Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP
Moravskoslezského a Olomouckého kraje
30. listopadu 2021 v Hradci nad Moravicí
Přítomni: Zuzana Bornová, Markéta Beyerová, Pavlína Kijová, Lenka Prucková, Magda
Glancová, Miroslava Sabelová, Dana Nalepová, Marie Šedá, Kamila Šeligová, Dana
Zipserová, Lenka Fišrová
Omluveni: Pavel Cimbálník, Marika Zadembská, Tomáš Ocásek, Lenka Žmolíková, Renáta
Domoráková

PROGRAM:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

zahájení, kontrola zápisu
stav členské základny, přihláška
uskutečněné akce
projekty na rok 2022
zprávy z VV SKIP
aktuální problémy knihoven, diskuse
prohlídka knihovny

Ad 1)
Přítomné přivítala předsedkyně Z. Bornová.
Ad 2)
Přihláška:
Zájem o institucionální členství ve SKIP projevila Obecní knihovna Krmelín, okres FrýdekMístek, která byla hlasy přítomných členů RV přijata.
Ad 3)
Uskutečněné projekty SKIP10 – podzim:
Seminář Přerov – 10.11.2021,
„V hlavní roli: knihy, čtenáři, knihovny a knihovníci…“
Akce se konala ve spolupráci Městské knihovny v Přerově a Muzea Komenského v Přerově.
Finančně ji podpořil Svaz knihovníků a informačních pracovníku ČR (SKIP ČR) a
Ministerstvo kultury ČR.
Přednášky:
 Jsme tu pro vás od roku 2600 př. n. l. – ve fikci i realitě. Knihovny a knihovníci jako
hrdinové příběhů - Mgr. Markéta Straková, Ph.D. (Muzeum Komenského v Přerově)
 Příběhy, které pomáhají překonávat handicapy - Mgr. Pavlína Lišovská (Knihovna
Jiřího Mahena v Brně)
 Úvod do biblioterapie a její využití v praxi - Marcela Kořínková (Knihovna
Kroměřížska)
Semináře se účastnilo 54 knihovníků včetně 3 přednášejících.
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Klubko – podzimní setkání – 3.11.2021 Třinec – divadelní workshop „(loutko)Hercem na
vlastní kůži“ – účast
Workshop uspořádaný v rámci pravidelného vzdělávání knihovníků Moravskoslezského a
Olomouckého kraje vedl Jakub Tomoszek. Zaměřený byl na loutkoherectví a loutkové
divadlo v knihovnách. Lektor Jakub Tomoszek je uměleckým šéfem loutkové scény
Těšínského divadla Bajka. Jednalo se o velmi praktický seminář, jehož poznatky využijí
všechny knihovny, které jsou zapojeny v projektu BOOKSTART. S ohledem na náročnost
projektu byla akce zorganizována pro menší skupinu knihovnic. Semináře se zúčastnilo 20
lidí.
Za hojné účasti se konal Den knihovníků 6. října v Olomouci, s kulturním programem,
(hudební vystoupení plné romantických hitů), a vyhlášením nejlepších knihovníků. MS kraj –
oceněna byla Vlasta Mičková z Nového Jičína a OL kraj – ocenění získala RNDr. Lenka
Prucková, ředitelka Knihovny města Olomouce.
Ad 4)
Projekty VV SKIP na rok 2022:
Projekty jsou podány – 2 x Klubko a Seminář o dětské literatuře Přerov, RWCT se v roce
2022 neuskuteční.
Granty SKIP10 na rok 2022
Kolega T. Ocásek vyhlásí další kolo grantů pro knihovny, pošle do konference, ukončení
sběru přihlášek 31.1.2022.
Granty 2021 – informace:
Z osmi projektů, které získaly grant na rok 2021 se uskutečnily pouze čtyři:
Knihovna Hnojník, projekt Z vyřazených KNIH, přiděleno 1500,- Kč na materiál
Knihovna Horka nad Moravou – Pasování prvňáčků na čtenáře, přiděleny 2000,- Kč na
honorář pro vystupující
Obecní knihovna Bohuňovice – projekt O prázdninách se nenudím, přidělen 1000,- Kč na
knižní odměny
Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka Velká Bystřice – soutěže pro děti – přidělen 1000,- Kč
na knižní odměny
Ostatní schválené projekty neproběhly většinou z epidemiologických důvodů.
Ad 5)
 Téma týdne knihoven 2022 – Udržitelnost v knihovnách
 SKIP ČR má nový web https://www.skipcr.cz

Ad 6)
 RV SKIP10 schválil odměnu paní hospodářce Zuzaně Valentové ve výší 5000,- Kč
 Diskuse o množství celostátních akcí SKIP (hlavní akce, kterých se účastní největší
počty knihoven: Březen měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Knížka pro prvňáčka,
Týden knihoven, Bookstart, Den pro dětskou knihu)
 Diskuse o počtu vzdělávacích hodin pro dobrovolné a profesionální knihovny
(metodický materiál Standardy pro dobrou knihovnu – 48 hodin profesionálové,
neprofesionální knihovny 8 hodin ročně)
 Příprava kandidátky RV SKIP10 – průzkum mezi stávajícími členy výboru, zda hodlají
kandidovat v příštím období
 Diskuse o problémech knihoven v covidové pandemii
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Ad 7)
Děkujeme M. Beyerové za vlídné přijetí a prohlídku moderních prostor Městské knihovny
v Hradci nad Moravicí.
Další RV 9. února 2022 v Knihovně města Olomouce
Zapsala: Lenka Fišrová
Zkontrolovala: Zuzana Bornová
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