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Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP 
Moravskoslezského a Olomouckého kraje  

14. června 2016 v Hradci Králové 
(výjezdní zasedání u příležitosti Valné hromady SKIP, doplněné               

o elektronické dokončení zasedání) 

 
Přítomni: Zuzana Bornová, Renáta Domoráková, Dana Nalepová, Miroslava Sabelová, 
Markéta Beyerová, Lenka Žmolíková, Marie Šedá, Lenka Fišrová, Jana Galášová, Miroslava 
Střelcová, Pavlína Kijová, Pavel Cimbálník 
 
Omluveni: Zdeňka Daňková, Hana Haltmarová, Monika Zadembská, Lenka Prucková (na 
Vesnici roku) 
 
Program: 
1/ zahájení, kontrola zápisu 

2/ stav členské základny, nové přihlášky 
3/ Vesnice roku – Knihovna roku 

4/ příprava výzvy k nominaci na cenu Knihovník MS a Knihovník OL kraje v r. 2015 
5) 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, příspěvky: 
Do data zasedání RV SKIP10 nebyla podána nová přihláška. Paní hospodářka provedla 
kontrolu plateb členských příspěvků. Členové, kteří členský příspěvek dosud neuhradili, byli 
před konáním RV předsedkyní písemně vyzváni k dodržení termínu, tedy do 30.6., kdy má 
dojít k uhrazení čl. popl. 
 
Na základě usnesení VH v Hradci Králové se od r. 2017 termín uhrazení členských poplatků 
přesunuje už na 31. březen kalendářního roku u stávajících členů. 
 
Ad 3) 

Nominace na cenu Knihovník roku za OL a MS 2016 
Příprava výzvy k nominaci  
Do konference SKIP10 je třeba připravit výzvu pro kolegy a kolegyně z regionu k nominaci 
na Knihovníka roku 2016 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. 2016. 

 
Ad 4) 

Vesnice -  knihovna roku  
– MS kraj – komisařka M. Šedá 
 
Soutěže se účastnilo 11 obcí, knihovny průměrné, do další soutěže postoupila knihovna ve 
Slavkově (Opava), kde získala obec Diplom za moderní knihovnické a informační služby.   

http://skip.nkp.cz/
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Velmi podrobně lze sledovat cestu naší komisařky na facebooku SKIP10. Doporučujeme 
k četbě seriál „ Z deníku komisaře Greye“. https://cs-cz.facebook.com/pages/SKIP-
10/171904839676693 
 
- OL kraj - komisařka Lenka Prucková 
  
Knihovna roku 2016 za Olomoucký kraj 
V rámci každoroční soutěže Vesnice roku 2016 proběhl v Olomouckém kraji i výběr nejlepší 
knihovny. Knihovna obdrží Diplom za moderní knihovnické a informační služby + 50 000 Kč 
z rozpočtu Olomouckého kraje a následně postupuje do celostátního kola soutěže Knihovna 
roku 2016 pořádané MK ČR. 
  
Komisařka Lenka Prucková navštívila 20 soutěžících obcí a spolu s ostatními členy komise i 
knihovny ve většině z nich. Jako knihovny pracující nad rámec obvyklé činnosti obecních 
knihoven byly vybrány: Mořice (okres Prostějov), která získala diplom za moderní 
knihovnické a informační služby 2015, Troubky (Přerov) - diplom za moderní knihovnické a 
informační služby 2013, Rapotín (okres Šumperk), Hněvotín (okres Olomouc) a Skalka 
(okres Prostějov). Tyto knihovny jsou plně začleněny do běhu života v obci, jsou skutečnými 
komunitními centry obce, která jejich činnost podporuje jak finančně (nákup knihovního 
fondu, nákup automatizovaného výpůjčního protokolu), tak i oceňováním práce knihovníků. 
Věnují se práci s dětským čtenářem, aktivitám pro seniory, výtvarným činnostem a dalším 
komunitním aktivitám. 
  
Vítězství za Olomoucký kraj a postup do celostátního kola vybojovala nakonec Obecní 
knihovna Rapotín http://www.kkcrapotin.cz/knihovna/obecni-knihovna-rapotin za stále se 
zlepšující moderní knihovnické a informační služby čtenářům a uživatelům, inspirativní 
prostředí knihovny, nadstandartní půjčovní dobu, účelné propojení knihovny s informačním 
centrem obce a za promyšlenou koncepci besed a vzdělávacích akcí. Knihovna má 
automatizovaný výpůjční protokol a úzce spolupracuje s pověřenou knihovnou v Šumperku 
 
Ad 5) 

- různé 
- připravovat projekty SKIP10 na rok 2017 
- Facebook SKIP10 – značně se zvýšila návštěvnost a odezva. Děkujeme Z. Bornové za 
aktuální info a dalším kolegům za příspěvky (např. Z deníku komisaře Graye a další) 
- podobně lze poděkovat P. Cimbálníkovi za práci, kterou odvádí na aktualizaci webu 
SKIP10 a Daně Nalepové za neustálé zpřesňování a vyjasňování údajů v databázi členů 
- P. Cimbálník provede aktualizaci členů RV na webu a zanese změnu data k výběru čl. 
příspěvků – do 31.3. v kal. roce ( od příštího roku !) 
- web Klubka10 je již aktualizován – děkujeme „klubkařkám“ ! 
 
 

Příští zasedání RV SKIP10:   20. 9. Městská knihovna Bílovec 

Zapsala: Lenka Fišrová  
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