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EDITORIAL
Aktuálně
Valná hromada SKIP ČR
Konference Architektura
knihoven
Seminář Jak na prostory
knihoven
Jak řídit knihovnu

Rozhodli jsme se, že vás, členy
SKIP10, budeme nepravidelně
oslovovat a informovat o dění v
našem regionu.
Budeme
- společně realizovat naše i vaše
nápady
- připomínat akce, kterých byste se
mohli/měli zúčastnit
- ohlížet se za akcemi, které
proběhly a byly zajímavé

CO SE CHYSTÁ

Květen 2022

Valná hromada SKIP ČR
Valná hromada se blíží a těšíme
se, že se potkáme se všemi
super zapálenými knihovníky
z celé ČR!

Mezi hosty patří i paní
Barbara Lison, prezidentka
IFLA

7. 6. 2022
registrace během dopoledne,
začátek programu od 13:00!
Ostrava Vítkovice – aula Gong
PROGRAM
slavnostní zahájení akce s významnými hosty
zpráva o činnosti SKIP a volby na dalších pár let
jaký bude SKIP? O tom budeme rozhodovat všichni společně
Následovat bude společenský večer s předáváním Ceny českých knihovníků,
hudební vystoupení a večerní raut a zábava!

https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/valna-hromada-skip-a-odborna-konference
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Konference
Architektura knihoven
Konference navazuje na VH SKIP
a koná se na stejném místě, tedy
v Aule Gong v Dolních Vítkovicích.
Avizovaný program je více než
zajímavý!

středa 8. 6. 2022
prezence od 8:30
zahájení 9:00
předpokládaný konec 14:00

https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/valna-hromada-skip-a-odbornakonference/11/program/konference

Seminář
Jak na prostory knihoven
Cílem semináře je přiblížit knihovnám a obcím proces modernizace knihovny,
ukázat jim kroky, jak na reorganizaci a modernizaci knihovny.
Seminář je sice beznadějně obsazený, ale prezentace si můžete stáhnout z webu
akce v odkazu níže.
4. 5. 2022, 9:00-14:30
Ostrava - Knihovna města Ostravy, pobočka Podroužkova

https://jak-na-prostory-knihoven.webnode.cz/
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Publikace
Řízení knihoven
Koncem roku 2021 vydal Knihovnický institut NK
ČR příručku pro začínající vedoucí pracovníky
knihoven.
Text příručky je od března 2022 také v elektronické
formě, nabízí významné rozšíření o vzory různých
dokumentů (formuláře, smlouvy, pravidla, předpisy
apod.), které lze využít při praktickém provozu
knihovny.
Příručka obsahuje více než čtyřicet vzorových
dokumentů (mj. různých formulářů), přibližně
padesát konkrétních příkladů dokumentů
z knihoven (mj. z Národní knihovny ČR) a téměř
třicet návodů na řešení různých situací z praxe.
kolektiv autorů: Daniela Divínová, Lenka Dostálová, Jitka Kotisová, Šárka
Pazderová, Vít Richter, Richard Ščerba, Marie Šedá

https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/rizeni-knihoven/jak-ridit-knihovnu

Životice: obraz
(po)zapomenuté
tragédie
Příště se můžete těšit na představení
bestsellerové
knihy
Životice,
která
představuje tragický osud obce uprostřed
Těšínského Slezska.

Region
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Městská knihovna ve
Frýdku-Místku
Ve středu 27. dubna 2022 byla po rozsáhlé rekonstrukci slavnostně otevřena
pobočka Místek - Městské knihovny ve Frýdku-Místku. Po slavnostním zahájení
následoval bohatý program pro návštěvníky knihovny.

fotografie z FB profilu knihovny
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Městská knihovna roku 2022
Cena Svazu knihovníků a informačních pracovníků - vstupuje do dalšího
ročníku - pochlubte se, hlaste se, víme, že máte čím!

https://www.skipcr.cz/oceneni/mestska-knihovna-roku

Knížka pro prvňáčka
Na příští rok už teď SKIP připravuje novou knížku pro prvňáčka, která bude s
ilustracemi Markéty Vydrové a textem Zuzany Barilové
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Jsme SKIP
Máte už naše logo na svém webu?

Kontakty
vybor-skip10@googlegroups.com
https://www.skip10.cz/
https://www.facebook.com/SKIP10MoravskoslezskyaOlomouckykraj

https://www.instagram.com/skip.10_/

Newsletter pro vás připravily Marie Šedá a Michaela Mrázová.
Vaše náměty a připomínky prosím posílejte na michaela.mrazova@msvk.cz

