Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP 10 
dne 03.11.2004 v MěK Bohumín


Přítomní:
J. Galášová, J. Biolková, Z. Daňková, M. Střelcová, J. Štiborová, L. Prucková, D. Nálepová, Z. Bornová, J. Leparová, A. Němcová, I. Nemeškalová, L. Fišrová

Hosté:
Petr Becher (Librex Ostrava), A. Nowaková (hospodářka SKIP)

Omluveni:
R. Giebisch, P. Švrčinová, D. Kochová, M. Sabelová

PROGRAM:
Úvod – MěK Bohumín.
	Zhodnocení uskutečněných akcí SKIP 10: 
	vyhodnocení zájezdu do Liberce a Semil (knihovnický happening 2004),
	informace o akci “knihovna roku 2004”,

knihovnický happening 2005 v Českém Těšíně – informace,
podzimní setkání Klubka v Opavě – Kateřinkách,
informace o sci-fi setkání Ovacon v Ostravě,
diskusní klub Casanova – univerzita Opava,
hodnocení Týdne knihoven,
příprava projektů na rok 2005,
informace firmy Librex Ostrava,
ostatní.

V úvodu uvítala členy RV SKIP Jana Leparová, která představila bohumínskou knihovnu a seznámila členy s proběhlou 1. etapou rekonstrukce budovy knihovny.

Ad 1. 
Knihovnický zájezd Liberec – Semily:
Zájezd byl zhodnocen jako velmi zdařilý, byly prezentovány ohlasy účastníků a bylo vyjádřeno poděkování D. Nalepové za organizaci zájezdu. Navštívena byla Krajská vědecká knihovna v Liberci (http://www.kvkli.cz/ )  a Městská knihovna v Semilech (http://www.mk.semily.cz/ ), kde se konal Knihovnický happening 2004 (za hojné účasti družstev z obou krajů SKIP 10). Odborný program byl doplněn poznávacím programem regionu. S ohledem na úspěšnost tohoto zájezdu byl předložen návrh na uskutečnění dalšího odborného knihovnického zájezdu v roce 2005, tentokrát byly navrženy jižní Čechy.

Ad 2.
Knihovna roku 2004
Členky krajských komisí – L. Prucková (Olomouc) a I. Nemeškalová (Ostrava) podaly informace o výsledcích krajských kol. Za region SKIP 10 byly vyhodnoceny knihovny v Grygově (okr. Přerov) a Sedlnici (okr. N. Jičín).  Z. Daňková (členka celostátní komise) informovala o připravovaných změnách pro rok 2005. Současně navrhla pro rok 2005 uspořádat setkání dobrovolných knihovníků v Sedlnici (informace pro dobrovolné knihovníky o současných trendech, výměna zkušeností z praxe).
Výbor pověřil pí Daňkovou zjištěním  možnosti realizace této akce – navázat kontakt s kulturním střediskem v Sedlnici (jehož součástí místní knihovna je) a metodickým oddělením MSVK Ostrava.

Ad 3.
Knihovnický happening 2005 
Vzhledem k vítězi soutěžního klání v Semilech – družstvu Městské knihovny v Českém Těšíně, bude v roce 2005 pořadatelem Městská knihovna Český Těšín. Výbor odhlasoval  doplnit finanční plán SKIP 10 pro rok 2005 finanční částkou pro organizaci happeningu.

Ad 4 – 5:
Akce SKIP – Klubko, Ovacon
Z. Bornová podala informace o podzimním setkání Klubu dětských knihoven v Opavě – Kateřinkách (52 účastníků, ukázkové besedy) a J. Galášová o setkání fandů sci-fi Ovacon v Ostravě (pořadatel Knihovna města Ostravy a MěK Havířov).

Ad 6.
Diskusní klub Casanova
J. Galášová informovala o posledním jednání klubu Casanova v Opavě (27. 10.), kde mj. účastníci shlédli ukázkové představení divadla jednoho herce “Poslední noc Hemingwaye” – jako možnost (nabídka) pro kulturní programy knihoven. Současně členové obdrželi “Předběžný seznam přednášek pro veřejné knihovny” – tj. seznam odborných lektorů, kteří mohou provádět přednáškovou činnost pro knihovny v rámci vzdělávacích cyklů, které knihovny pod různými názvy (“univerzity”).

Ad 7.
Hodnocení Týdne knihoven
Knihovny obou krajů se již tradičně zapojily do celostátní akce Týden knihoven – jak celostátními projekty (např. veřejné čtení), tak také svými vlastními akcemi. Bylo konstatováno, že tato propagační akce splňuje svůj cíl – tj. zviditelnění pro zejména “nečtenářskou” veřejnost, stejně důležitá je však průběžná (kvalitní) práce.

Ad 8.
Projekty pro rok 2005 
Knihovnický týden v Opavě “Knihovna bez bariér” 10. 5. – 13.  5. 2005 (Z. Bornová, J. Leparová).
KLUBKO – jarní a podzimní setkání, Rytíři na hradě
Výbor odhlasoval začlenění obou akcí do rozpočtu na rok 2005.
Organizátoři byli pověřeni nahlášením těchto akcí do celostátního přehledu připravovaných akcí.

Ad 9
Informace knižního velkoobchodu a vydavatelství Librex
Ředitel firmy – pan Petr Becher informoval regionální výbor SKIP o možnostech zlevněných nákupů u firmy Librex Ostrava, dále o nabídce spolupráce s knihovnami – např. prodejní výstavy, besedy s osobnostmi (např. ilustrátor A. Dudek) a o službě “Be to be” – průběžné informace. Aktuální informace na webu: www.librex.cz .


Ad 10.
Ostatní
M. Střelcová informovala o projektu knihovny v Lipníku “ … je mi teprve náct, ale o životě už něco vím”, jehož součástí byla beseda se spisovatelkou I. Březinovou (pozvány byly také knihovny regionu).

Příští jednání RV SKIP 10:
2. února 2005 v Knihovně města Olomouce.


Zapsala:
Jana Leparová



