Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP
Moravskoslezského a Olomouckého kraje
13. června 2017 v Mohelnici
Přítomni: Zuzana Bornová, Miroslava Střelcová, Renáta Domoráková, Dana Nalepová,
Lenka Žmolíková, Markéta Beyerová, Hana Haltmarová, Pavlína Kijová, Pavel Cimbálník
Marie Šedá, Jana Galášová Zdeňka Daňková, Lenka Fišrová
Omluveni: Marika Zadembská, Miroslava Sabelová, Lenka Prucková

PROGRAM:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

zahájení, kontrola zápisu
stav členské základny, nové přihlášky, čl. příspěvky
Vesnice roku – knihovna roku
výzva k nominaci na cenu Knihovník MS kraje a Knihovník OL kraje
připravované akce
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)
Členská základna:
K datu jednání RV nedorazila žádná přihláška do našeho regionálního SKIP.
Z. Bornová předložila seznam členů, kteří dosud neuhradili čl. příspěvek, tito budou
upozorněni jednotlivě členy výboru.
Ad 3)
Vesnice roku – knihovna roku
Moravskoslezský kraj – komisař M. Šedá: Soutěžilo 8 obcí - Horní Bludovice,
Neplachovice, Hukvaldy, Staré Hamry, Větřkovice, Třemešná, Zátor a Žabeň. Úroveň
navštívených knihoven byla spíše průměrná, z průměru vystupovaly pouze knihovny
v Žabni a Horních Bludovicích, diplom za moderní knihovnické a informační služby
získala Obec Horní Bludovice, okres Karviná.
Olomoucký kraj – komisař L. Prucková – v týdnu konání RV právě komise přihlášené
obce navštěvuje. Hodnocení Vesnice roku elektronicky:
Knihovna roku 2017 za Olomoucký kraj
Komisařka Lenka Prucková navštívila 15 obcí soutěžících ve Vesnici roku
v Olomouckém kraji a spolu s ostatními členy komise i jejich knihovny. Pouze dvě Rapotín (okres Šumperk) která je celostátním vítězem minulého roku, a Němčice
nad Hanou (okres Prostějov) překročily standart obvyklý v knihovnách tohoto typu.
Tyto knihovny jsou plně začleněny do běhu života v obci, jsou skutečnými
komunitními centry obce, která jejich činnost po všech stránkách podporuje.
Vítězství za Olomoucký kraj a postup do celostátního kola vybojovala nakonec
Městská
knihovna
Němčice
nad
Hanou.
Knihovna,
umístěná
na
nepřehlédnutelném místě na náměstí a spojená s informačním centrem, je přirozenou
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součástí života němčických občanů. Mladá a kreativní knihovnice připravuje řadu
programů a akcí nejen pro svoje čtenáře, ale pro všechny zájemce o cestovatelské
besedy, setkání s regionálními spisovateli, přednášky o zdraví, výtvarné dílny,
meditační a sebepoznávací aktivity či výstavy. Její propracovaný systém vedení dětí
ke čtenářství a rozvíjení čtenářské gramotnosti, kdy nejdůležitější je aktivita dítěte
samotného, je vstřícně přijímám nejen učiteli místní školy a školky, ale zapojily se do
něj i školská zařízení v okolních obcích. Třešinkou na dortu je pak populární
„knihobudka“ umístěná ve veřejném prostoru.
Knihovna obdrží Diplom za moderní knihovnické a informační služby + 50 000 Kč
z rozpočtu Olomouckého kraje.

Ad 4)
Výzva k nominacím:
 Knihovník Moravskoslezského kraje 2017, Knihovník Olomouckého kraje
2017. Výzvu připraví a do konference odešle M. Beyerová. Pravidla a výzva
na adrese:
http://www.skip10.cz/2017/06/14/nominace-na-knihovnikaknihovnici-roku2017/. Přihlášky do 8.9.2017, členky hodnotící komise: M. Beyerová,
L. Prucková a M. Šedá
 Knihovnická K2 – uděluje MS kraj: nominace přijímá M. Šedá do 31. 7. 2017
http://www.msk.cz/cz/kultura/aktuality-42030/
 Cena SKIP: Městská knihovna roku 2017: termín – do 31. 7. 2017, podmínky
na:
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/cena-skip-a-skanska-mestskaknihovna-roku/cena-skip-mestska-knihovna-roku-2017
 Soutěž Mark 2017:
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/mark/soutez-mark-2017
Nominace za SKIP10: Martina Kovářová, ředitelka MěK Bílovec, nominaci
zpracuje R. Domoráková a podá Z. Bornová, termín: do 15. 7. 2017
Proběhlá nominace:
 VK v Olomouci a Ol kraj vyhlásil soutěž Nejlepší neprofesionální knihovník
Olomouckého kraje roku 2017. Uzávěrka přihlášek byla 31. 5. 2017.
Ad 5)
Připravované akce:
 KnihOlympiáda 2017–
L. Prucková: Letošní Kniholympiáda proběhne v Olomouci ve středu 20. září
2017 v příjemném prostředí Botanické zahrady. Ústředním mottem bude Harry
Potter a jeho dobrodružství (letos je 20. výročí vydání první knihy
o čarodějovi). Připraveno bude 8 stanovišť se zábavnými úkoly. Knihovna
města Olomouce se na všechny soutěžící družstva těší
 Setkání knihovníků seniorů SKIP10 v Lipníku n. B. 10. 10. 2017, organizuje
Z. Daňková ve spolupráci s lipnickou knihovnou
 Seminář – Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství VI.:
Přerov 8. 11.
 Podzimní klubko – 15. -16. 11. kurz Storytellingu, Ostrava - Vítkovice
 Den knihovníků – Opava 29. 11., odsouhlaseno zvýšení příspěvku na osobu
na 200,- Kč
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Ad 6)
Různé, diskuse:
 Scénická čtení – v mnoha knihovnách se pořádají tzv. scénická čtení, návrh
doplnit vzdělání knihovníků o kurzy dramatické výchovy, bude osloveno
opavské divadlo GAFA, v případě dohody bude zpracován grant pro rok 2018
pro celost. SKIP – Z Bornová
 Proběhla diskuse o prestiži povolání knihovníka, o připravovaném sloučení
platových tabulek – zvýšení nároků na rozpočty knihoven a jejich zřizovatelů
Příští jednání RV SKIP:
27. 9. 2017 v MěK Bruntál
Zapsala Lenka Fišrová, ověřila Zuzana Bornová
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