Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP
Moravskoslezského a Olomouckého kraje
28. dubna 2021 v Opavě
Přítomni: Zuzana Bornová, Markéta Beyerová, Pavel Cimbálník, Renáta Domoráková, Magda
Glancová, Pavlína Kijová, Dana Nalepová, Tomáš Ocásek, Lenka Prucková,Miroslava
Sabelová, Marie Šedá, Kamila Šeligová, Marika Zadembská, Dana Zipserová, Lenka
Žmolíková, Lenka Fišrová
J.H.: Zuzana Valentová, hospodářka SKIP10

PROGRAM:
1) zahájení, kontrola zápisu
2) stav členské základny – revize poplatků
3) proběhnuté a připravované akce – Jarní a Podzimní klubko, seminář Přerov, RWCT,
Setkání seniorů, Den knihovníků apod.
4) zprávy z VV SKIP
5) aktuální problémy knihoven, různé, diskuse
Ad 1)
Přítomné přivítala předsedkyně Z. Bornová, která konstatovala, že od olomouckého setkání
v červnu 2020 probíhala komunikace výhradně on-line, i tak se dařilo řešit aktuální problémy
související se změnami, které přinášela epidemiologická situace.
Ad 2)
Hospodaření:
Paní Valentová, hospodářka SKIP 10, seznámila RV s platbami z rozpočtu 2021 (konala se
dvě on-line setkání Klubka – proplaceno 5000,- z VV SKIP a 5000,- za SKIP10); s došlými
příspěvky od individuálních členů a institucionálních členů, (dosud přijato 18000,- od
individuálních a přibližně dvě třetiny celkové částky od institucionálních členů, současný
zůstatek 310 tis.). Ve spolupráci s D. Nalepovou bude zpracována tabulka chybějících plateb,
která bude v příloze tohoto zápisu rozeslána členům výboru, aby mohli případně kolegy
upomenout.
Nová členka:
Zájem o členství ve SKIP projevila paní Monika Foltinová z MěK Bruntál. Hlasy všech členů
RV byla přijata.
Ad 3)
Jarní Klubko
M. Zadembská : Setkání jarního Klubka proběhlo 19. 3., připojilo se kolem 100 účastníků,
obsahem bylo ukázat, jak mohou knihovny pracovat se čtenáři v on-line prostoru, v době,
kdy je není možné fyzicky navštěvovat, jak lze využít prostředků moderní komunikace na
dálku se školami, které se v současnosti také musí vyrovnávat s epidemiologickou situací.
Navazující setkání se soustředilo na praktické ukázky programů pro dětské uživatele v online prostředí. O setkání byl velký zájem, účastnili se i kolegové z jiných regionů, kteří by
v případě klasického Klubka z kapacitních důvodů setkání absolvovat nemohli.
Metody on-line setkávání vyplynuly více méně z nutnosti, ale pro účastníky nebyly
problémem, technicky se zvládly dobře, nicméně bylo konstatováno, že do budoucna
bychom se neradi vzdávali fyzických setkání. Bude dobré obě formy kombinovat,
prostřídávat.
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RWCT: Seminář proběhne v červnu, 10. -11. 6. 2021, bude se konat rovněž on-line a bude
určen pro začátečníky. Lektorka Kateřina Šafránková.
Na podzim se bude M. Zadembská podílet na projektu OKNA, jehož námětem bude právě
on-line práce se školami. RV SKIP odsouhlasil finanční podporu této akce ve výši 8000,- Kč.
Podle situace ještě může být na příštích výborech podpora upřesněna.
Ad 4)
Knihovna roku:
Nominace by měla být podpořena krajskou knihovnou a je podpořena SKIP10. Ve svých
krajích se domluví s řediteli VK Z. Bornová a L. Prucková.
MS kraj: Knihovna města Ostravy
OL kraj: Hranice na Moravě
Ad 5)
Různé:
 Setkání seniorů v letošním roce proběhne podle původního plánu z loňska
v Rýmařově, prozatím je navržen termín 22. 9. 2021.


Ostravská univerzita nabízí přednášející do knihoven, půjde o odborníky z různých
oblastí, je návrh uzavřít memorandum o této spolupráci. OU požaduje poslat témata
přednášek, besed!!!, (na RV navrženo např. fake news, současná literatura), na
straně knihoven by bylo zajistit účast, lektorné by se neplatilo, besedy by probíhaly
metodou streamování nebo přímo v knihovnách s přednášejícím. Témata a
problematiky, které by knihovny chtěly předložit svým uživatelům, zasílejte Mirce
Sabelové



Grant RV SKIP10 - výzvu zpracuje T. Ocásek, do konference@skip10.cz rozešle
nejpozději do 7. 5. 2021, uzávěrka projektů je 28.5. (Věříme, že Tomáš stihne
připravit na jednání výboru SKIP 2. 6. tabulku s došlými žádostmi.)



Knihovna 21. století – organizuje MSVK Ostrava ve spolupráci se SlU, termín
15. -16. 2. 2022, SKIP10 se bude podílet pouze příspěvkem ve výši 5000,- Kč.
Pomoc s vybíráním registrací bude zdvořile odmítnuta v souvislosti s přípravou VH
SKIP10 v roce 2022.



Valná hromada 2022 – termín – 16. 3. 2022 Opava, sál pro VH je zablokován.

 M. Šedá – další připravované akce, informace o termínech pro další využití:
 7. - 9. 9. - Konference Knihovny současnosti Olomouc
 16. -17. 9. - Co venkovské knihovny umějí a mohou - Havlíčkův Brod, Větrný
Jeníkov https://venkovske-knihovny.webnode.cz
 13. a 14. října - VII. workshop pro metodiky Písek https://workshop-pro-metodiky7.webnode.cz
 20.-21. října - RF Pardubice, seminář RF
 27. října - Knihovnická dílna, Praha NTK https://knihovnicka-dilna-2020.webnode.cz
Další RV 2. 6. 2021 v Rýmařově
Zapsala: Lenka Fišrová
Zkontrolovala: Zuzana Bornová
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