Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP 10 dne 20.2.2002 v Městské knihovně Zábřeh na Moravě


Přítomni : 

kol. Zdeňka Daňková, Jana Galášová, Roman Giebisch, Naděžda Ježková, Jana Leparová, Alena Macourková, Dana Nalepová, Ilona Nemeškalová, Lenka Prucková, Dana Rakovská, Jaroslava Biolková, Aurelie Němcová

Hosté : 

kol. Anna Nowaková (pokladní), Marcela Burianová (ředitelka MěK Zábřeh na Moravě), Alena Holíková (MěK Šumperk)

Omluveni :

kol. Eva Křivá, Naděžda Pravdová, Marie Svobodová, Libuše Vargová, Dáša Vrchlabská

Program :

1.	Elektronická konference SKIP 10 – informace Dana Nalepová
2.	Setkání seniorů – příprava Ilona Nemeškalová, Naděžda Ježková
3.	Předání funkce pokladníka – Jana Leparová
4.	Informace z jednání VV SKIP – Jana Galášová
5.	Knihovnická Olomouc 2002 – příprava akce
6.	Různé

Zasedání regionální pobočky SKIP10 proběhlo tentokrát v MěK Zábřeh na Moravě, kde nás srdečně přivítala vedoucí  Marcela Burianová a rovněž provedla městskou knihovnou.   Předsedkyně reg. pobočky – kol.Jana Galášová paní vedoucí poděkovala a také mezi námi přivítala paní Annu Nowakovou, která bude zastávat funkci pokladní SKIP 10.

1.
Kol. Dana Nalepová komentovala kroky, které podnikla ve znovuoživení naší elektronické konference.   Konference má nyní 13 členů – knihovny Lipník, Bystřice, Dobrá, Paskov, Vratimov + kolegyně Daňková, Marvanová, Rakovská, Slaninová, Švrčinová, Šedá, Vargová, Nalepová. 
Na základě rozhodnutí reg. výboru SKIP 10 rozešle D. Nalepová na příslušné e-mailové adresy novou výzvu k přihlášení do konference SKIP 10.. Reg. výbor ji pověřuje moderováním konference.

2.
Setkání seniorů – uskuteční se 17.4.2002 v 10.00 hod v Knihovně města Ostravy. Setkání seniorů se zúčastní kol. J. Galášová, I. Nemeškalová, N. Ježková a A. Němcová. J. Galášová zaslala PhDr. L. Kurkovi informace o setkání do Bulletinu SKIP.
Na setkání seniorů bude přizvána PhDr. M. Slaninová, která bude přítomné informovat o aktuálních problémech v knihovnictví a především o výkonu regionálních funkcí knihoven v tomto regionu. Regionální výbor odsouhlasil příspěvek 1 000 Kč pro tuto akci.

3.
Bylo schváleno proplácet cestovné důchodcům – členům regionálního výboru na zasedání regionálního výboru.

4. 
Kol. Jana Leparová přednesla Zprávu o hospodaření SKIP 10 za rok 2001 a ta byla odsouhlašena členy regionálního výboru. Jana Galášová přednesla Výroční zprávu SKIP 10, která byla také jednohlasně odsouhlašena a bude vystavena na webu SKIP se zprávami z dalších regionů. A. Němcová předá Zprávu dozorčí komise SKIP 10 za rok 2001 paní A. Novákové, která ji přidá ke Zprávě o hospodaření.
Dozorčí komise SKIP 10 přijala všechna doporučení Ústřední dozorčí komise SKIP, která v našem regionu provedla kontrolu v červnu roku 2001. Byla dohodnuta revize pokladny členkami dozorčí komise a paní pokladní – 4 x ročně. Paní A. Nováková bude dostávat z našeho rozpočtu měsíční příspěvek 200 Kč za vedení pokladny a J . Leparové byla odsouhlašena odměna za rok 2001 za její činnost. Pokladna byla předána a byl vytvořen nový účet SKIP10  u KB Český Těšín. Právo rušit a zakládat účet odsouhlasil VV SKIP na posledním zasedání do kompetence předsedů reg. organizací SKIP.
Problematika vymáhání členských příspěvků: paní A. Nováková rozešle podle aktuálního seznamu členů (připraví R. Giebisch) pro kol. členy faktury s dobou splatnosti a pro indiv. členy -  pro pracující složenku se jménem (s Bulletinem SKIP) do knihoven a pro důchodce složenku domů (lze uhradit na Setkání seniorů v KMO).

Přehled hospodaření za r. 2001 – v příloze
Rozpočet na rok 2002 : připraví J. Galášová a A. Nováková a předloží na příštím zasedání reg. výboru.

5.
	VV SKIP schválil rozpoč	et na rok 2002
	Modrý štít – SKIP získal grant 100 000 Kč	 na příruč	ku Plán prevence a rizik a náprava škod způsobených haváriemi nebo živelnými pohromami na MV Č	R
	Seminář Knihovny, muzea a archivy v digitálním věku se bude konat koncem roku ve Státním ústředním archivu
	Byly odevzdány 3 projekty do programu Knihovna 21. století , do programu VISK, MZV Č	R, č	lenský poplatek IFLA a MV Č	R
	Týden knihoven proběhne 7.-13.10.2002. Happening bude v Uherském Hradišti
	Na VISK bylo získáno – 50 mil. Kč	. Nejvíce bude pro VISK 3. Druhou prioritou bude VISK 2 – vzdělávání. Od 18.2.2002 zač	íná projekt INDOŠ – Internet do škol. 
	Elektronické konference – zatím vznikla pouze v regionu 10, ale do konce února bude v regionu 01. Region 09 ji neotevře.
	Zahranič	ní spolupráce – Francie – byl potvrzen studijní zájezd – expedice po franc. knihovnách. Podmínkou je znalost výstavby knihoven a akt. franc. 18.3.2002 v GI v Praze bude seminář – Celoživotní vzdělávání a knihovny. Nabídkou zahranič	ních stáží v Rakousku se zabývá Bulletin SKIP 1/2002.
	Edič	ní č	innost – zvláštní č	íslo Bulletinu SKIP o Slovinském knihovnictví je v tisku. Služby veřejných knihoven – Doporuč	ení IFLA byly předány do tisku.
	BMI – 180 knihoven je přihlášeno se svými akcemi. SKIP přijal nabídku překladač	e Eurotran firmy Mikroton a ten bude dodán do knihoven, které se aktivně zapojí do BMI. Soutěž Biblioweb bude probíhat pouze pro veřejné knihovny – předání ceny proběhne na Konferenci ISSS v Hradci králové 25.-.26.3.2002.
	Byla připravena nová struktura webových stránek SKIP. Je na adrese – www.nkp.cz/skip.
	VV SKIP odsouhlasil možnost slouč	ení s Asociací knihoven na základě 4 principů :
1.	SKIP se musí stát č2.	lenem UZS a převzít funkce Asociace knihoven v oblasti tripartitních jednání i povinnost hradit č3.	lenský příspěvek v UZS
4.	SKIP musí vytvořit sekci zabývající se problematikou knihoven jako institucí a zaměstnavatelů
Č5.	lenové předsednictva stávající Asociace zajistí vedení a č6.	innost této sekce
7.	Asociace převede svou finanč8.	ní hotovost na SKIP s primárním urč9.	ením na úhradu č10.	lenských příspěvků UZS v období do příští valné hromady SKIP


6.
Knihovnická Olomouc 2002

Odborný seminář – “Knihovna jako vzdělávací centrum v regionu”
	organizuje poboč	ka SKIP severní Morava pro č	leny SKIP i širší odbornou veřejnost
	seminář je organizován jako č	tyřdenní a je urč	en vedoucím pracovníkům knihoven v Č	R a SR
	garantem odborného programu je VěK Olomouc – p. ředitelka PhDr. M. Nádvorníková
	Termín – 26. – 29. 5.2002
	Poč	et úč	astníků – 25
	Ubytování a stravování – Ubytovna Betánie, Wurmova ul. Olomouc
	Místo konání přednášek – MU Olomouc, OK Olomouc. VěK Olomouc
	Poplatek úč	astníků – bude vycházet z nákladů na akci, č	lenové SKIP mají slevu
	Organizač	ní zajištění – J. Galášová, L. Prucková, A. Macourková, R. Giebisch


7. 
Příspěvky do Bulletinu SKIP bude za náš region koordinovat a zasílat PhDr. L. Kurkovi – PhDr. Eva Křivá.



Roman Giebisch

