OSTRAVA – 2 května.2001


Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP severní Morava, které se uskutečnilo dne 2. května v Univerzitní knihovně Ostravské univerzity.

Přítomni: Mgr. Zdeňka Daňková, Jana Galášová, Mgr. Roman Giebisch, PhDr. Naděžda Ježková, PhDr. Eva Křivá, Mgr. Jana Leparová, Alena Macourková, PhDr. Dana Nalepová, Mgr. Ilona Nemeškalová, RNDr. Lenka Prucková, Ing. Marie Svobodová, Jaroslava Biolková, PhDr. Aurelie Němcová, Libuše Vargová

Omluveni : Mgr. Naděžda Pravdová /nemoc/
                    Mgr. Dana Rakovská /dovolená/

Hosté : Dáša Vrchlabská 

Webové stránky SKIP :
	technická redakce – PhDr. Zuzana Marková /Okresní knihovna Olomouc/
	odpovědný redaktor – Jana Galášová
	zápis ze zasedání /Mgr. R. Giebisch/ bude zaslán k uveřejnění PhDr. Z. Markové
	na www stránkách SKIP sev. Morava bude uveřejněn seznam knihoven, které půjč	ují zvukové nosič	e
	aktuální informace o Knih. týdnu v Olomouci a Valné hromadě SKIP v Brně /J. Galášová/

Setkání seniorů SKIP:
	dne 4. dubna proběhlo další setkání seniorů SKIP v Knihovně města Ostravy
	za výbornou oprganizaci setkání patří poděkování p. Nemeškalové, p. Ježkové a p. Vašíč	kové
	nové přihlášky z řad seniorů dořeší p. Leparová a p. Giebisch

Rozdělení kompetencí reg. výboru SKIP :
	distribuce Bulletinu SKIP – L. Vargová /změnu adresy dořeší J. Galášová s L. Kurkou/
	Klub seniorů SKIP sev Morava – N. Ježková
	Klub dětských knihoven – D. Vrchlabská
	č	lenství ve VV SKIP za náš region – J. Galášová a R. Giebisch
	č	len dozorč	í komise VV SKIP za náš region – p. Mališová /knihovna Hnojník/
	č	len Sekce veřejných knihoven – L. Prucková

Knihovnický týden :
	22 platících úč	astníků a 1 kolegyně z Broumova, která se úč	astní pouze odborného programu
	nabídnout úč	ast na odborném programu dalším knihovníkům z regionu
	přihlášeni ředitelé slovenských knihoven – Bardejov, Prešov
	21.5 ve 14.00 oficiální zahájení K.T. v Muzeu umění – pozvat představitele města, okresu – zajistí L. Prucková

KLUBKO:
	3.-4.10.2001 – akce Klubka v Č	eském Těšíně /zajistí p. Leparová, p. Galášová a p. Vrchlabská/
	na akci pozvou nějakou školu z Č	. Těšína – vzorová beseda se č	tenářem /Jak se dělá pohádka/
	osloví výtvarně nadané knihovnice ke spolupráci s Klubkem
	možnost shlédnout videokazetu z Vratimova – dramatická výchova
	akce r. 2000 – vyhodnocení na Pražském hradě – problematika financování úč	asti dětí, Dana Kochová z Havířova pojede se dvěma dětmi, kterým pobyt uhradí rodič	e, ale mohlo by jet i deset dětí,… Výstavu z akce připravují knihovnice v Jindřichově Hradci / soutěž O rytíře krásného slova/
	projekt Kde konč	í svět – 26 000 kč	, opět problematika financování /dořeší D. Vrchlabská s Z. Houškovou/
Účastnil se Krnov, Rožnov, Vsetín, Havířov, Vratimov, Ostrava,…/finance dořeší J. Galášová se Z. Houškovou/
*    akce v Lipníku nad Bečvou – vše připravila p. ředitelka, p. Z. Houšková byla velmi nadšena, 56 účastníků,                                                
fotky z akce poskytne p. ředitelka p. Vrchlabské, která připravuje album z akcí Klubka
	připravuje se akce – Knihovna dívč	í č	etby /orientač	ní materiály budou nabídnuty knihovnám ke spolupráci/

Valná hromada SKIP:
	Valná hromada SKIP se uskuteč	ní v Brně 22.6.2001 od 8.30 – 13.00.
	za náš region se zúč	astní – A. Němcová, N. Ježková, J. Leparová, M. Svobodová, I. Nemeškalová, J. Biolková, J. Zubková, E. Křivá, D. Nalepová, J. Galášová. L. Prucková, Z. Daňková, R. Giebisch a p. Bornová
	seniorům SKIP se bude hradit cestovné + úč	astnický poplatek z reg. rozpoč	tu SKIP – 400 Kč	.
	PhDr. N. Ježkové uhradíme celý pobyt – převezme Knihovnickou cenu /+ dalších 9 oceněných laureátů – p. Burgetová, p. Cejpek, p. Horák, p. Kurka, p. Papírník,  in memoriam – p. Franc, p. Málek, p. Španiel.
	Z našeho regionu jsme navrhovali ještě p. Miroslava Nádvorníka, ale nebyl vybrán a proto se rozhodl regionální výbor navrhnout p. M. Nádvorníka na Tobolkovu cenu, která se uděluje v Seč	i. /zajistí I. Nemeškalová/ 

Informace z VV SKIP:
	žádost SKIPu o podporu přijetí Knihovního zákona u poslanců a senátorů v jednotlivých regionech
	informace o zajišťování reg. funkcí – tzv. Prostějovská výzva
	Olomoucký kraj – problém se zajištěním reg. fcí v Prostějově
	Ostravský kraj – problémy budou v Jič	íně, Bruntále, Frýdku ale i v Opavě
	VISK 3 – apel na úč	ast i ve druhém kole – termíny odevzdání projektů do 21.5 

Různé:
	reg. výbor SKIP sev. Morava odsouhlasil odměnu 200 Kč	/měs. na č	innost pokladníka /p. Leparové/
	evidence č	lenů SKIP bude koneč	ně zpracovávána v novém programu
	seminář k automatizaci knihoven proběhne v N.K.Praha ve dnech 18.-19.9.2001
	PhDr. N: Ježkové zašle č	lánek do dalšího č	ísla Bulletinu SKIP p. L. Kurkovi
	Na zasedání IFLA pojede p. Jarmila Burgetová
	Návrh Ing.M.Svobodové obrátit se oficiálním dopisem na zatupitelstva v Olomouci a Ostravě, protože v kulturních komisích nejsou zastoupeni knihovníci – dořeší M. Svobodová, J. Galášová a I. Nemeškalová



                                                                                                                     Zapsal  Roman Giebisch

