Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP 10 dne 25.4.2002 ve Vědecké knihovně v Olomouci


Přítomni :
Mgr. Zdeňka Daňková, Jana Galášová, Mgr. Roman Giebisch, PhDr. Eva Křivá, Mgr. Jana Leparová, Alena Macourková, PhDr. Dana Nalepová, Mgr. Ilona Nemeškalová, RNDr. Lenka Prucková, Mgr. Dana Rakovská, Jaroslava Biolková, Libuše Vargová


Hosté :
PhDr. Marie Nádvorníková, Anna Nowaková


Omluveni :
PhDr. Naděžda Ježková, Ing. Marie Svobodová, PhDr. Aurelie Němcová, Mgr. Naděžda Pravdová


Program :

1.	Rozpoč2.	et SKIP 10 na rok 2002, zpráva dozorč3.	í komise z kontroly
4.	Příprava semináře Knihovnická Olomouc 2002 
5.	KLUBKO – informace o akcích Klubka v roce 2002 – Jana Galášová
6.	Informace z jednání VV SKIP /J. Galášová, R. Giebisch/
7.	Regionální funkce knihoven R. Giebisch. L. Prucková, Z. Daňková/
8.	Různé

   V zasedacím sále Vědecké knihovny v Olomouci nás přivítala paní ředitelka VKOL PhDr. M. Nádvorníková, která se jako host zúčastnila jednání regionálního výboru. VKOL i v tomto roce garantuje odborný program naší největší akce – Knihovnická Olomouc 2002 a jednání se z velké části věnovalo právě posledním přípravám této akce. Jako host se našeho zasedání zúčastnila i paní pokladní SKIP 10 Anna Nowaková.

1.	Rozpoč2.	et SKIP 10 na rok 2002 – J. Galášová

Proběhla kontrola dozorčí komise (pokladny a hospodaření) SKIP 10 a o jejím průběhu informovala J. Biolková. Bylo doporučeno zaplatit nedoplatky z roku 2001. (Pozdní členské příspěvky apod.)

Členská základna :

Ludmila Šabatová se odhlásila.
Přihlásila se : Jindřiška Hamalová (má zájem o účast na Knih. Olomouci – zajistí J. Galášová)
                      Ďurica Stejskalová – knihovna Frýdek – Místek (již byla členkou)
                      Jana Staníková – knihovna Nový Jičín (již byla členkou)
                      Místní knihovna Hustopeče nad Bečvou
                      68 vojenských knihoven – dořeší R. Giebisch na předs. SKIP ČR
                      Nowaková Anna – MěK Český Těšín
Přihlášky nových členů byly jednohlasně schváleny regionálním výborem SKIP 10.
3.	Knihovnická Olomouc 2002 

Všechny důležité informace k odbornému semináři Knihovnická Olomouc 2002 jsou umístěny na webovských stránkách SKIP 10.
	plánovaný poč	et úč	astníků (25) se pro velký zájem rozrostl o 6, kteří mají ubytování na kolejích B. Václavka v Olomouci
	další kolegové z regionu přijedou na odborný program a nemají zájem o ubytování
	kapacita přednáškového sálu Muzea umění v Olomouci je 100 míst
	PhDr. Jana Amrichová bude oslovena J. Galášovou, aby vystoupila s příspěvkem, který by struč	ně informoval o slovenském knihovnictví a slov. Knih. zákonu
	Ivana Rosslerová nabídla přednášku o vzdělávacích akcích KK Vysoč	iny a bude zařazena za vystoupení kol. L.Foberové
	seznam úč	astníků má J. Galášová a A. Macourková
	požadovaný grant jsme obdrželi v plné výši a úč	ast. poplatek byl snížen na 1 300 Kč	.
	A. Macourková převezme finanč	. záležitosti od p. Nowakové v průběhu celé akce a v neděli 26.5. zajistí prezenci apod. spolu s R. Giebischem 
	dataprojektor a poč	ítač	 v MU Olomouc domluví s p. Mazurem R. Giebisch
	propagaci v médiích a propag. materiály zajistí L. Prucková
	PhDr. M. Nádvorníková pozve zástupce kraje – p. J. Garč	ice a p. P. Pospěcha a zahájí 27.5. v 8.30 hod. celou akci v MU Olomouc.
	Nabídku vystoupení p. Píseč	ného z Karviné dohodne J. Galášová
	Obsah příspěvku PhDr. V. Richtera domluví J. Galášová a R. Giebisch. R. Giebisch napíše o průběhu akce č	lánek do Bulletinu SKIP.

4.	KLUBKO – J. Galášová

J. Galášová osloví D. Vrchlabskou, aby o činnosti Klubka informovala v el. konferenci SKIP 10. Zdena Daňková napíše článek o aktivitách MěK Šumperk pro dětské čtenáře do Bulletinu SKIP a pošle informace do el. konference SKIP 10 – akce Webík.

Setkání seniorů

Dne 17.4.2002 v 10 hod. v Knihovně města Ostravy proběhlo setkání seniorů SKIP severní Morava. Akce se za výbor SKIP 10 zúčastnila I. Nemeškalová, J. Biolková, A. Němcová. N. Ježková, J. Galášová a A. Nowaková. Na akci vystoupila PhDr. M. Slaninová a informovala přítomné o aktuálních záležitostech českého knihovnictví a především o regionálních funkcích knihoven. 
PhDr. N. Ježková oslaví 80 let aj. Galášová zajistí zaslání blahopřání za výbor SKIP 10. 

Elektronická konference SKIP 10

Dana Nalepová hovořila o velkých problémech s provozovatelem Pandory, kde je umístěn i náš informační server a proto od něj upustíme a zprávy pro členy SKIP 10 bude rozesílat D. Nalepová. Informace budou dostávat všichni členové SKIP 10 a nebudou se nikam muset přihlašovat. 
D. Nalepová dohodne s M. Vojnarem další podrobnosti o naší el. konferenci a M. Vojnar upraví informace na našem webu SKIP 10.

 
Na reg. výboru SKIP 10 byl projednán požadavek MěK Havířov o finanční příspěvek na částečné uhrazení nákladů na besedu se spisovatelem Viktorem Fischlem z Izraele. Autor (90 let) přijede na besedu se čtenáři a přáteli, kteří propagují jeho dílo. Uspořádá dvě besedy v Havířově. Žádost MěK Havířov o příspěvek 1 600 Kč. byl zamítnut a reg. výbor SKIP 10 odsouhlasil příspěvek ve výši 1 200 Kč. Stejnou částkou přispěje i VV SKIP ČR.

Návrh R. Giebische vytvořit v rozpočtu SKIP 10 samostatnou kapitolu, kde bude vyčleněno 5 000 Kč a tyto finanční prostředky budou uděleny knihovnám v našem regionu na zajímavé akce pro čtenáře. Těmto akcím by se měla věnovat Sekce veřejných knihoven SKIP – za náš region je členkou sekce L. Prucková. Návrh R. Giebische byl jednohlasně přijat. O přidělení fin. příspěvku bude rozhodovat reg. výbor SKIP 10.

4. VV SKIP

	v tomto roce si již potřetí uskuteč	ní soutěž Knihovna roku, která je souč	ástí již zavedené soutěže Vesnice roku. http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/Bull01_46htm#ti.
	knihovny získaly možnost bezplatného přístupu k unikátnímu informač	nímu zdroji o Evropské unii – KnowEurope – www.knoweurope.cz
	informace o novém evropském portálu o kulturní politice : http://www.sbu.ac.uk/litc/lt/2002/news2268.html
	vznikly www stránky Klubu vysokoškolských knihovníků SKIP : http://ciks.vse.cz/CR_zahr_knihovny/skip/default.asp
	asociace amerických knihoven ustanovila výbor, jejímž úkolem je prostřednictvím projektu @your library propagovat a zpopularizovat knihovnictví, knihovny, knihovníky a zařadit je do každodenního života běžných obč	anů : https://cs.ala.org/@yourlibrary/
	Týden knihoven proběhne 7.-13.10.2002. Happening bude 4.-5.101.2002 v Uherském Hradišti a bližší informace k akci – Provázkiáda poskytne PhDr. Miloš Kvapil – reditel@knihovna.cz
	Byl potvrzen zájezd č	eských knihovníků do Francie. Z našeho Olomouckého kraje se zúč	astní kol. Lišková z MěK Prostějov.
	16.4.2002 proběhl informač	ní den Cultivate v SUA Praha – č	lánek o akci napsal R. Giebisch do Knihovního obzoru VKOL
	13.6.2002 se ve Východoč	eském muzeu v Pardubicích uskuteč	ní seminář k Modrému štítu k problematice zpracování evakuač	ních plánů v paměťových institucích
	web SKIP – grafický návrh bude předložen předsednictvu a schválen, předsednictvo vyzývá všechny regiony, aby zajistily prolinkování webových stránek SKIP u instit. č	lenů
	20.5.2002 v SUA Praha se uskuteč	ní porada s pracovníky úřadu pro OOU k problematice osobních údajů v knihovnách. V odpoledních hodinách je zahájení Knihovnické dílny v KM Prahy.
	22.5. v KM Prahy je seminář pro ekonomy knihoven, pořádá NK Praha
	J. Burgetová přednese na konferenci IFLA v Glasgow referát – Střední a východní Evropa usiluje o informač	ní gramotnost – č	eské zkušenosti.
	Z. Houšková napíše č	lánek o Noci s Andersenem, který bude přeložen do anglič	tiny a poskytnut jako nabídka k mezinárodní spolupráci




5. Regionální funkce knihoven

Ve dnech 23.-.24.4.2002 se v MZK Brno uskutečnil seminář pro pracovníky krajských knihoven a knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí. Z reg. výboru SKIP 10 se zúčastnil – R. Giebisch, L. Prucková a Z. Daňková.
Na programu byly důležité příspěvky :

	evidence knihoven
	vzorový knihovní řád, zřizovací listiny
	ochrana osobních údajů
	aktuální informace z legislativy
	vzdělávání knihovníků
	kontrola projektů VISK

a mnohé další. Plné texty těchto vystoupení jsou na webu NK Praha.

6. Různé

J. Galášová informovala o otevření nové krásné knihovny v Místku, která má zajímavou virtuální studovnu.

Příští zasedání reg. výboru SKIP 10 se uskuteční 19.6. v MěK Český Těšín.


Zapsal   Roman Giebisch
 

