Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP 10 v Městské knihovně v Přerově dne 26.9.2001 :


Program :
1.	Informace o průběhu Valné hromady SKIP v Brně
2.	Příprava akcí SKIP ve 2. pol. 2001 /seminář Klubu dětských knihoven , LIBRI Olomouc, Týden knihoven atd./
3.	Rámcová příprava grantových akcí SKIP 10 na r. 2002
4.	Různé

Přítomni :
Zdeňka Daňková, Jana Galášová, Roman Giebisch, Eva Křivá, Ilona Nemeškalová, Lenka Prucková, Dana Rakovská, Jaroslava Biolková, Aurelie Němcová, Libuše Vargová.

Omluveni :
Naděžda Ježková, Jana Leparová, Alena Macourková, Dana Nalepová, Naděžda Pravdová, Marie Svobodová.

1.	Valná hromada SKIP
	konala se v Brně, vynikající organizace ze strany pořadatelů
	bylo odhlasováno zvýšení č	lenských poplatků u individuálních i kolektivních č	lenů – viz. Bulletin SKIP
	Jana Galášová a Roman Giebisch  - zvoleni č	leny VV SKIP a R. Giebisch zvolen do předsednictva VV SKIP

Seč :
	vynikající přednáška V. Richtera – J. Galášová dohodla přednášku V. Richtera na jaro 2002 v našem regionu.
	jednání v sekcích – regionální funkce knihoven, elektronické zdroje, ochrana fondů apod.
	informace k „Viskům „ – L. Prucková a Z Daňková – peníze dojdou vždy pozdě – velmi problematické !
	úč	ast v Seč	i z našeho regionu – Z. Daňková, J. Galášová. R. Giebisch, L. Prucková, D. Rakovská.

Regionální funkce v našem regionu :
	Ostrava – p. Slaninová, p. Švrč	inová, p. Šedá. Za SKIP pomoc nabídne Ing. Prchalové I. Nemeškalová.
	Olomouc – R. Giebisch.

Vesnice roku – Knihovna roku :
	za náš region se zúč	astnily – I. Nemeškalová a J. Biolková
	problematika napojení a využití internetu, jsou vesnice, kde mají internet skoro všichni doma, někde je nutné propojení s obecním úřadem,…
	Stará ves nad Ondřejnicí – vesnice roku, příští rok slibuje L. Prucková, že Vesnice roku – Knihovna roku bude jistě Grygov – 3 přístupy na internet a „vše v Laniu“. 
	úroveň knihoven většinou velmi podprůměrná – J. Biolková, problematika s evidencí výpůjč	ek apod.

Týden knihoven 2001 :
	4.10. v 10.00 hod – Tisková konference v MěK Praha
	5.10.-6.10. – Happening v Č	eském Krumlově
	8.10.-14.10. – Týden knihoven ve všech knihovnách Č	R
	8.10. od 14. do 16.hod. – akce Provázkiáda
	podrobné informace  - www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/tyden2001.htm
	informace o akcich z našeho regionu dodala Olomouc a Šumperk – bude vystaveno na webu.
	V Šumperku proběhla 25.9. tiskovka kulturních institucí, 6 zástupců tisku – zájem o knihovnu !

KLUBKO :
	3.10 – 4.10. – dvoudenní podzimní setkání Klubu dětských knihoven spojené s návštěvou Biblioteky Miejskiej v Cieszynie – Dětský č	tenář na č	esko-polské hranici
	první den zahrnuje zajímavý odborný program zaměřený na práci dětských knihoven a koná se v MěK Č	eský Těšín a druhý den je připravena prohlídka č	eskotěšínských dětských knihoven a návštěva dětské knihovny v Cieszynie, která je partnerskou institucí MěK Č	eský Těšín.
	Další informace KLUBKA až při úč	asti D. Vrchlabské na příštím zasedání reg. výboru

LIBRI 2001 :
	v rámci letošního knižního veletrhu v Olomouci se uskuteč	ní dne 26.10. v 10 hodin v hlavní studovně Vědecké knihovny Olomouc přednáška – Public Relations aneb „co jsme vloni nestihli“. Přednáší Mgr. Eva Novotná z Národní knihovny v Praze.  
	přednáška se uskuteč	ní v rámci celoživotního vzdělávání knihovníků
	obsah – spolupráce s médii, sponzoring, zakládání podpůrných společ	ností aj.
	po skonč	ení přednášky je možno navštívit probíhající knižní veletrh LIBRI 2001 
	pozvánky s Bulletinem SKIP zašle p. Vargová a p. Rakovská

Knihovnický týden 2002 :
	obsahově nutno promyslet, nový název ? – návrhy na příští zasedání reg. výboru.
	návrh na setkání s mezinárodní úč	astí – Poláci, Slováci  MKCT  
Poláci, Slováci – partnerské knihovny apod.
	Knihovnická Olomouc 2002 MKCT  
„Knihovnická Olomouc 2002“ 

Evidence a pokladna :
	vedení pokladny SKIP 10 od r. 2002 dohodne s p. Leparovou p. Galášová. Návrh na nového pokladníka – p. Macourkovou projedná p. Galášová
	nové přihlášky č	lenů SKIP směrovat na R. Giebische do VK Olomouc

Webové stránky SKIP :
	umístěny na stránkách VK Olomouc, spravuje Martin Vojnar, později bude spravovat Jarek Koneč	ný z VK Olomouc
	všechny informace a podklady zasílejte v elektronické podobě na adresu J. Galášové nebo R. Giebische MKCT  
J.Galášové nebo R.Giebische. 

Modrý štít :
	č	eský komitét Modrý štít a Státní okresní archiv v Olomouci pořádá dne 8.11. v 10.00 hod. v St. okr. archivu v Olomouci  seminář : Spolupráce archivů, knihoven, muzeí a památkové péč	e v rámci integrovaného záchraného systému.
	V programu vystoupí i PhDr.V. Richter s přednáškou – Souč	asný stav přípravy kontaktních míst záchranného systému v oblasti muzeí, archivů, knihoven a pam. péč	e MKCT  
péče 
	Přihlášku je nutno odeslat do 26.10.

Čestné členství SKIP :
	projednání návrhu Regionu 01 – Praha, který navrhuje stanovit princip udělování č	estného č	lenství č	lenům SKIP, kteří dovršili věk 80 let, dlouhodobě pracovali v oboru a zároveň jsou delší dobu řádnými individuálními č	leny SKIP a vždy řádně plnili své povinnosti.
	Ragion 10 – navrhuje zrušit poplatky indiv. č	lenům MKCT  
členům , kteří dovrší 70 let a č	estné č	lenství udělovat jen významným osobnostem a vyjímeč	ně.


Příští zasedání reg, výboru SKIP 10 se uskuteční 21.11. v Lipníku nad Bečvou.


                                                                                                                                   Zapsal Roman Giebisch





  

