Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP severní Morava konaného dne 26.6.2002 v Městské knihovně  Český Těšín.

Přítomni :
Mgr. Zdeňka Daňková, Jana Galášová, Mgr. Roman Giebisch, PhDr. Dana Nalepová, RNDr. Lenka Prucková, Mgr. Dana Rakovská, Libuše Vargová, Ing. Marie Svobodová, PhDr. Aurelie Němcová

Hosté :
Anna Nowaková, Dáša Vrchlabská

Omluveni :
PhDr. Eva Křivá, Mgr. Jana Leparová, Alena Macourková, Mgr. Ilona Nemeškalová, Jaroslava Biolková, PhDr. Naděžda Ježková, Mgr. Naděžda Pravdová

Program :

1.	Plán č2.	innosti poboč3.	ky SKIP 10 na druhé pololetí 2002 – organizač4.	ní příprava akcí
5.	Akce KLUBKA – Dáša Vrchlabská
6.	Informace z VV SKIP – R. Giebisch
7.	Sponzorský dar SME Ostrava a SME Olomouc
8.	Stav naší elektronické konference – D. Nalepová
9.	Modrý štít – R. Giebisch
10.	Zhodnocení akce – Knihovnická Olomouc 2002 
11.	Různé

Členská základna
   R. Giebisch připravil pro Z. Houškovou aktualizaci členské základny SKIP 10, která má být odevzdána do 31.7. Současně mají být vybrány členské příspěvky za rok 2002. 

Akce se spisovatelem V. Fischlem
   Beseda se známým spisovatele V. Fischlem z Izraele proběhla v MěK Havířov. Regionální výbor SKIP 10 na žádost pana ředitele MěK Havířov přispěl částkou 1 200 Kč na uhrazení cestovních nákladů. Stejnou částkou přispěl i VV SKIP. 
   V. Fischl přijel na besedu se čtenáři a přáteli, kteří propagují jeho práci. J. Galášová osloví pana ředitele MěK Havířov, zda by mohl napsat článek o této akci do Bulletinu SKIP. 

Hodnocení akce Knihovnická Olomouc 2002 
   Celkem se této akce zúčastnilo 31 zájemců z knihoven v celé ČR a jedna kolegyně ze Slovenska. Až 80 účastníků přijelo na středeční přednášku PhDr. V. Richtera o aktuálních otázkách českého knihovnictví. Po organizační stránce bylo vše zajištěno velmi dobře a poděkování za hladký průběh akce patří – kol..Galášové, Giebischovi, Macourkové, Pruckové, Nowakové a kolegům z VKOL – PhDr. M. Nádvorníkové, M. Vojnarovi a L. Machačové.
   Článek o průběhu této akce připravuje R. Giebisch do odborného knihovnického tisku. Na zasedání reg. výboru se rozpoutala bouřlivá diskuse, kde a kdy budeme pořádat tuto naši největší akci v příštím roce. Mezi navrhovanými městy byla – Opava, Ostrava aj. J. Galášová nabídla konání této akce v Českém Těšíně /duben 2003/ , kde by se mohly uskutečnit i výjezdy k našim polským kolegům knihovníkům – Katovice, Krakov apod.
   J. Galášová připraví návrh na tuto akci příštího roku a koncem roku 2002 podáme grant za SKIP 10. J. Galášová napíše článek o zapojení MěK v Českém Těšíně do akcí Univerzity třetího věku do časopisu Čtenář.

Akce 2. pololetí roku 2002 
   Regionální výbor SKIP 10 se rozhodl financovat vložné soutěžnímu týmu z regionu SKIP 10, který nás bude zastupovat na Happeningu – Zahájení Týdne knihoven 4.-.5.10. v Uherském Hradišti. 
   J. Galášová domluví s prof. Cejpkem podzimní vzdělávací akci v Opavě.
   
KLUBKO
   Klubu dětských knihoven se po Noci s Andersenem podařila další velmi pěkná akce. Proběhlo setkání účastníků projektu Kde končí svět na Pražském hradě 19.6.2002. Akce probíhá pod záštitou Dagmar Havlové, která se ovšem letos setkání nezúčastnila. Pasování na rytíře řádu Krásného slova přijaly spisovatelka Markéta Zinnerová a zpěvačka a herečka Jitka Molavcová. Celá akce, jíž se zúčastnilo cca 150 osob, byla velmi zdařilá, byla natáčena rozhlasem, publikována bude i v tisku. Z našeho regionu se této akce zúčastnily pouze dvě knihovny – KMO a MěK Havířov. MěK Lipník nad Bečvou se přihlásila pozdě. Bližší informace jsou na našich webovských stránkách.
Ve dnech 9.-11.9.2002 proběhne celostátní akce  „Jičín – město pohádky“. Ve dnech 12.-.13..11.2002 proběhne Valná hromada KLUBKA v Uherském Hradišti.
   Do KLUBKA se v únoru z našeho regionu přihlásilo málo členů. Byla vytvořena nová evidence. V dubnu proběhlo Jarní setkání v Opavě (SKIP10), kterého se zúčastnili zástupci ze 49 knihoven. Na programu byl rozbor textu Bible a práce s dětmi.
   Příští rok plánuje KLUBKO SKIP10  akci v nově rekonstruované KMO – Práce s loutkou. Představitelé KLUBKA osloví ke spolupráci OK v Olomouci a MVK v Ostravě – kol. Švrčinovou. Seznam členů KLUBKA zašle D. Vrchlabská R. Giebischovi a ten jej uveřejní na našich webovských stránkách. 

Sponzorský dar SME
Sponzorský dar SME Ostrava, cca 100 tis. Kč – v jednání,  podmínkou ze strany sponzora je uzavření jedné smlouvy pro knihovny v MS kraji. Výbor SKIP10 navrhuje použít prostředky na nákup CD-ROM pro děti do menších knihoven.
SME Olomouc – sponzorský dar bude věnován jednotlivým bývalým okresním knihovnám


VV SKIP
	Stáž č	eských knihovníků ve francouzských knihovnách právě proběhla.
	VV SKIP definitivně schválil slouč	ení SKIP a Asociace knihoven. Č	lenové Asociace budou nadále č	leny nové sekce, jejíž ustavení VV SKIP schválil. Po diskusi byl schválen název – Zaměstnavatelská sekce SKIP. Všechny regionální výbory připomenou svým institucionálním č	lenům, že se mohou přihlásit k práci v Zaměstnavatelské sekci SKIP.
	Od 1.6.2002 byla schválena novela stávající Směrnice o stanovení cestovních náhrad.
Č	lenové VV SKIP obdrželi grafický návrh nové webové stránky SKIP, kterou doporuč	uje předsednictvo. Nová adresa webové stránky je – skip.nkp.cz.
	SKIP vyhlásil výběrové řízení na zpracování návrhu loga své organizace. Termín dodání návrhu je 15.7. Došlé návrhy budou zveřejněny a po hlasování č	lenů VV SKIP bude ještě konzultace s grafikem. 
	Týden knihoven – proběhne od 7.-.13.10. 1.10. proběhne tisková beseda v Národní knihovně. 4.-5.10. Happening v Uherském Hradišti. 7.10. bude Provázkiáda – přihláška na URL – www.knihovna.cz. Mediální kampaň zajišťuje kolega Kvapil. K propagaci Týdne knihoven byl podán grant na plakát. SKIP plánuje vydat plakát k TK /formát A2/ v poč	tu 2 000 Ks pro potřeby knihoven a zároveň zajistit světelné panely ve městech. Tuto akci připravuje R. Giebisch a je podmíněna sponzorským darem, o němž se jedná se Stavební spořitelnou.
	Nařízení vlády o poskytování dotací knihovnám dosud neprošlo sbírkou zákonů a je umístěno na webu NKP.
	Parlament schválil původní poslanecký návrh, že stávající okresní knihovny budou převedeny na obce. 
	Do návrhu Zákona o udělování ocenění v oblasti kultury byl vč	leněn návrh na udělování ceny Knihovna roku.
	Dotaz o možnosti budování biografických bází vzneslo za knihovny na Úřadu pro ochranu osobních údajů znovu ministerstvo kultury. Odpověď ÚOOÚ je velmi nejasná, každá báze bude posuzována individuálně.
	Dne 5.6. vznikla sekce vzdělávání a zvolila si předsedkyni – Z. Houškovou. Na podzim bude seminář věnovaný problematice lektorských dovedností a dále seminář Analýza vzdělávacích potřeb v instituci. Jsou vítání aktivní zájemci o práci v této sekci.
	Péč	í kol. M. Svobody byla na UNESCO Libraries Portal uveřejněn také Přehled knihovnických akcí SKIP.
	SKIP se bude nadále podílet na projektu DECIDoc.
	Manifest IFLA k využívání Internetu byl otištěn v Bulletinu SKIP a bude i ve Č	tenáři. 
	Klub vysokoškolských knihoven se rozrůstá a připravuje společ	né pracovní setkání.

Modrý štít
   Asociace muzeí a galerií stále nepokročila ve vydání příručky Plán prevence rizik a náprava škod způsobených haváriemi nebo živelnými pohromami. 
   Dne 13.6. se ve Východočeském muzeu v Pardubicích uskutečnil seminář Příprava evakuačních plánů pro objekty archivů, knihoven, muzeí a památkové péče. E. Antušák hovořil o obecných zásadách a východiscích evakuace v systému krizového řízení. A. Váňová měla příspěvek o evakuaci osob. K záchranným a likvidačním pracem a evakuaci historicky cenných materiálů se vyslovil P. Dekret. P. Jirásek z MK ČR hovořil o připravenosti čelit krizovým situacím. H. Paulusová z SUA měla příspěvek o stavu řešení Projektu ochrany archivních materiálů.
   Na žádost kol. V. Richtera připraví R. Giebisch článek o celé akci do Čtenáře.

Různé
M. Svobodová připomíná nutnost větší spolupráce SKIPu s krajskou samosprávou. J. Galášová ve spolupráci s M. Svobodovou připraví dopis pro krajské zastupitele, ve kterém vyjádří náš zájem spolupracovat s kulturní komisí v problematice veřejných knihoven našeho regionu.
D. Nalepová se zmínila krátce o konferenci u Pandory, kde samospádem byla naše elektronická konference zrušena pro nezájem. D. Nalepová bude sama rozesílat informace z reg. výboru SKIP 10. 

zapsal   Roman Giebisch

