Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP 10
Moravskoslezského a Olomouckého kraje
17.května 2022 v Městské knihovně Nový Jičín
Přítomni: Markéta Beyerová, Renáta Domoráková, Magda Glancová, Pavlína Kijová, Míša
Mrázová, Miroslava Sabelová, Kamila Šeligová, Tomáš Ocásek, Lenka Žmolíková
Omluveni Zuzana Bornová, Olga Macháčková, Lenka Prucková, Marie Šedá, Dana Zipserová,
PROGRAM:
1) zahájení, kontrola zápisu z minulé porady
2) stav členské základny, revize poplatků
3) příprava nejbližších akcí – Valná hromada SKIP, Setkání seniorů a další…
4) medailonky, Informační občasník, anketa, weby
5) on-line školení o psaní grantů: potvrdit termín,volba
6) různé
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvod – přítomné členy RV SKIP 10 pozdravila ředitelka Městského kulturního střediska Bc. Iva
Pollaková, zasedání RV SKIP10 zahájila a všechny přivítala předsedkyně SKIP10 Kamila Šeligová
1. Kontrola zápisu - rekapitulace plnění úkolů
a. Medailonky – splněno
b. Nový newsletter – vyšlo první číslo, periodicita – zatím občasník, bude červnový a
pak podle nasbíraných materiálů, moc děkujeme M.Mrázové a M. Šedé za přípravu,
prosíme o náměty, co vše budeme v občasníku prezentovat – propagace Klubka
SKIP 10, aktivity knihoven – členů SKIP 10, nabídky na vzdělávání knihovníků,
informace o aktivních individuálních členech SKIP 10, …
c. Anketa pro členy SKIPU – návrh otázek, rozsah už dále nezvyšovat, přidat vždy
možnost volné odpovědi
i. Jak jste spokojeni s propagací SKIP 10
ii. Máte zájem o další vzdělávání ve SKIP 10 + návrhy na témata
iii. Uvítali byste poznávací zájezd organizovaný SKIP 10? Tipy kam …
iv. Máte náměty pro posílení spolkového života ve SKIP 10?
v. Čím byste mohli SKIP 10 osobně pomoci, kde byste se mohli zapojit
(příklady?)
2. Stav členské základny – nové žádosti o přijetí / institucionální
a. Místní knihovna Oskava - schváleno
b. Obecní knihovna Lutín – schváleno
c. urgence úhrady členských příspěvků – upomeneme mailem, možnost uhradit
členský příspěvek za r. 2022 do 31.5. 2022
3. Akce SKIP 10
a. Setkání seniorů SKIP 10 – Olomouc, pozvánku vytvoří L.Prucková+K.Šeligová,
rozešle M.Sabelová, v Olomouci zajistí kolegyně z Olomouckého kraje
b. VH SKIP ČR – všechny informace pro účastníky jsou a budou doplňovány na webu
SKIP ČR https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/valna-hromada-skip-a-odbornakonference/11/uvod

i. SKIP 10 proplatí svým seniorům SKIP 10 cestovné, P.Kijová ověří, kdy a jak
se proplácelo u minulé VH
4. Úkoly z minulého jednání Ad bod 1 – kontrola zápisu
5. Školení pro zájemce o malé granty SKIP 10 – bude informační on-line seminář pro
zájemce k vysvětlení pravidel
a. T.Ocásek navrhne vhodné datum pro uspořádání v listopadu 2022 a připraví
prezentaci, kterou bude sdílet členům RV SKIP 10 k připomínkám a doplněním
b. Inspiraci v pravidlech lze hledat v programu MK ČR K21 – zvažte své granty
v tomto programu, rozšířil se okruh témat
6. Různé: proběhla diskuse o snižujícím se zájmu o kulturní akce v knihovnách
- na dalším setkání RV SKIP – domluvíme si harmonogram jednání RV SKIP 10 na rok
2023
- 30..11. proběhne Den knihovníků v Českém Těšíně (D.Zipserová ověří, zda může být
v kavárně Avion)
- Účet SKIP 10 je převeden pod Knihovnu T.G.Masaryka Šumperk

Termín dalšího zasedání VV SKIP 10
Přerov – 5.10.

Zapsala: Mirka Sabelová
Zkontrolovala: Kamila Šeligová

