Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP severní Morava konaného dne 19.2.2003 v Knihovně města Ostravy - pobočka Fifejdy


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

Omluveni :
Mgr. Jana Leparová, Ing. Marie Svobodová

Hosté :
Anna Nowaková /pokladní SKIP 10/, Marie Mališová /členka dozorčí komise VV SKIP/, PhDr. Milena Slaninová /MVK Ostrava/, Marie Šedá /MVK Ostrava/, Dáša Vrchlabská /KLUBKO/


Program :

1.	Přehled hospodaření SKIP 10 za rok 2002
2.	Finanč3.	ní plán SKIP 10 na rok 2003
4.	Přidělení finanč5.	ní č6.	ástky 5 000 Kč7.	 na projekty kolektivních č8.	lenů SKIP 10
9.	Informace z jednání VV SKIP
10.	Různé

Vzdělávání knihoven

   Regionální pobočka SKIP 10 organizuje KNIHOVNICKÝ TÝDEN 2003 na téma přeshraniční spolupráce českých a polských veřejných knihoven. Náplní semináře bude seznámení s činností polských veřejných knihoven prostřednictvím lektorů z Polska, návštěva Slezské knihovny v Katovicích, informace o práci s polskou národnostní menšinou ve Slezsku. Během trvání semináře bude možno shlédnout špičková divadelní představení z Polska, Slovenska a České republiky konaná v rámci - Mezinárodního divadelního festivalu Na hranici.

Termín - 20.-23.5.2003 
Počet účastníků - 40
Kontakt - MěK Český Těšín, Ostravská 67 Český Těšín. Tel. - 558 731 160
Jana.Galas@knihovna.ctesin.cz
Termín pro podání přihlášek - do 31.3.2003 
Výše účastnického poplatku je závislá na přidělení grantu SKIP a bude zveřejněna na našem webu SKIP 10.

Napojení knihoven - Ministerstvo informatiky a SKIP
   Na výjezdním zasedání VV SKIP v Ústí nad Labem informoval PhDr. V. Richter o záměru MI ČR uspořádat krajské semináře pro knihovny a jejich zřizovatele a seznámit je se záměrem MI o napojení všech evidovaných knihoven na Internet. V tomto směru jsme požádali o spolupráci kolegyně z MVK Ostrava - M. Slaninovou a M. Šedou. PhDr. V. Richter bude domlouvat další postup s min. V. Mlynářem a  krajské knihovny v našem regionu jsou ochotny tuto akci organizačně zajistit.


Nabídka Slezské univerzity v Opavě /oddělení knihovnictví/

   PhDr. E. Křivá připravila nabídku témat pro zájemce o kurzy na SU Opava - měřítka informační společnosti. HTML jazyk, výběr a vedení pracovníků v procesu vedení, marketing, úloha informační etiky v informační společnosti a další. Regionální výbor se rozhodl pro dubnový termín a téma - Informační etika a Výběr a vedení pracovníků v procesu řízení /personální management/. Termín 2. nebo 30.4. dořeší J. Galášová a E. Křivá. Bližší informace a termín bude uveřejněn na webu SKIPu. 
   M. Slaninová připravuje v Ostravě přednášku o americké literatuře se zaměřením na židovskou problematiku. Členky výboru hovoří o zájmu knihovníků o přednášky s tématem současné literatury. Možnosti dohodne v Olomouci R. Giebisch a v Ostravě kolegyně Švrčinová z MVK Ostrava.


Výroční zpráva  - p. Galášová
Výroční zpráva SKIP10 za rok 2002 byla projednána,  byla jednohlasně schválena reg. výborem.

Zpráva o hospodaření za rok 2002 – p. A. Nowaková
Byla jednohlasně odsouhlašena reg. výborem SKIP 10.

Návrh rozpočtu SKIP 10 na rok 2003 – p. A. Nowaková
Byl jednohlasně odsouhlašen reg. výborem SKIP 10.

Grant SKIP 10

   O grant 5 000 Kč, který vypsal RV SKIP 10 pro kolektivní členy na zajímavou odbornou akci se přihlásila Knihovna Petra Bezruče Opava, která ve dnech 3.-4.6.2003 připravuje akci pro děti - Kouzelný svět kirigami.  Celkem proběhne 6 besed s autorem Karolem Krčmárem
a náš příspěvek uhradí 2 besedy. Této akce se mohou účastnit všichni členové SKIPu - převážně je určena pro pracovníky dětských oddělení knihoven. 4.6.2003 máme v KPB Opava zasedání reg. výboru SKIP 10.
   O přidělení grantu 5 000 Kč na tuto akci reg. výbor hlasoval a jedna členka reg. výboru byla proti přidělení grantu, ostatní členové tento grant odsouhlasili.

Setkání seniorů SKIP

   Dne 2.4.2003 se v Knihovně města Ostravy uskuteční další setkání seniorů SKIP 10. Organizačně tuto akci zajistí N. Pravdová, I. Nemeškalová a N. Ježková. Reg. výbor SKIP 10 na tuto akci odsouhlasil 1 000 Kč.

Zasedání reg. výboru SKIP 10

   Příští zasedání reg. výboru se uskuteční ve Vědecké knihovně v Olomouci na Ostružnické 3.


KLUBKO

   Dubnové setkání v Havířově - Jak vzniká příběh /pohovoří ředitel Albatrosu/. Přednáška ve Frýdku-Místku - zajistí pracovník KMO / věnuje se sci-fi literatuře/. Projekt - Rytíři na hradě /pokračování akce kde končí svět/ - pokud obdržíme dar od SM energetiky, bude část peněz věnována na zajištění této akce.
28.3.2003 - Noc s Andersenem /pod heslem POVĚSTI/.
Na činnost KLUBKA bylo odsouhlaseno 5 000 Kč reg. výborem SKIP 10.

Dozorčí komise

   Měla předložit závěrečnou zprávu o svém působení, ale pro zaneprázdněnost paní pokladní A. Nowakové, nebyla provedena revize pokladny a tato akce se uskuteční v nejbližším možném termínu. Zpráva bude předložena na příštím zasedání.
   M. Mališová velmi chválí činnost paní A. Nowakové a za spolupráci jí děkuje i hlavní pokladní VV SKIP paní Kvasničková z NK Praha.

Komise pro zahraniční styky

   RNDr. L. Prucková prostřednictvím el. konference Knihovna zjistí, které knihovny ze severní Moravy spolupracují se zahraničními kolegy a s kterými. Bude informovat sekci pro zahraniční styky SKIP.

Březen měsíc Internetu - letos proběhne již 6. ročník této akce. Termín pro podání přihlášek byl prodloužen. Proběhnou tradiční akce jako - Noc s Andersenem, WEBIK a BIBLIOWEB a řada dalších. Letošní ročník by měl být věnován službám pro zdravotně postižené. Knihovny by měly tuto akci využít k propagaci své činnosti, jak v oblasti využívání Internetu, tak i klasických služeb.





zapsal:  Roman Giebisch










