Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP severní Morava konaného dne 27.11.2002  v Městské knihovně Hranice na Moravě


Přítomni : 
Mgr. Zdeňka Daňková, Jana Galášová, Mgr. Roman Giebisch, Mgr. Jana Leparová, Alena Macourková, Anna Nowaková, Mgr. Naděžda Pravdová, RNDr. Lenka Prucková, PhDr. Aurelie Němcová, Mgr. Dana Rakovská, PhDr. Dana Nalepová, PhDr. Naděžda Ježková

Omluveni :
Ing. Marie Svobodová, Libuše Vargová, Jaroslava Biolková, PhDr. Eva Křivá, Mgr. Ilona Nemeškalová


Program :

1.	Plán č2.	innosti SKIP 10 na rok 2003
3.	Příprava projektu a odborný seminář - J. Galášová
4.	Projekty KLUBKA - J. Galášová /D. Vrchlabská/
5.	Odborné č6.	innosti :
a.	vzdělávací akce - R. Giebisch, E. Křivá, N. Pravdová, L. Prucková, Z. Daňková
b.	společc.	enské akce /senioři/ - N. Ježková, I. Nemeškalová
d.	jiné akce - J. Biolková, A. Macourková, J. Leparová
e.	publikačf.	ní čg.	innost /Bulletin SKIP/ - D. Rakovská, M. Svobodová, L. Vargová
7.	Elektronická komunikace - D. Nalepová
8.	Evidence č9.	lenské základny - R. Giebisch
10.	Hospodaření SKIP 10 - A. Nowaková

Plán zasedání regionálního výboru SKIP 10 v roce 2003 :

12.2.2003 - Knihovna města Ostravy
16.4.2003 - Okresní knihovna Olomouc
4.6.2003 - Knihovna Petra Bezruče Opava
3.9.2003 - Vědecká knihovna v Olomouci
5.11.2003 - Městská knihovna Frýdek-Místek


   Kolegyně J. Galášová a A. Nowaková připravily návrh našeho projektu pro rok 2003 - 


KNIHOVNY NA HRANICI


   Tato akce by se uskutečnila v termínu 20. - 23.5.2003 (úterý - pátek) a místem konání bude Český Těšín. V této době zde probíhá Mezinárodní divadelní festival Na hranici.

Počet účastníků - 40 osob
Účastnický poplatek – cca 2 200 Kč

Odborný program : 
1.	den - přednáška Aktuální otázky č2.	eského knihovnictví (kol. V. Richter č3.	i kol. Z. Houšková)
            - přednáška Aktuální otázky polského knihovnictví (kolegové z polských knihoven)
2.   den - zájezd do knihovny v Katovicích (Polsko)
3.	den - návštěva knihoven a kulturních památek v Cieszyne (Polsko)

   Pokud obdržíme grant, bude účastnický poplatek nižší. K zajištění lektorů oslovíme Evropské dokumentační středisko (A. Macourková) - problematika vstupu do EU. O přednášku k evropským projektům knihoven osloví J. Galášová  kol. Banzetovou z Krajské knihovny Karlovy Vary.

KLUBKO - Klub dětských knihoven

   J. Galášová a D. Vrchlabská se zabývají přípravou projektů na rok 2003.
1. projekt SVĚT FANTAZIE (jarní a podzimní setkání Klubu dětských knihoven)
-1	Jarní setkání v Havířově - Jak vzniká příběh za úč-2	asti zástupců nakladatelství Albatros
-3	Podzimní setkání ve Frýdku - Místku - Vědecko-fantastická literatura

4.	projekt  RYTÍŘI NA HRADĚ (Pokrač5.	ování akce "Kde konč6.	í svět"), uskuteč7.	ní se na hradě Helfštýn (u Lipníka n/Beč8.	vou) 

WEBÍK - dětská soutěž KLUBKA (spolu se sdružením BMI)
	má na starosti Dana Kochová z MěK Havířov
	27.11. - zasedá Klub dětských knihoven v KMO, program - Práce s loutkou


OK Olomouc připraví odborný seminář na druhou polovinu října roku 2003 - Problematika půjčování zvukových nosičů v knihovnách.

   Našim kolektivním členům SKIP 10 nabídneme finanční příspěvek na zajímavou odbornou akci pro veřejnost ve výši 5 000 Kč. Návrhy se budou posílat elektronicky na J. Galášovou a na prvním zasedání v roce 2003 - 12.2. vybereme nejzajímavější projekt, na kterém se budeme podílet. Vyhlášení proběhne v naší elektronické konferenci. /zajistí D. Nalepová/

Duben 2003 - setkání seniorů SKIP 10 v KMO - zajistí I. Nemeškalová, N. Ježková a N. Pravdová.

Z. Daňková - spojí se s Danou Kochovou a nabídne jí akci pro KLUBKO - dvouhodinovou vycházku po Šumperku s výkladem a zakončení soutěže pro děti v MěK Šumperk.

D. Nalepová - zašle do naší el. konference výzvu k aktualizaci údajů knihoven a žádost o kontakt na osoby, které mají na starosti záležitosti SKIPu v konkrétních knihovnách.

A.	Němcová - revizní komise se sejde až počB.	átkem roku 2003.

J. Galášová - nabídka pro členy SKIP,že by se mohli účastnit vzdělávacích akcí Slezské univerzity Opava, Ústav bohemistiky a knihovnictví  - (projedná kol. Galášová, Křivá s PhDr. B. Sedláčkovou)

Pomoc knihovnám postiženým povodněmi - SKIP 10

1.	Regionální výbor SKIP 10 - zaslal 10 000 Kč2.	 na konto, které zřídil SKIP
3.	Městská knihovna Č4.	eský Těšín a Městská knihovna Třinec - připojily se k této sbírce
5.	Městská knihovna Č6.	eský Těšín - zaměstnanci vybrali 4 000 Kč7.	 a zaslali na konto MěK Kralupy nad Vltavou
8.	Knihovna Dobrá - pracovnice zaslala 1 000 Kč9.	 na konto MK v Majdaléně
10.	Městská knihovna Havířov - zaměstnanci zaslali 8 500 Kč11.	 na podporu kolegyně z NK Č12.	R, která přišla o byt. 691 svazků z oddělení pro děti a mládež zaslali do MěK Kralupy nad Vltavou
13.	Regionální knihovna Karviná - akce Č14.	tenáři - č15.	tenářům, ve které mohou obč16.	ané zakoupit, nebo darovat knihu. Takto vybrané knihy budou s vloženým EX LIBRIS podpisem dárce zaslány postiženým knihovnám. K dispozici nabídli 1 432 darovaných knih v hodnotě 37 429 Kč17.	 a 218 nových knih v hodnotě 15 555 Kč18.	.
19.	Okresní knihovna Olomouc - sbírka zaměstnanců byla zaslána na konto obce Metly
20.	Městská knihovna Rýmařov - zaměstnanci zaslali do NK Č21.	R 1 000 párů gumových rukavic
22.	Městská knihovna Šumperk - pořádala dobroč23.	innou dražbu originálů ilustrací, kterou připravila ve spolupráci s výtvarníky regionu.

Sponzorský dar

   Severomoravská energetika Ostrava věnovala knihovnám Moravskoslezského kraje 70 000 Kč na nákup výukových programů. Tímto způsobem se dostaly CD-ROM do 51 veřejných knihoven regionu.

Happening v Uherském Hradišti

   Region SKIP 10 byl v Uherském Hradišti zastoupen značně. K účasti se přihlásila čtyři družstva  -  Opava, Ostrava, Rýmařov a Šumperk. Fandili i kolegové z dalších knihoven našeho regionu.Vítězem náročných soutěží se stalo družstvo z Opavy a šumperští skončili třetí za družstvem z Prahy.
   Putovní pohár a úkol zorganizovat zahájení Týdne knihoven v příštím roce připadl KPB Opava. Těšíme se na setkání v Týdnu knihoven v našem regionu v roce 2003.

Informace z VV SKIP :

	WEB SKIP - práce na webových stránkách dále pokrač	ují, adresáře budou prezentovány ve formě databáze a budou zpětně archivovány, V. Richter bude jednat o dalším rozpracování návrhu loga SKIP pro svazové materiály
	12.12. - proběhne v NK Č	R diskuse o standardu veřejných služeb pro Knihovní zákon
	Firma Langmaster - distribuce CD-ROM pro knihovny probíhá - vazba na vzdělávací portál Brána vědění
	Na kontu sbírky Pomoc knihovnám je 1,153 mil. Kč	. UNESCO věnovalo 25 000 USD. Jsou nabídky zahranič	ních knihoven - slavistická knihovna v USA atd.
	Společ	ný diskusní seminář VŠ knihoven k další strategii proběhne v únoru 2003. Jedním z témat bude novela Knihovního zákona a toto téma bude projednáno i na výjezdním zasedání VV SKIP. 
	Modrý štít - žádost o grant na aktivity MŠ má podat Asociace muzeí a galerií
	Zprávy ze služebních pobytů ve Francii a ze zasedání IFLA v Glasgow byly rozeslány.Je nutno se vyjádřit k úpravě č	lenských příspěvků národních č	lenů IFLA a do února r. 2003 navrhnout č	leny do stálých výborů sekcí IFLA. V Lublani se konal 5. Roč	ník mez. Semináře o výstavbě a rekonstrukci knihoven - kol. Štěrbová
	INFOS 2003 - bude se konat 7.-.9.4.2003 ve Staré Lesné. Téma - Knihovny - mosty informač	ní společ	nosti
	Knihy z Getty Muzea byly věnovány krajské knihovně v Č	eských Budějovicích
	Bulletin - je vhodné, aby se ankety o nejč	tenější knihy ve veřejných knihovnách úč	astnilo více knihoven než dosud

Regionální organizace podají granty pro rok 2003 do 15.12.2002.





zapsal  Roman Giebisch



