Zpráva o činnosti Svazu knihovníků a informačních pracovníků, regionální pobočka severní Morava za období  2001 – 2004



Výbor regionální pobočky severní Morava předkládá hodnotící zprávu o činnosti  za období od poslední regionální konference, která se konala v březnu r. 2001 v Olomouci.
Na této konferenci byl zvolen nový výbor, který v následujícím složení pracoval po celé tři roky. K němu se přiřadili a významně se na chodu pobočky podíleli na další  kolegové a kolegyně.
Jana Galášová, ředitelka MěK Český Těšín  – předsedkyně regionální pobočky SKIP10 a člen VV SKIP,
Mgr. Roman Giebisch, pracovník Vědecké knihovny Olomouc, v regionálním výboru vykonával funkci jednatele a zároveň pracoval v předsednictvu VV SKIP,
PhDr. Naděžda Ježková, která jako senior byla neúnavným organizátorem KLUBU SENIORŮ,
Mgr. Zdeňka Daňková, ředitelka MěK Šumperk, která pracovala jako komisař soutěže VESNICE ROKU, byla členem   regionální i celostátní hodnotící komise,
 Mgr. Ilonka Nemeškalová  pracovala jako komisař regionálního kola soutěže VESNICE ROKU a každoročně se podílela na organizování setkání seniorů SKIP,
PhDr. Eva Křivá, pedagog Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě zajišťovala kontakty mezi akademickou půdou a odbornou veřejností,
RNDr. Lenka Prucková, ředitelka Knihovny města Olomouce byla členem komise pro zahraniční styky SKIP a posílela se na organizování knihovnických týdnů v Olomouci,
Mgr. Jana Leparová, ředitelka MěK Bohumín vykonávala v prvním roce funkci pokladníka, tuto funkci poté převzala Anna Nowaková, hlavní účetní MěK Český Těšín,
Alena Macourková, pracovnice Knihovny města Olomouce organizačně zajišťovala knihovnické týdny, které se konaly v Olomouci,
Libuše Vargová, pracovnice MěK Přerov zajišťovala distribuci Bulletinu SKIP,
Mgr. Dana Rakovská, pracovnice MěK Přerov měla za úkol publikovat zprávy o činnosti SKIP10 v Bulletinu SKIP.
O webovou stránku a elektronickou konferenci  SKIP10 se profesionálně staral Ing. Martin Vojnar z VěK Olomouc,
PhDr. Dana Nalepová, servisní technik firmy LANIUS měla na starosti elektronickou konferenci,
Dáša Vrchlabská později Dana Kochová , (KMO Ostrava, MěK Havířov) se s plným nasazením věnovaly  Klubu dětských knihoven. 
Dozorčí komise ve složení Jaroslava Biolková, PhDr. Aurélie Němcová a Libuše Vargová dohlížely na hospodaření SKIP10. Marie Mališová byla členkou dozorčí komise VV SKIP.

Na konci prázdnin 2003 k velké lítosti všech, kdo ji po léta znali, zemřela náhle PhDr. Naděžda Ježková, zakládající členka SKIP, držitelka Ceny knihovníků SKIP z roku 2001, dlouholetá členka výboru SKIP10. Vše zůstává v mysli jako neúnavná knihovnice a obětavá kolegyně, která knihovnictví zasvětila svůj život.

Regionální výbor SKIP10 se scházel pravidelně 5x do roka na svých jednáních, která probíhala ve vybraných knihovnách našeho regionu. Na programu byla především příprava odborných akcí, organizační záležitosti vlastní a ve vztahu k výkonnému výboru.  Dozorčí komise prováděla kontrolu účetnictví 4x ročně.
Činnost pobočky byla financována z členských příspěvků individuálních a institucionálních členů, grantového programu VV SKIP, grantového programu SKIP10 a v neposlední řadě z významného sponzorského daru Společnosti Severomoravská energetika a.s. Ostrava, která v roce 2002 věnovala veřejným knihovnám Moravskoslezského kraje 70.000,- Kč na nákup CD-ROM pro děti a v roce 2003 pak 250.000,- Kč veřejným  knihovnám MS a Olomouckého kraje na nákup CD-ROM pro děti a na organizaci vzdělávacích  akcí pro odbornou veřejnost. Tato finanční pomoc je pro knihovny v obou krajích velmi významná a vyjadřujeme tímto dík za nezištnou podporu veřejným knihovnám a jejich snahám o rozvoj čtenářství..Poděkování patří i výkonného výboru SKIP za přidělené finanční prostředky na zpracované  projekty.

Jak již bylo řečeno, výbor zaměřil své aktivity především na pořádání vzdělávacích akcí pro knihovníky a informační pracovníky MS a Olomouckého kraje.
TRADIČNÍ KNIHOVNICKÉ TÝDNY
Po všechny tři léta byl organizován KNIHOVNICKÝ TÝDEN. Ten je určen všem, kteří se chtějí a potřebují zorientovat v knihovnické problematice současnosti.
V r. 2001 proběhl v Olomouci na téma: Knihovna jako informační centrum v regionu, v r. 2002 proběhl opět v Olomouci na téma:  Knihovna jako vzdělávací centrum v regionu. Odborný program každého KT je pečlivě připravován. Jako lektoři jsou zváni odborníci z celé republiky, kteří mají co říci z danému tématu. Knihovnické týdny v Olomouci mají své kouzlo. Olomouc nabízí řadu možností, jak vyplnit krátké chvíle, které zbývají mezi nabitým odborným programem. Navštívit všechny olomoucké knihovny, kulturní pamětihodnosti, divadlo aj. je někdy nadlidské síly.
V r. 2003 proběhl KT v Českém Těšíně na téma: Knihovny na hranici.Tento KT byl zaměřen na přeshraniční spolupráci knihoven, tzn. na problematiku aktuální v souvislosti se vstupem do EU. Účastníky KT byli knihovníci z celé ČR a také z Polska, stejně jako lektoři. Součástí odborného programu byla návštěva významné knihovny  Biblioteka Sląska Katowice. Významných zahraničním hostem tohoto knihovnického týdne byl prof. Jan Malicki, ředitel Biblioteki Sląskiej.
Ve volných chvílích měli účastníci možnost shlédnout  několik divadelních představení v Českém a polské Těšíně, která v tuto dobu probíhala v rámci Divadelního festivalu na hranici. Zážitky to byly někdy vskutku strhující. 
V r. 2004se knihovnický týden připravuje v Šumperku na téma: Knihovna ve svém regionu a bude o tom, jak spolupracují malé a velké knihovny v rámci regionálních funkcí.
O knihovnické týdny v našem regionu je velký zájem a bylo by dobré v této tradici dále pokračovat.

Dalšími akce financovanými z grantu VV SKIP jsou akce KLUBU DĚTSKÝCH KNIHOVEN. Jsou to pravidelná jarní a podzimní setkání pracovníků dětských knihoven v různých knihovnách regionu a další, o kterých bude informovat Dana Kochová.

Pravidelně každý rok na jaře se koná SETKÁNÍ SENIORŮ v Ostravě, jehož duší vždy byla Dr. Ježková a její  dřívější spolupracovnice z ostravských knihoven. Na těchto tradičních přátelských posezeních se scházejí bývalí knihovníci z obou krajů. Letošní setkání na sebe rovněž nenechá čekat a uskuteční se ještě na jaře.

Na podporu vzdělávacích akcí pro knihovníky vyhlášuje každoročně výbor SKIP10 grant ve výši 5000,- Kč. O grant se mohou přihlásit všechny členské knihovny. Toho využila MěK Havířov v roce 2002 pro akci SETKÁNÍ S IZRAELSKÝM SPISOVATELEM  V. FISCHLEM, v roce 2003 Knihovna P.B. v Opavě na besedu s Karolem Krčmárem - instruktážní beseda pro knihovníky z dětských oddělení Kouzelný svět kirigami.

Vzdělávací den
Další novou aktivitou SKIP10 je navázání kontaktů se Slezskou univerzitou v Opavě. Záměrem bylo uspořádat na akademické půdě přednášky pro knihovnickou veřejnost. V loňském roce proběh na jaře 1. vzdělávací den, kdy se uskutečnili 2 přednášky. V letošním roce proběhl z iniciativy SU v Opavě seminář pod názvem Kniha v 21. století, kde diskusní příspěvky se týkaly nejrůznějších oblastí z  knihovnické praxe. Nyní přichází SU s iniciativou založit  LITERÁRNÍ KLUB CASANOVA.

Happening
V rámci Týdne knihoven v roce 2003 připadl na náš region – konkrétně na KPB v Opavě úkol uspořádat KNIHOVNICKÝ HAPPENING  a to díky tomu, že její družstvo zvítězilo rok před tím na knihovnickém happeningu v Uherském Hradišti. Sousto to bylo velké, ale opavská knihovna a knihovny opavského regionu  předvedly, že nemají  konkurenci. Uspořádaly knihovnický megahappening, který nazvaly Indiánské léto.  Sjelo se 296 knihovníků ze 44 knihoven  celé republiky,  do soutěže bylo přihlášeno  15 družstev.   Na pohoštění padlo 30 kg uzenin, 10 kg sýra, 50 kg salátů, 80 litrů vína. 100 litrů nealko a dalších výrobků opavských knihovnic. Originální program, dobrá zábava  a báječný  celkový dojem z dvoudenního pobytu v Opavě to byl KNIHOVNICKÝ HAPPENING V ROCE 2003.

Vesnice roku
Další aktivitou SKIP je celostátní soutěž VESNICE ROKU, ve které SKIP participuje při hodnocení obecních knihoven obcí, přihlášených do této soutěže. Soutěž probíhá nejprve regionálně a  vrcholí celostátním kolem, ve kterém je vyhlášena nejlepší obec včetně své knihovny. Soutěž probíhá již několik let a nutno říci, že úroveň přihlášených obcí a potažmo jejich knihoven velmi stoupla. V loňském roce hodnocené knihovny překvapily porotu svou odbornou úrovní, samozřejmostí je připojení knihovny k internetu a v mnoha případech vznik informačních středisek v prostorách knihovny. V loňském roce byly nominovány do celostátního kola 2 knihovny z našeho regionu a to Knihovna Bolatice (MS kraj) a Knihovna Radslavice (Olomoucký kraj). V předchozích letech se úspěšně umístila např. Místní knihovna Grygov (Olomoucký kraj). 


WEB A ELEKTRONICKÁ KONFERENCE
Veškeré informace o činnosti regionální pobočky najdete na webové stránce SKIP10, která je umístěna na serveru Vědecké knihovny Olomouc. O ni se profesionálně stará Ing. Martin Vojnar z Vědecké knihovny Olomouc. Jeho zásluhou je, že tento web je v bodovém hodnocení daleko před weby ostatních regionálních výborů. Hodnocení provádí všem známý Aleš Brožek a hodnotí náš web 27 body, kdy druhý nejlepší web má pouhých 9 bodů. Takže díky všem, kteří na naši webovou stránku pravidelně přispívají zajímavými informacemi.  Nezapomeňte tuto webovou stránku  také pravidelně sledovat, neboť zde najdete nejen zápisy z jednání výboru, ale všechny další aktuální informace. Zkontrolujte si rovněž, zda jste přihlášeni do konference SKIP10 a pokud ne, pak na webu najdete návod, jak to udělat. Najdete tam rovněž on-line přihlášku pro individuální a institucionální členy.



Smlouva s ochrannými svazy
je nově uzavřena mezi Národní knihovnou a ochrannými svazy (OSA, DILIA a INTERGRAM) a je platná od 1.1.2004. Podrobné informace najdete o webu Národní knihovny. Nově se jedná o to, že smlouva ve věci půjčování zvukových dokumentů zastřešuje knihovny, které jsou zaregistrovány na MK ČR.

Nakonec mi dovolte vyslovit poděkování všem členům výkonného výboru SKIP v Praze, který má velkou zásluhu na tom, že síť knihoven v České republice se dostala a na takové úrovni, na jaké nyní je. Byl uveden  v platnost nový Knihovní zákon, nově se konstituovaly regionální funkce v krajských a pověřených knihovnách, byla vedena řada jednání ohledně dalších zákonů, které zasahují do činnosti knihoven – ať to byl autorský zákon, Zákon o udělování ocenění v oblasti kultury,  nebo smlouva s ochrannými svazy ve věci půjčování zvukových dokumentů. Rozvinula se spolupráce s knihovnami v Evropě zejména díky předsedkyni komise pro zahraniční styky Dr. Burgetové, vznikla řada zajímavých celostátních akcí jako je např. Týden knihoven, BMI nebo Noc s Andersenem. SKIP se významně zasadil  o grantovou politiku na Ministerstvu kultury a vznikly tak programy VISK a Knihovna 21. století, díky kterým bylo možno realizovat řadu projektů v oblasti automatizace a internetizace knihoven a uskutečnit velké množství kulturních projektů v jednotlivých knihovnách.
Díky VV SKIP byla vyhlášena  veřejná sbírka  NA POMOC KNIHOVNÁM v době povodní v roce 2002. Regionální výbor velmi oceňuje práci  VV SKIP, jeho předsednictva a zejména  předsedy PhDr. Víta Richtera a tajemnice Mgr. Zlaty Houškové. Oba jsou nezbytnou a neodmyslitelnou součástí  SKIP a já bych si dovolila z tohoto místa jim oběma a všem ostatním kolegům poděkovat za všechno, co pro dobrou věc dělají.

Jana Galášová
předsedkyně SKIP10

V Českém Těšíně 20.3.2004


















