Zpráva o činnosti Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR                     pobočka severní Morava  duben 1998 – březen 2001 .




Úvod          
Předložená zpráva zahrnuje činnost naší organizace v období mezi konferenci severomoravské pobočky SKIP , konanou 24.dubna 1998 v Rožnově pod Radhoštěm a  valnou hromadou,uskutečněnou 7.3..2001 v Olomouci. Zahrnuje rámcové hodnocení činnosti ,bilancuje dosažené výsledky a naznačuje cesty dalšího rozvoje.

Organizační zabezpečení činnosti
Konference dne 24.4.1998 vyhodnotila uplynulé období a do výboru severomoravské pobočky byli zvoleni :
Petr Cestr  - MK Krnov
Jana Galášová – MK Český Těšín
PhDr.. Naděžda Ježková -Ostrava
Ludmila Králíková . MK Kopřivnice
PhDr. Eva Křivá  - Slezská Universita Opava
Mgr.Jana Leparová  - MK Bohumín
Mgr. Ilona Nemeškalová- SVK Ostrava
Mgr. Naděžda Pravdová –  MK Ostrava
Mgr. Daniela Ptáčková  -  MK Vsetín
Mgr. Danuše Rakovská – MK Přerov
Miroslava Střelcová –  MK Lipník n.Bečvou
Ing. Marie Svobodová – OK Olomouc.
Jitka Ševčíková  -  MK Ostrava

Do revizní komise – dle nových stanov dozorčí komise - Marie Mališová
PhDr. Aurelie Němcová
Ďurica Stejskalová
                                                                                                                                                      

Nově zvolený výbor se sešel na prvním jednání dne 10.6.1998.Vzhledem k tomu, že pí Galášová z funkce  předsedkyně z vážných důvodů odstoupila ,výbor pověřil řízením pobočky do další konference dle stanov  Ing. Marii Svobodovou- místopředsedkyni organizace.
Do konce roku se výbor sešel  na jednáních celkem 3 x .Předmětem jednání bylo řešení všech aktuálních otázek činnosti pobočky – organizační záležitosti a příprava odborných akcí organizace.V tomto období byly řešeny i další personální otázky. Z výboru odstoupila  p.Střelcová MK Lipník. Za tuto členku byl do výboru kooptován náhradník, zvolený konferencí p. Gibisch ,  SVK Olomouc.V důsledku zvolení pí Mališové do ústřední dozorčí komise byla za členku regionální dozorčí komise kooptována p. Vargová  - MK  Přerov.
Ve dnech 3.-5.9.1999 se sešel 3. sjezd SKIP ČR  v Plzni. Sjezd přinesl některé úpravy stanov a novým předsedou se stal Dr. Richter z NK Praha .Členem výkonného výboru za naši organizaci byla zvolena Mgr. Nemeškalová a Ing. Svobodová- jako zastupující předsedkyně organizace.
Hlavním úkolem v závěru roku byla příprava plánu práce  a současně příprava projektů na činnost Klubka ,Knihovnický týden v roce 1999 a na cyklus školení k práci s Internetem.
V závěru roku byla projednána zpráva o hospodaření a připravováno předání funkce pokladníka.byl připraven plán práce na rok 1999  , podány projekty na knihovnický týden, činnost Klubka a vzdělávací programy  ve spolupráci s SVK Ostrava.

Pro následující volební období  bylo stanoveno, že výbor se bude scházet pravidelně v intervalu 2 měsíců a to v různých  knihovnách  regionu severní Moravy. Jednání se nepravidelně zůčastňovala i vedoucí Klubka  pí. Vrchlabská MK  Ostrava 
V roce 1999 se  výbor sešel na pěti jednáních a  dne 4.11.1999 se uskutečnila již dle nových stanov mimořádná valná  hromada, která vyhodnotila činnost od konference a potvrdila ve funkci předsedkyně Ing. Marii Svobodovou, zvolila další členku dozorčí komise  J. Biolkovou – Přerov a řádným členem výboru byl zvolen již dříve kooptovaný R. Gibisch z Olomouce. Pokladní organizace se stala  od roku 1999 A. Macourková  OK Olomouc.V průběhu roku výbor na  svých jednáních řešil veškeré organizační záležitosti a připravoval odborný program organizace.V souvislosti se změnou pokladníka byly řešeny otázky předání  ekonomické agendy. Nutno na tomto místě poděkovat p. Pravdové  za velmi svědomité a pečlivé vedení ekonomiky jako odstupujícího pokladníka v závěru roku 1998.

Po stránce organizační i v roce 2000   severomoravská pobočka SKIP zachovala kontinuitu činnosti. Výbor se scházel opět v dvouměsíčních intervalech střídavě v knihovnách regionu , což přispělo k lepší vzájemné informovanosti členů výboru a členské základny. Jednou ze závažných otázek v závěru roku byla otázka další působnosti organizace vzhledem k novému územně správnímu členění. Výbor doporučil ponechat současný stav nevytvářet dvě organizace. Důvodem je především stav členské základny a tím následně ekonomické zabezpečení činnosti. Vzhledem k svobodné volbě uspořádání struktury SKIP tedy zůstává organizace v původním stavu , pouze okres Vsetín bude přecházet do organizace jihomoravské . Tato otázka jistě bude i předmětem  následné diskuse o další územní působnosti organizace.

V roce 2001 se sešel výbor jedenkrát.Řešil základní koncepční otázky a  reagoval na skutečnost , že vzhledem k rezignaci M. Svobodové na funkci předsedkyně (z důvodu odchodu do penze) bylo nutné zabezpečit další kontinuitu činnosti do valné hromady  7.3.2001.V souvislosti s touto změnou byla vedením organizace pověřena dle stanov místopředsedkyně , funkci pokladníka vykonává od 1.1.2001 Mgr. Leparová – Bohumín.Toto řešení bylo přijato vzhledem k tomu, že pokladní a předseda musí být v co nejbližším kontaktu. Bylo organizačně připraveno jednání valné hromady na den 7.3.2001. 


Ekonomika  organizace.
Zpráva o hospodaření je samostatnou zprávou. Nutno však konstatovat, že každoročně byla v závěru roku zpracována zpráva o hospodaření organizace, předána výkonnému výboru.Každoročně bylo  hospodaření kontrolováno dozorčí komisí   regionálního výboru i výkonného výboru . Výsledky kontrol  potvrdily, že hospodaření bylo vedeno v souladu s platnými předpisy a nebyly žádnou kontrolou shledány závady.Na tomto místě nutno poděkovat všem, kteří se na tomto příznivém stavu podíleli a to jak pí Pravdové, tak p. Macourkové ..




Stav členské základny
V počtu členů naší organizace nedochází k velkým výkyvům. Pozitivním jevem  byl v roce 1999 nárůst  12 individuelních členů a 1 kolektivního člena. Naopak z evidence byli vyřazeni dle stanov neplatící členové.
V současné době  naše organizace má  
 62       individuelních členů a    
 37       institucionálních členů.
Stav členské základy však není uspokojující. Vzhledem k  počtu knihovníků na severní Moravě by bylo žádoucí posílit členskou základu o další aktivní členy. 

Odborná činnost
Zvolený výbor v roce 1998 navázal na všechny pozitivní výsledky  předcházejícího období.Především lze ocenit soustavnou a velice kvalitní práci  Klubka – pod vedením p. Vrchlabské. Klub dětských knihoven každoročně pořádal úspěšné semináře pro pracovníky dětských oddělení knihoven, zaměřené na aktuální potřeby. V každém roce proběhly 2 semináře , které se uskutečnili v různých knihovnách okresu. Je potěšitelné, že činnost severomoravského Klubka je hodnocena výkonným výborem velice dobře a Klubko patří v rámci České republiky k nejaktivnějším.Jednou z velmi úspěšných akcí Klubka byla i organizace výstavy finské  výtvarnice – Mumínci v knihovnách severomoravského regionu v roce 1999.

I další odborná činnost je zabezpečována v rámci pobočky velmi systematicky a pravidelně.  Jde především o organizaci knihovnického týdne.
Každoročně  byl organizován za finančního přispění MK.   V roce l998  v Rožnově pod Radhoštěm roce 1999 a 2000 v Olomouci. Knihovnický týden byl vždy organizován jako souběh odborných přednášek, seminářů , které reagovaly na postupný vývoj knihovnictví a na potřeby knihovníků.Součástí programu byly kulturně vzdělávací programy.Všechny ročníky  byly navštíveny knihovníky z celé republiky a lze bez nadsázky říci, že má trvalý okruh svých posluchačů. Každoročně se týdne zúčastnilo cca 25 účastníků. Více nebylo možné vzhledem ke kapacitě ubytovacího zařízení a odborných učeben.S organizací knihovnického týdne je počítáno i v roce 2001 a to opět v Olomouci. S programem knihovnických týdnů jsou vždy seznamováni všichni členové naší organizace.
V roce 2000 bylo v rámci knihovnického týdne uskutečněno  I.knihovnické grémium moravských knihovníků za účasti cca 60 knihovníků.  Organizace knihovnického týdne je pro členy výboru velmi náročná. Avšak  pozitivní hodnocení z řad účastníků  i každoroční zájem knihovnické veřejnosti je motivací pro pokračování této aktivity.

Další vzdělávací aktivitou  byly pořádané semináře ve spolupráci s ostravskou Státní vědeckou knihovnou. Seminářů se každoročně až do roku 2000 zúčastnil velký počet knihovníků. V roce 1999 byly zaměřeny na využití Internetu a vždy se konaly za finanční spoluúčasti MK ČR . Od roku 2000 severomoravská pobočka SKIP již semináře nepořádá vzhledem ke vznikajícím vzdělávacím centrum v rámci projektu VISK.  Vzdělávací centra VISK vnikají v budoucích krajských knihovnách. V Olomouci plní funkci vzdělávacího centra Universita Palackého.


Velmi významnou aktivitou, která není obvyklá v jiných regionech je činnost Klubu seniorů. Severomoravská pobočka reagovala založením Klubu na vyhlášený rok seniorů v roce 1999. Mimo pravidelná setkání 1 x ročně na půdě ostravské knihovny se za spolupráce a spoluúčasti severomoravské pobočky uskutečnilo v září 2000 i celostátní setkání seniorů v Rožnově pod Radhoštěm, které mělo nejen společenský, ale i odborný program.
Velmi úspěšnou akcí severomoravské pobočky SKIP v roce 2000 byla odborná exkurze  na Slovensko do okresu Bardějov . Exkurze se zúčastnilo 3O knihovníků z našeho regionu. Exkurze byla všemi účastníky hodnocena velmi pozitivně . Na vynikajícím průběhu měli podíl nejen organizátoři, ale i naši slovenští kolegové.
V souvislosti s knižním veletrhem Libri 2000 severomoravská pobočka uspořádala pro knihovníky především z měších knihoven seminář PA v knihovnách . Vysoká účast  knihovníků  z celé republiky na tomto semináři svědčí o aktuálnosti tématu. Bude  proto uspořádán další seminář na toto téma- opět v rámci Libri 2001.

Propagace činnosti knihoven   
Propagace činnosti knihoven, propagace práce SKIP a propagace knihovnictví jako oboru se stala v posledních létech jedním z významných úkolů SKIP. Významnou úlohu každoročně sehrává celostátně vyhlašovaný Týden knihoven. Pořádání výstav, seminářů, literárních besed, Dnů otevřených dveří a celé řady dalších programů se stalo pro knihovny severomoravského kraje již samozřejmostí.Na slavnostním happeningu v Praze náš region reprezentovalo družstvo z MK Vsetín, které se v soutěži umístilo na vynikajícím druhém místě..
Severomoravská pobočka má již od roku 1999 vlastní stránku na Internetu – je umístěna na stránkách Okresní knihovny Olomouc. Členové SKIP tak mají možnost  prostřednictvím této  stránky a následně i vstupem na stránku VV SKIP se seznámit s činností SKIP v celé republice. I tato vzájemná informovanost přispívá k popularizaci naší práce.
Členům SKIP je určen i Bulletin, který je zasílám všem členům 4x ročně.
Máme - li v něčem určité rezervy, pak je to bezesporu větší publicita práce SKIP severní Moravy v celostátním bulletinu a ve veřejnoprávních mediích.
Naopak lze konstatovat, že propagační politika SKIP jako celku přispěla ke spoluvytváření a ovlivnění autorského zákona, tiskového zákona a v současné době i ovlivnění formulace zákona a knihovnách a posílení postavení knihoven ve společnosti.
Velmi pozitivní úlohu sehrála i účast zástupce SKIP v krajské komisi, hodnotící soutěž Vesnice roku. V roce 2000 byla poprvé vyhodnocena hodnocena v rámci této soutěže i knihovna roku, kterou se v rámci ČR stala knihovna našeho regionu  Brodek u Přerova .

Závěr.
Přednesená zpráva samozřejmě  neobsahuje naprosto vyčerpávající přehled  činnosti. V průběhu období byla řešena i celá řada jiných záležitostí , které ale měly jeden stejný jmenovatel  a to rozvoj  a propagace knihovnictví jako oboru.
Podrobný přehled činnosti je obsažen v zápisech z jednání výboru, které jsou k dispozici u jednatele .
Na závěr  mi dovolte malou bilanci :
Za velmi pozitivní považuji skutečnost , že v průběhu hodnoceného údobí se ve výboru vytvořila velice přátelská a pracovní  atmosféra  , která  umožnila systematickou a kvalitní práci.Na tomto místě patří poděkování všem členům výboru, kteří opravdu aktivně po celou dobu pracovali, o čemž svědčí i vysoká účast členů na jednáních výboru. To je deviza a pozitivum. A pokud bych měla zmínit něco, co ještě není úplně v pořádku, pak je to otázka členské základy. Získání dalších nových členů a to především z mladší generace knihovnic bude v dalším období nezbytnou součástí práce SKIPU na severní Moravě. V následujícím období je nutné věnovat i pozornost zvýšené propagaci práce organizace  mezi členskou základnou i ostatními knihovníky. Je třeba zdůraznit, že v současné době plní SKIP velmi důležitou úlohu v rozvoji knihovnictví , účastní se tvorby knihovnické legislativy a  stojí u řešení všech důležitých rozvojových programů. Díky SKIP byl realizován program RISK, nyní i VISK. Právě proto je nutné  propagovat jeho práci mezi nejširší knihovnickou veřejností.
Nakonec bych ráda poděkovala všem, kteří se na dosažených výsledcích podíleli –všem členům výboru za jejich práci a především těm, kteří již dále nekandidují. Osobně přeji SKIPU do dalšího období  hodně úspěchu. Před touto profesní organizací je mnoho práce . Je to především příprava dalších odborných programů, propagace knihovnictví . Jeden z úkolů, ve kterém SKIP by měl sehráti důležitou úlohu je i otázka kvalitního mzdového zařazení knihovníků. Věřím, že tyto i další cíle se objeví i v závěrech jednání celorepublikové valné hromady v červnu t.r. v Brně.

