
Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP 10 :


Zasedání regionálního výboru SKIP 10 se uskutečnilo dne 21.11.2001 v Městské knihovně v Lipníku nad Bečvou – T.G.Masaryka 11.


Přítomni :

Zdeňka Daňková, Jana Galášová, Roman Giebisch, Naděžda Ježková, Jana Leparová, Alena Macourková, Dana Nalepová, Lenka Prucková, Dana Rakovská, Marie Svobodová, Jaroslava Biolková, Aurelie Němcová, Libuše Vargová

Omluveni :

Eva Křivá, Ilona Nemeškalová, Naděžda Pravdová

Program zasedání :

1.	Plán č2.	innosti SKIP 10 v roce 2002
Č3.	asový plán a místa zasedání výborových schůzí v roce 2002
4.	Projednání změny ve funkci pokladníka SKIP 10 od r. 2002
5.	Informace ze zasedání VV SKIP
6.	Různé

1.
	zaměření se na odborné akce našeho regionu – SKIP 10, sdružovací akce – společ	ný program, výlet /pro rozlohu regionu je to znač	ně problematické/. Výlet v roce 2002 nebude pro nedostatek finan. prostředků.
	Knihovnický týden – již třikrát se odehrával v Olomouci, téma – Knihovna jako vzdělávací centrum regionu / knihovna – vzdělávání uživatelů – vzdělávací přednášky – univerzity třetího věku – spolupráce se školami jsou již dlouholeté/.
	Termín zkrátíme na tři dny /pondělí – středa/, pro vzdálenější úč	astníky bude možnost příjezdu již v neděli. Oslovíme kolegy knihovníky ze Slovenska. Bude zvážena změna názvu – Knihovnický týden – Knihovnická Olomouc. 




Projekt podá Jana Galášová a termín konání bude ještě upřesněn, aby nekolidoval s jinými knih. akcemi tohoto období.

KLUBKO
	v roce 2002 bude 2x setkání pracovnic dětských oddělení knihoven našeho regionu – duben – MK Opava a říjen – MK Ostrava

Projekt podá Dagmar Vrchlabská a termíny budou později upřesněny.

Přednáška PhDr. V. Richtera  - jarní termín a celou akci zajistí Jana Galášová, prostory v některé knihovně v Ostravě zajistí Ilona Nemeškalová.
 
Podzimní vzdělávací akce SKIP 10 – téma a termín bude ještě upřesněn podle aktuální problematiky, projekt  MKCT   projekt podávat na tuto akci nebudeme.


Okresní knihovna Petra Bezruče v Opavě
a SKIP Severní Morava pořádá seminář – O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. Seminář je určen především pro zřizovatele a provozovatele knihoven. Přednášet bude PhDr. Vít Richter. Seminář se koná ve čtvrtek 29. listopadu v 10.00 hod. v sále Měst. domu kultury P. Bezruče v Opavě. /SKIP 10 proplatí nocleh PhDr. V. Richterovi, občerstvení pro účastníky/
Městská knihovna v Přerově
Pořádá tentýž seminář ve stejném termínu – 29. listopadu  ve 14.30 ve velké zasedací místnosti Okresního úřadu v Přerově, Smetanova ul. 4.
2.

Časový plán a místa zasedání výborových schůzí v roce 2002 :

20.2.2002 – Zábřeh na Moravě /zajistí Zdeňka Daňková/
24.4.2002 – VK Olomouc /zajistí Roman Giebisch/
19.6.2002 – Český Těšín - /zajistí Jana Galášová/
2.10.2002 – KM Ostravy /zajistí Naděžda Pravdová/
27.11.2002 – Hranice /zajistí Dana Rakovská/

Revizní komise
	p. Němcová informovala o práci revizní komise, která má vše po obsahové stránce v pořádku, každého č	tvrt roku se musí provádět revize, a shledala drobné nedostatky.
	Zápisy prováděné regionální revizní komisí musí být doplněné č	tvrtletní zprávou – kontrola pokladny
	Příspěvky č	lenů musí být vybrány co nejdříve /poč	átkem roku/, celorepublikové odvody p. Kvasnič	kové do 30.6.2002

Setkání seniorů našeho regionu
	budeme poštou zasílat pozvánky pouze seniorům – č	lenům SKIPu
	zašleme pozvánky v elektronické podobě na institucionální č	leny SKIPu a ať tyto organizace osloví seniory ze svých pracovišť.
	Zajistí – I. Nemeškalová, N. Ježková – uveřejnit pozvánku v Bulletinu Skipu
	Na reg, výboru bylo schváleno proplácet cestovné důchodcům – č	lenům reg. výboru – nutné vyplňovat cesťáky !

3.

Pokladna
	Jana Leparová se vzdává od roku 2002 své funkce pokladní , bude nutno provést na konci roku závěreč	nou revizi pokladny dozorč	í komisí.
	Doporuč	ení dozorč	í komise – pokladní by měl vykonávat č	lověk s ekonomickým vzděláním a praxí
	Novou pokladní byla zvolena úč	etní v MK Č	eský Těšín – Anna Nowaková MKCT   Nowaková 
	Nutno vytvořit nové složenky, změnit periodicitu plateb a fin. ústav – Č	S – KB.
	Výhodné propojení ekonoma s předsedou SKIPu 10


4.
 
Zasedání VV SKIP – Hradec Králové 13.-15.11.2001 

1.	Regionální funkce knihoven a jejich financování v roce 2002 – informoval Roman Giebisch
2.	Evidence knihoven a výhody registrovaných knihoven
3.	Autorský zákon a zastupování knihoven SKIPem a v budoucnu NK Praha
4.	Knihovní zákon  - informace z MK Č5.	R /podala na VV Mgr. Koubová/. MKCT   podala na VV mgr. Koubová 
6.	Specializované knihovny, knihovní řády, zákon na ochranu osobních údajů,…

5. 

ÚKOL – vytipovat zástupce z regionu do celostátní komise SKIPu pro zahraniční styky.

ÚKOL – garantem za fungování naší elektron. reg. konference SKIP 10 byla zvolena – D. Nalepová.
                Nutno prověřit systém a zaevidování členů SKIP 10 – indiv. X  kolektivních.

ÚKOL – oslovit individuální členy SKIPu, kteří ještě nezaplatili členské poplatky, aby tak do konce                               listopadu učinili.



                                                                                                                      Zapsal  Roman Giebisch



