
VÝROČNÍ ZPRÁVA  regionální pobočky SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje za rok 2005


1/ Činnost výboru regionálního výboru
V roce 2005 se sešel výbor regionální pobočky SKIP10 na svých pravidelných jednáních 5x a to v únoru v Knihovně města Olomouce, v dubnu v Městské knihovně ve Frýdku – Místku, v červnu v Městské knihovně v Kojetíně, v září v Městské knihovně v Krnově, v listopadu ve Vědecké knihovně v Olomouci  a jednal ve složení: Jana Galášová, Roman Giebisch,  Zuzana Bornová, Zdeňka Daňková, Lenka Fišrová, Jana Leparová, Dana Kochová, Dana Nálepová, Ilona Nemeškalová, Lenka Prucková, Miroslava Sabelová, Miroslava Střelcová,  Pavlína Szöke, 
Revizní komise ve složení Aurélie Němcová, Jaroslava Biolková, Jitka Štiborová zasedala 1x čtvrtletně vždy v Městské knihovně v Českém Těšíně, kde  jednala s hospodářkou A. Nowakovou. V předsednictvu VV SKIP pracoval R. Giebisch, jako předsedkyně Sekce veřejných knihoven pracovala  Zdeňka Daňková.
Činnost pobočky byla jako každoročně  směřována k vytváření prostoru pro setkávání členů SKIP  - knihovníků i knihovnických seniorů na odborných akcích a u dalších příležitostí v  různých knihovnách v různých částech regionu. Na pořádání vlastních akcí byly získány prostředky z grantu Ministerstva kulturu ČR, od sponzorů a dotovány z vlastní regionální pokladny.   Zdařile pokračuje í spolupráce s Ústavem bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě.  Setkávání knihovnické a akademické veřejnosti je přínosné pro obě strany a o akce společně pořádané je velký zájem. V roce 2005 se konal  v předvečer zahájení Týdně knihoven  Knihovnický happening, jehož organizace připadla tentokrát na MěK Český Těšín. Po Opavě (2003) je to již  podruhé, kdy se Knihovnický happening konal v tomto regionu. Velmi aktivně  pracuje Klub dětských knihoven SKIP10, který má za posledních pár let na svém kontě celou řadu zajímavých akcí. O jejich úspěšnosti a potřebnosti svědčí stále větší množství zúčastněných a ohlasy na tyto akce na veřejnosti i v médiích.  Z plánovaných akcí byl velmi úspěšný  třídenní seminář Co venkovské knihovny  umějí a mohou, který byl určen knihovníkům z neprofesionálních  knihoven v celé ČR. Bohužel se pro nedostatek zájemců neuskutečnil tradiční Knihovnický týden, který byl plánován letos do Opavy. Knihovníci se zúčastnili několika poznávacích zájezdů, vlastní zájezd pobočky SKIP10 do jižních Čech,   zájezd do Německa (VV SKIP) a do Francie - Literární Provence (SKIP8). Deset vybraných knihovníků se zúčastnilo oslav 15. výročí znovuzaložení SKIP ČR, které proběhly v Zrcadlové kapli Klementina v květnu t.r. 
V roce 2005 proběhla kandidatura do IFLA pro další volební období. VV SKIP vybral jako kandidáty Ing. Martina Vojnara (SKIP10) a Ing. L.Nivnickou (SKIP9) . Do IFLA byla  zvolena jen Ing. Nivnická.
Veškeré další informace  na adrese  www.svkol.cz/skip.


2/ Projekty
Na Ministerstvo kultury ČR do programu Knihovna 21. století byly podány 4 projekty:

Co venkovské knihovny umějí a  mohou.  Setkání knihovníků venkovských knihoven. Autor projektu: Zdeňka Daňková- MěK Šumperk, rozpočet 33.000,- Kč, místo konání: Sedlnice
Seminář malých – většinou neprofesionálních knihoven  “Co venkovské knihovny umějí a mohou” byl v roce 2005 uspořádán poprvé. Malé knihovny dosud nemají platformu pro setkávání, přitom jejich činnost je bohatá a různorodá a jsou témata, která je společně zajímají. Seminář proběhl v prostorách víceúčelového objektu, jehož součástí je i knihovna, ve dnech 16-19.června. Účastnilo se 20 zástupců knihoven z celé ČR, pátečního dopoledního programu se kromě účastníků semináře účastnilo dalších cca 25 účastníků z knihoven Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Dokumentace ze semináře vč.prezentací je zpracována na CD, které vydalo televizní studio v Sedlnicích. 

Knihovnický týden – Knihovna bez bariér. Seminář o práci s handicapovanými  uživateli. Autor projektu: Zuzana Bornová, rozpočet 60.000,-Kč, Opava
Tento projekt přes velmi atraktivní  a kvalitně připravený  odborný program nebyl realizován z důvodu nenaplnění kapacity potřebného počtu účastníků.

Rytíři na hradě – akce Klubu dětských knihoven, autor projektu:  Dana Kochová, rozpočet 14000,- Kč, Ostrava 
Hodnocení –viz příloha

Jarní a podzimní setkání členů Klubka Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Autor projektu: Dana Kochová, rozpočet 4000,- Kč, Krnov, Ostrava
Hodnocení – viz příloha


3/ Grant SKIP10 – roce 2005 nebyl vyhlášen. Určené finanční prostředky byly přesunuty na realizaci Knihovnického happeningu 2005 v Českém Těšíně.


4/ Další odborné akce
Knihovnický happening 2005 
Proběhl ve dnech 30.9.-1.10.2005 v Českém Těšíně.  Téma sedmého happeningu “Velká večerníková šou” zvolili českotěšínští knihovníci nejen proto, že oblíbená postava Večerníčka slaví letos čtyřicet let, ale také  aby veřejnosti naznačili, jak velkou prioritu má práce s dětmi ve veřejných knihovnách. Odpoledního programu na náměstí i večerního společenského programu se zúčastnilo na 200 knihovníků z více než 60 knihoven. Na podiu se představilo 9 soutěžních družstev v kouzelných a originálně předvedených scénkách na téma večerníčkových pohádek. 
Mezi řadou hostů happeningu byli i   manželé Královcovi, kteří jsou zakladateli dětského hospice v Malejovicích, jediného zařízení svého druhu v ČR. Že veřejné knihovny s tímto hospicem spolupracují, je již snad všeobecně známo. Od r. 2003 se zapojilo několik knihoven, které pořádají finanční sbírky na pomoc dětskému hospici (MěK Šumperk, MěK Český Těšín,  MěK Sedlčany,  Městská knihovna Moravská Třebová, Obecní knihovna Hrochův Týnec a jihočeský SKIP, dále řada knihoven a základních škol z celé republiky, které se ke sbírce připojily v rámci Noci s Andersenem).  Během hlavního programu byl manželům Královcovým předán symbolický šek s částkou 118.000,- Kč, kterou knihovny v rámci této aktivity získaly a odeslaly na konto Nadace Klíček, která stavbu a provoz dětského hospice v Malejovicích financuje. Happening byl českotěšínskými knihovníky velmi dobře připraven a všichni účastníci odjížděli s nevšedními zážitky velmi spokojeni. Putovní pohár pro organizátora příštího happeningu  byl předán do Prahy. Fotodokumentaci z této akce najdete na adrese http://knihovna.ctesin.cz.


Seminář IFLA 2005 - zblízka
Dne 14.12.2005 se uskutečnil na Krajském úřadě Olomouckého kraje odborný knihovnicky seminář s názvem IFLA 2005 - zblízka. 
O své účasti v Oslo zde hovořila dlouholetá členka Sekce pro veřejné knihovny IFLA PhDr. J. Burgetová, která se zúčastnila osmi zasedáni IFLA a na letošním zasedáni IFLA předala svoji funkci Ing. L. Nivnické, která byla zvolena do téže sekce. J. Burgetová hovořila obecně o organizaci IFLA, o jejich strukturách a kompetencích, protože málokterý knihovník z našeho regionu má podrobnější informace o IFLA. Poté předala slovo L. Nivnické, která se věnovala blíže činnosti Sekce pro veřejné knihovny. Do Sekce informačních technologií IFLA byl navržen Ing. M. Vojnar, ale jeho kandidatura nebyla úspěšná. Na olomouckém semináři hovořil o nové koncepci zobrazování bibliografických záznamů - FRBR.
Na závěr semináře vystoupila Mgr. Z. Houšková, která hovořila o inovativním přístupu k činnosti knihoven v německé Kamenici - Chemnitz. Akce byla organizována VKOL a SKIP 10.  

   
Zájezd knihovníků do jižních Čech
Ve dnech 28.-30. dubna 2005 připravil regionální výbor SKIP 10 zájez do jižních Čech s odborným programem: návštěva MěK Třeboň, Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, klášter Zlatá koruna, MěK Český Krumlov včetně večerního posezení s knihovníky, MěK Jindřichův Hradec. Účastníci byli ubytováni v turistické ubytovně 10 km od Českých Budějovic. Doprava autobusem byla částečně financována z rozpočtu SKIP10.


5/ Spolupráce se Slezskou univerzitou v Opavě
Spolupráce mezi SKIP 10 a Ústavem bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě pokračovala několika společnými akcemi. Smyslem spolupráce je podporovat platformu pro setkávání odborné a akademické veřejnosti, tzn. Knihovníků, pedagogů a studentů.  Společně organizovanou akcí byla  dvoudenní konference Kniha v 21. století na téma Knihy a knihovny v estetické a etické výchově, která proběhla ve dnech 16.-17. 2. 2005 na Slezské univerzitě v Opavě. Se svými příspěvky vystoupili pedagogové ze Slezské univerzity v Opavě a dalších  univerzit v ČR  a na Slovensku, knihovníci z knihoven v našem regionu. Další společnou aktivitou byl Přípravný kurz pro uchazeče o kombinované bakalářské studium  knihovnictví, který probíhal .po 2 víkendy v březnu ve vzdělávacím centru Slezské univerzity v Krnově. Zajímavým počinem Slezské univerzity bylo uspořádání Letní knihovně školy v Opavě, která probíhala v prvním červencovém týdnu v Opavě. Škola byla určena studentům i knihovníků se  zaměřením na literaturu a knihovníci touto cestou dostali možnost zúčastnit se velmi zajímavých přednášek. 
Diskusní klub CASANOVA pokračoval  ve své činnosti čtyřmi pravidelnými setkáními na půdě univerzity.




6/ Klub seniorů
Klub seniorů jako každoročně uspořádal slavnostní setkání svých členů, které se tentokrát uskutečnilo na podzim u příležitosti otevření nově rekonstruované Knihovny města Ostravy.


7/ Klub dětských knihoven – podrobné hodnocení v příloze


8/ Vesnice roku – Knihovna roku
Knihovna roku
Komisi MK ČR pro vyhodnocení nominací na cenu Knihovna roku 2005 vedla Zdeňka Daňková. Komise hodnotila na své cestě 5. – 9.září 15 nominovaných knihoven v kategorii Základní knihovna. Titul Knihovna roku 2005 získala knihovna v Havlíčkově Borové (950 obyv.), která působí v rodném domku Karla Havlíčka Borovského a je propojena s památníkem K.H.B. a informačním centrem. Slavnostní předání cen v Zrcadlové kapli Národní knihovny ČR u příležitosti Týdne knihoven, účastnili se mimo jiné také knihovnici obcí Nýdek a Skrbeň, nominovaných za náš region. 
Lenka Prucková  jako komisařka za knihovny v Olomouckém kraji hodnotila v krajském kole soutěž Obec roku 2005 a sledovala kulturní aktivity soutěžících obcí s důrazem na aktivu knihovny a její začlenění do života obce v souvislosti s přeměnou knihoven na informační centra obcí. Vybírala knihovnu, která si zaslouží postup do celostátního kola. Je třeba zdůraznit, že knihovny všech 32 zúčastněných obcí byly na dobré knihovnické úrovni, bylo vidět, že obce si těchto stánků kultury váží a že dobře spolupracují s pověřenými knihovnami. Nejvíce na všechny zapůsobila knihovna ve Skrbeni (okres Olomouc) jak prostředím, fondem, vybavením počítačovou technikou, tak i rozmanitou činností do které se její knihovníci pouští.
V Moravskoslezském kraji nebyla hodnotící komise   pro r. 2005 jmenována z důvodu malého počtu přihlášených obcí této do soutěže.


9/ Členská základna
v roce 2005 registrovala  regionální pobočka SKIP 10:
	67 individuálních členů 

66 kolektivních členů 


10/ Hospodaření – doplněno po zpracování účetní závěrky



Jana Galášová
předsedkyně SKIP 10

V Českém Těšíně 13. 1. 2006




Příloha:

Přehled činnosti Klubu dětských knihoven  Moravskoslezského a Olomouckého kraje v  roce 2005

Díky známým výročím narození H.CH.Andersena a Večerníčku se celý rok nesl hlavně ve znamení pohádek. Že je pracovníkům dětských oddělení  toto téma blízké, potvrzuje množství akcí, které pro své malé čtenáře připravili. Mohu jmenovat např. pohádkové čtení Na Nový rok o slepičí krok aneb pohádek není nikdy dost, besedu pro děti a maminky Z pohádky do pohádky, která měla za úkol ukázat rodičům, jak pracovat s knihami pro nejmenší, pohádkové bály, kvizy, soutěže, výstavy. 
Nejdůležitějším zahájením oslav však byla již tradiční Noc s H.Ch.Andersenem. Víme, že se letos do projektu zapojilo 408 knihoven, škol, družin, domovů dětí, dětských domovů, nemocnic. Samozřejmě, že jsme mezi nimi nechyběli ani my. Spaní se zúčastnili všichni naši členové. Ti nejen že vítali Andersena, četli pohádky, soutěžili či hráli divadlo, ale vysadili i kus pohádkového lesa a rozeslali množství vlastnoručně malovaných pohlednic. Ty od nás dostal např. pan prezident , dánský velvyslanec a dokonce i samotná dánská královna.

Z dalších akcí, které připravilo  Klubko SKIP10 nebo se podílelo na organizaci mohu jmenovat  4. ročník internetové soutěže pro děti Webík. Za MS kraj  se jí zúčastnily děti z MěK Lipník nad Bečvou a ty jely v březnu za odměnu do Prahy na konferenci Junior Internet. Konference je určena právě fandům webových stránek. Cesta jim byla hrazena z rozpočtu  SKIP 10.

S napětím jsme také sledovali vyhodnocení ankety SUK, kterou pořádá Ústřední pedagogická knihovna Komenského v Praze a jíž se tradičně účastníme. Samozřejmě že to u dětí opět vyhrál Harry Potter, hlasy knihovnic pak obdržela knížka Dívka s pomeranči J.Gaardera.
A pak už nás čekalo jarní setkání v Krnově. To se konalo ve středu 13.dubna, kdy ze všech koutů krajů Moravskoslezského a Olomouckého přiletělo do Krnova 60 čarodějnic a dokonce i jeden čaroděj. Setkání se totiž neslo ve znamení blížící se filipojakubské noci. Všech se ujaly tři místní čarodějnice Božulína (Božena Čepová), Naďulína (Naďa Lhotanová) a Radulína (Radka Kaňoková). Přivítaly nejen spřízněné bílé čarodějnice (jejichž posláním je šířit sílu, lásku a moudrost), ale i milé hosty – mudly z radnice pana místostarostu Mgr. Ladislava Sekaninu a vedoucího odboru školství Ing. Otakara Válka. Nezapomněly samozřejmě ani na svého nejvyššího domácího čaroděje pana ředitele Petra Cestra. Ten se následně proměnil v zuřivého reportéra a celou akci poctivě zaznamenával svým kouzelným digitálním fotoaparátem. (Díky němu jsme si hned po akci mohli prohlédnou fotky na počítačích a 1 CD-ROM jsme pro Klubko dostali darem).
Krnovské čarodějnice nás pak seznámily s historií knihovny a města a vítací ceremoniál ukončily věštbou o budoucnosti knihoven. Věštění se ujala vědma Radulína, které při tom selhala skleněná koule, takže musela jako náhradu použít kouzelný lektvar z dračího oka, vosích ocásků, netopýřího trusu a kostní moučky z nedobytného čtenáře. Věštba dopadla pro knihovny výborně. (Mám však trochu obavu, aby si přítomní krnovští radní nezapamatovali pouze tu část, že se knihovnice vzdají svých platů a do knihovny budou docházet pouze z čisté lásky ke čtenáři.)  Skvělou atmosféru završily svižné jazzové rytmy v podání děvčat místní základní umělecké školy.
Takto příjemně naladěni jsme se pustili do práce. Šlo o tvůrčí dílnu, ve které jsme se seznámili s nejzajímavějšími projekty našich členů. 
Myslím si, že celé setkání mělo velký úspěch a čarodějnice i čaroděj odlétali velice spokojeni. Jenom doufám, že je košťata a jiné dopravní prostředky unesly. Krnovské knihovnice se totiž skvěle postaraly také o naše žaludky a naše chuťové buňky obluzovaly dobrotami typu netopýří uši, čarovné kostky, věnečky kouzelnice Vlasty, řezy čarodějky Margot, bagety studenta Francimora apod. To vše jsme mohli zapíjet kávou černou jako noc (kdo chtěl, mohl si ji ochutit mlékem ze strakaté krávy), ranním lektvarem pro nápravu hexenšusu, živou vodou z Čertových hor či sladkým nektarem z rosy jarních květů. 
Jistě pochopíte, že jsme se jen těžko odtrhávaly od bohatě prostřeného stolu. Utěšovala nás jen myšlenka, že se brzy setkáme na Ostravském hradě, tentokrát maskováni v pohádkových kostýmech. Tato akce byla součástí celostátního projektu Kde končí svět, jehož vyvrcholením je setkání dětských čtenářů a knihovníků v Praze. Tam jsou nejšikovnější děti pasovány na Rytíře krásného slova.
Jak jistě víte, do Prahy může pouze 10 dětí z kraje, což nám bylo líto. Aktivních a šikovných čtenářů máme mnoho a s výběrem byl problém. Proto jsme se již před dvěma roky dohodli a uspořádali si své vlastní setkání na hradě. Tenkrát to byl hrad Helfštýn, letos hrad Moravskoslezský. A tak se 150 dětí a 30 knihovnic z 12 knihoven sešlo v Ostravě, aby změřili své síly v rytířském turnaji a zároveň vzdali hold všem pohádkám a pohádkářům. Počasí nám sice vůbec nepřálo a z oblohy se řinuly proudy vody, ale rytíře to neodradilo. Družstva si tak vyzkoušela boj na kládě i s meči poslepu, střílení na terč, chytání věnců na kopí, přetahování lanem či oblékání rytířské zbroje na čas. Program připravili členové havířovské skupiny historického šermu TIZON. Ti si vzali na starost také prohlídku hradu.
Protože však déšť neustával a všichni jsme byli pěkně zmrzlí, přesunuli jsme se do Knihovny města Ostravy k čaji a ke kávě. Tam také proběhlo vyhlášení vítězných družstev a předání cen. Na závěr se pak objevil sám panovník Václav II, který přijal  nejlepší čtenáře do stavu rytířského a předal jim pasovací dekrety, meč a pamětní minci. Celou akci  završilo vystoupení skupiny TIZON. 
Zde bych chtěla moc poděkovat pracovníkům ostravské knihovny, kteří se postarali o naše promrzlé bojovníky a hlavně uklidili spoušť, která po nás zbyla.
Tato akce zřejmě zcela vyčerpala naše knihovnice, takže zájem jet do Prahy neměla žádná z nich. Možná to bylo také díky organizačním problémům, které byly zaviněny hlavně přístupem pracovníků Pražského hradu. To už jsme však vyřešili a doufám, že do Prahy se opět všichni pohrnou.

Ve spolupráci s SVK Ostrava jsme uspořádali v rámci vzdělávání knihovníků jakési malé pedagogické minimum. SVK zajistila a zaplatila lektory, Knihovna města Ostravy zapůjčila prostory. Tři středy v září jsme si tak vyslechli přednášky profesorů pedagogické fakulty Ostrava p. Biolka a p. Prokešové k aktuálním otázkám výchovy, k problematice volného času dětí, k zlepšování psychické výkonnosti a paměti, vyzkoušeli jsme si testovací metody apod. Na základě kladných ohlasů si myslím, že seminář byl pro všechny účastníky přínosem a s SVK Ostrava jsme se již dohodli na další spolupráci.
Podzimním setkáním v Ostravě dne 9.11.2005 jsme ukončili celoroční oslavy 200. výročí narození H.Ch.Andersena. 
Začali jsme pohádkově besedou s paní režisérkou a spisovatelkou Věrou Plívovou-Šimkovou. Ta nám vyprávěla o svém dětství i filmových začátcích, mnoho zajímavého jsme se dozvěděli také o samotném natáčení jednotlivých filmů a o jejich knížkách. Hodinové povídání uteklo jako voda a nám se ani nechtělo sejít z uměleckých výšin do pracovní reality. Ale nedalo se nic dělat. Čekalo nás množství úkolů týkajících se práce na r.2006. Naše “klubačky” jsou však ukázněné a plné elánu, takže se vše stihlo prodiskutovat během půl hodinky.
A mohlo nastat samotné loučení s Andersenem.  To se uskutečnilo prostřednictvím besedy Šárky Holaňové a Petry Kozlové. Obě byly jako vždy výborné a beseda se moc líbila. Skvěle ji pak doplnila výstava o H.Ch.Andersenovi, kterou ostravské knihovně zapůjčilo dánské velvyslanectví. Prohlídku výstavy jsme spojili s prohlídkou zrekonstruované a znovu otevřené budovy ostravské knihovny.Podle ohlasu všech 81 přítomných soudím, že se podzimní setkání vydařilo a všichni odjížděli spokojeni.
Závěrem musím říct, že všechny tyto akce můžeme pořádat pouze díky velkému nadšení všech 80 našich členů, tedy spíše členek, které jsou vždy ochotny pomoci. Jsou tak skvělé, že už máme na 2-3 roky dopředu zajištěny knihovny pro pořádání jarních a podzimních setkání. 
Velkou podporu máme také v našem SKIP10, který nám maximálně vychází vstříc a maximálně nás finančně podporuje.

Dana Kochová
vedoucí Klubu dětských knihoven Moravskoslezského a Olomouckého kraje


