Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP
Moravskoslezského a Olomouckého kraje
2. září 2015 v Litovli
Přítomni: Zuzana Bornová, Jana Galášová, Zdeňka Daňková, Renáta Domoráková, Dana
Nalepová, Ilona Nemeškalová, Miroslava Sabelová, Lenka Žmolíková, Markéta Beyerová,
Pavel Cimbálník, Lenka Fišrová
Omluveni: Miroslava Střelcová, Martina Wolna, Lenka Prucková, Marie Šedá, Olga
Chmelíčková
Program:
1) zahájení, kontrola zápisu
2) stav členské základny, přihlášky
3) nominovaní na cenu Knihovník MS a Knihovník OL kraje v r. 2015
4) připravované akce – Den knihovníků
5) příprava podkladů pro projekty VV SKIP
6) diskuze, různé
Ad 1)
Zasedání RV SKIP10 zahájila a všechny přivítala předsedkyně SKIP10 Zuzana
Bornová. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.
Ad 2)
Stav členské základny:
Novou přihlášku podal k individuálnímu členství kolega Bohdan Volejníček
z Knihovny města Ostravy, byl přijat jednomyslně.
Ad 3)
Nominace knihovník MS a OL kraje za rok 2015
Členka komise M. Beyerová seznámila RV s došlými nominacemi, po proběhlé
diskusi v RV komise doporučila, aby se knihovníkem Moravskoslezského kraje za rok
2015 stala Mgr. Zuzana Konvičková z Městské knihovny Klimkovice a knihovníkem
Olomouckého kraje za rok 2015 Martin Benčík z Knihovny města Olomouce.
Oceněni budou na Dni knihovníků, získají diplom – zajistí M. Sabelová, grafický list a
knižní poukázky zajistí Z. Bornová. Kytice zajistí J. Galášová.
Ad 4)
Příprava Dne knihovníků v Českém Těšíně 25. 11. 2015. Den knihovníků se
uskuteční v kavárně Noiva. Občerstvení na osobu ve výši 150,- Kč. Program a
organizační záležitosti budou upřesněny na pozvánce. Pozvánku do konference vloží
Z. Bornová, seniorům bez elektronické komunikace zašle Z. Daňková.
Ad 5)
Projekty VV SKIP 2016, různé
a) Projekty VV
Připravíme pouze tradiční projekty - tedy jarní a podzimní Klubko, Čtením a
psaním ke kritickému myšlení a seminář o literatuře v Přerově - Současná
literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství, a to vzhledem k tomu, že v roce
2016 proběhnou valné hromady a to:
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b) Regionální i celostátní VH SKIP, regionální v Knihovně Petra Bezruče v Opavě
16.3.2016, celostátní v Hradci Králové 14.-16.6.2016 v hotelu Alessandria v Hradci
Králové.
Program celostátní VH SKIP:
 úterý 14.6.2016 od 13 hod. seminář na téma Architektura knihoven,
 středa 15.6.2016 celý den – valná hromada SKIP, změna stanov, poté
společenský večer v Knihovně města Hradce Králové
 čtvrtek 16.6.2016 dopoledne – pokračování odborného semináře Architektura
knihoven – Impulsy ze zahraničí (Německo, Francie).
c) výzva z VV – nový člen nominační komise Ceny českých knihovníků – do komise
navrhujeme Zdeňku Daňkovou
d) na seminář Regionální cennosti a knihovny v Šumperku se přihlásilo málo
účastníků, seminář bude zkrácen o jeden den, knihovna Šumperk nepožaduje
příspěvek z rozpočtu
e) vyúčtování nákladů na celostátní setkání seniorů, které pořádala Olomouc:
náklady překročily plánovaný rozpočet o 12 924 Kč – navýšení tvoří vyšší stravné,
doprava, ubytování a vrácení účastnických poplatků dvěma odhlášeným. RV
schvaluje doplacení uvedené částky z rozpočtu SKIP10. Z. Bornová osloví VV
SKIP s žádostí o dodatečné navýšení dotace na tento projekt. Pro příští podobné
akce RV doporučuje organizátorům stanovit storno poplatky.
f) na web SKIP10 bude doplněna záložka s oceněnými knihovníky z našich regionů.
Seznam zašle P. Cimbálníkovi L. Fišrová
g) seminář o literatuře v Přerově - Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj
čtenářství IV., Historie není jen dějepis proběhne ve středu 18. listopadu 2015 od
9.00 do 15.00 hodin v zasedací místnosti Magistrátu města Přerova
http://www.knihovnaprerov.cz/akce/2015/soucasna-literatura-pro-deti-IV-historie-nenijen-dejepis/
h) setkání knihovníků seniorů SKIP10 se uskuteční ve středu 21.10. 2015 od 10 hod
v pobočce Knihovny města Ostravy Svinov, organizačně zajišťuje Z. Daňková
i) kolegovi Pavlu Cimbálníkovi děkujeme za vytvoření nového webu SKIP10 a za
práci odvedenou na elektronické databázi členů SKIP10! RV SKIP10 za
uvedenou práci schvaluje přidělit P. Cimbálníkovi odměnu ve výši 2000,- Kč (čistého)
Příští zasedání RV SKIP10: 5. 11. v Opavě
Zapsala: Lenka Fišrová
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