Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP severní Morava konaného dne 3.10.2002 v Knihovně města Ostravy

Přítomni : 
Mgr. Zdeňka Daňková, Jana Galášová, Mgr. Roman Giebisch, PhDr. Eva Křivá, Mgr. Jana Leparová, Alena Macourková, Mgr. Ilona Nemeškalová, Mgr. Naděžda Pravdová, RNDr. Lenka Prucková, Jaroslava Biolková, PhDr. Aurelie Němcová, Libuše Vargová

Omluveni : 
Ing. Marie Svobodová, Mgr. Dana Rakovská, PhDr. Dana Nalepová, PhDr. Naděžda Ježková

Program :

1.	SKIP a pomoc povodněmi postiženým knihovnám
2.	Týden knihoven 2002 
3.	Informace z předsednictva SKIP Č4.	R
5.	Sponzorský dar SME
6.	Knihovna roku 2002 
7.	Různé


Publikační činnost
   V MěK Havířov proběhla beseda se spisovatelem V. Fischlem z Izraele a o této akci napsal pan ředitel knihovny článek do Bulletinu SKIP. J. Galášová měla napsat článek do časopisu Čtenář  o organizaci  Akademie třetího věku v  MěK v Českém Těšíně, ale připravila článek s jinou odbornou problematikou, ten však nebyl v posledním  9.čísle zveřejněn   Článek o průběhu akce Knihovnická Olomouc 2002 připravil R. Giebisch a byl otištěn ve Čtenáři č. 9.  R. Giebische oslovil PhDr. V. Richter, aby napsal článek o semináři Příprava evakuačních plánů pro objekty archivů, knihoven, muzeí a památkové péče, který se uskutečnil dne 13.6. ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Článek vyjde ve Čtenáři č. 10. 
   Redakce Čtenáře oslovila R. Giebische, aby připravil článek o ECDL. /Již byl zaslán do redakce/.
   O naší akci Knihovnická Olomouc 2002 vyšel článek v časopise Veřejná správa. Paní redaktorka se této akce účastnila.


Přednáška prof. Cejpka
   Na minulém zasedání regionálního výboru SKIP 10 byla J. Galášová pověřena dohodnout s prof. Cejpkem vzdělávací akci - přednášku pro členy SKIP 10 na téma  „Alexandrijská knihovna“. J. Galášová přehodnotila tento  názor vzhledem k tomu, že o Alexandrijské knihovně již bylo v odborném tisku publikováno několik článků.  Akce s touto tematikou se tedy neuskuteční.

Spolupráce s krajskou samosprávou
   Informovanost krajských zastupitelů o situaci a problémech knihoven v Olomouckém kraji je dobrá. Naši zastupitelé se zúčastňují porad ředitelů okresních knihoven k regionálním funkcím a navštěvují měsíční porady vedení Vědecké knihovny v Olomouci, kde jsou informováni o problematice veřejných knihoven R. Giebischem. Situaci  v Moravskoslezském kraji ověří J. Galášová.

Povodně
   V období povodní v roce 2002 bylo postiženo nebo zcela zničeno 50 knihoven v ČR. 700 tisíc svazků knih a časopisů a dalších dokumentů bylo poškozeno. Celková odhadovaná škoda činí 400 mil. Kč. 140 tisíc svazků vzácných knih bylo zamraženo a bude muset projít restaurováním.
   Sbírku na pomoc knihovnám organizuje SKIP ČR. Finanční prostředky budou použity na obnovu knihoven v ČR. Knihovny je budou moci použít na obnovu a doplnění knihovních fondů, restaurování a vysoušení knih, opravu a nákup nástrojů, zařízení a inventáře knihovny nebo na prevence a vzdělávání při krizových situacích.
   
Finanční částku lze poukázat na bankovní konto 1943610319/0800 konst. symbol 0558 

   Lze také věnovat fin. částku do pokladniček nebo na sběrací listiny, které budou k dispozici ve vybraných knihovnách. Knihovna organizující sbírku může sama rozhodnout, které postižené knihovně bude výtěžek sbírky věnován.
   V pátek 20.9. byla podepsána darovací smlouva mezi Českou tiskovou kanceláří a SKIP o poskytnutí daru na veřejnou sbírku POMOC KNIHOVNÁM v hodnotě 1 mil. Kč. 
   Knihovny v našem regionu se také zapojují do pořádání sbírek na pomoc knihovnám - MěK Šumperk pořádá aukci kreseb známých výtvarníků, kteří svá díla věnovali MěK Šumperk. MěK Český Těšín bude vybírat pokladničkou na velmi postiženou knihovnu v Kralupech nad Vltavou. OK Olomouc pořádá sbírku na knihovnu v obci Metly apod.
   Regionální výbor SKIP 10 odhlasoval poskytnout ze svého rozpočtu částku 10 000 Kč. na sbírku POMOC KNIHOVNÁM, bez přímého určení na kterou postiženou knihovnu půjdou tyto peníze. Předsednictvo SKIP ČR vytvoří odbornou komisi, která se bude zabývat rozdělením vybraných fin. prostředků na postižené knihovny.

Členská základna
   R. Giebisch provedl aktualizaci členské základny a kol. A. Nowaková vybrala členské příspěvky. Tyto příspěvky jsou vybrány z 90 %. 


Týden knihoven 2002
   Tato celostátní akce probíhá ve dnech 7.-13.10.2002. Cílem týdne knihoven je informovat veřejnost i politiky o užitečnosti knihoven a jejich služeb. Vše o TK najdete na :http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/tyden2002.htm
 Ve dnech 4.-.510.2002 se v knihovně BBB - Uherské Hradiště uskutečnil Happening, který každý rok zahajuje Týden knihoven. Již tradičně nabídnul soutěžní klání regionálních družstev v disciplínách inspirovaných knihovnickým řemeslem.
   Již na minulém zasedání regionálního výboru SKIP 10 bylo rozhodnuto financovat vložné soutěžnímu týmu z regionu SKIP 10, který nás bude zastupovat na Happeningu. Z našeho regionu SKIP 10 se zúčastní MěK Šumperk /3 pracovníci/, Knihovna PB Opava /5 pracovníků/ a 5 kolegů z KM Ostravy. Částkou 200 Kč /vložné/ přispěje výbor SKIP 10 pouze kolegům, kteří se přímo zúčastní soutěžního klání. Za MěK Šumperk dořeší fin. otázky s A. Nowakovou /pokladní/ Z. Daňková a za další dvě družstva N. Pravdová.
Dodatečně byl výbor SKIP10 informován o účasti 4 členného soutěžního družstva z MěK Rýmařov. Rovněž tomuto družstvu bude poskytnuta finanční úhrada podle výše uvedených podmínek.


   Již tradičně proběhla akce - Provázkiáda - podej ruku své knihovně dne 7.10.2002. Čtenáři a uživatelé měli vyjádřit svůj vztah ke knihovně tak, že navázali jakýkoliv provázek. Který si přinesli, nebo dostali v knihovně: http://provazkiada.knihovna.cz
  
 V rámci Týdne knihoven se koná soutěž O nejhezčí záložku do knihy na podporu Mezinárodního krajkářského kongresu OIDFA 2004 v Praze. Námětem je krajka, která můře být ztvárněna jakoukoliv technikou na záložce. Cílem je nasbírání co největšího počtu záložek a záložky označené jménem a adresou soutěžícího budou malým dárkem pro sponzory a zahraniční účastníky kongresu.
   Jedním z cílů pro knihovníky je zviditelnění se před veřejností a tato soutěž by tomu mohla pomoci. Nejlepší záložky budou vystaveny v rámci kongresu v Praze. Záložky se posílají na adresu : Blanka Tauberová, MěK, Kpt. Jaroše 482, 264 80 Sedlčany.


Sponzorský dar SME
     Společnost SME Ostrava poskytla regionální pobočce SKIP Severní Morava pro r. 2002 finanční příspěvek ve výši 70 tis. Kč na podporu činnosti veřejných knihoven Moravskoslezského kraje. Tento finanční příspěvek bude použit na rozvoj činnosti dětských knihoven na základě projektu, který za SKIP10 vypracovala J.Galášová.  Jednání mezi společností SME Ostrava a regionální pobočkou SKIP se uskutečnila díky ředitelky Knihovny města Ostravy Mgr. Sabelové, která osobními kontakty celou záležitost  iniciovala, za což ji patří velký dík. 
Situaci se sponzorským darem SME v Olomouckém  kraji zjišťovala L. Prucková, ale zatím nebyla žádná odezva ze strany SME Olomouc.

KLUBKO SKIP
Představitelé Klubka se dohodli na spolupráci MKO a OK Olomouc na akci - Práce s loutkou, která proběhne  po plánované nové pobočky Fifejdy (ještě do konce r. 2002).
Zde bude upřesněn seznam členů Klubka severní Morava, který bude následně zveřejněn na webu SKIP10.

Předsednictvo VV SKIP
	Na posledním zasedání VV SKIP dne 7.10.2002 byla vyhodnocena soutěž o nové logo SKIP. Zvítězil soutěžní návrh č	. 66. Hlasování se zúč	astnily představitelé VV SKIP.
	K návrhu Zákona o udělování ocenění v oblasti kultury zaslal připomínky PhDr. V. Richter za SKIP Č	R.
	Práce na nových webových stránkách SKIPu přerušily povodně. Jakmile byl zprovozněn web NK Č	R práce pokrač	ují.
	Registrace knihoven dále pokrač	uje. Poslední aktuální č	íslo evidovaných knihoven je cca 900.
	MK Č	R je pověřeno zpracovat novelu Knihovního zákona tak, aby reflektoval standard veřejných knihovních a informač	ních služeb. V. Richter připravil text a dal jeji MK Č	R k vyjádření. V textu uvádí, že s novelizací zákona je třeba poč	kat na evidování knihoven a problematiku s tímto spojenou. Na standardizaci je vyvíjen velký tlak, novela tedy musí být realizována . Schůzka k této problematice na MK Č	R se díky povodním zatím nerealizovala.
	Firma Langmaster konkretizovala svou nabídku CD-ROMů knihovnám - viz. informace v elektronické konferenci Knihovna od kol. V. Richtera.

Odborný seminář Knihovnický Český Těšín 2003
   Je nutno připravit odborné téma.  Zatím  pracovní název - Knihovny bez hranic. V případě konání semináře v Č.Těšíně bude zaměřen na polské knihovnictví s výjezdem do Polska. 
Na příští zasedání reg. výboru připraví návrh rozpočtu na grant J. Galášová s A. Nowakovou. 

Vesnice roku - knihovna roku
   Situaci knihoven v Moravskoslezském kraji komentovala I. Nemeškalová, která byla členkou komise. Situace v knihovnách se zlepšuje, každá nominovaná vesnice dostala čestné uznání. P.Nemeškalová se pochvalně  vyjádřila o  knihovně v Dolní Lutyni, zvl. o  jejích  informačních službách.  Knihovnu v Hukvaldech doporučila na hnědou stuhu p. Kodýmové. V Hukvaldech je knihovna umístěna   ve škole s provozem  3 x týdně s velmi kvalitním personálním obsazením. 
   V Olomouckém kraji jezdila po knihovnách Z. Daňková. Má z této akce dobré pocity, starostové myslí na knihovny, situace se také zlepšuje. Za Olomoucký kraj byla nominovaná knihovna v Grygově - okres Olomouc.
   V celostátním kole vyhrála knihovna v Sepekově. Velké zklamání nad prohrou našeho favorita - Grygov - tlumočil R. Giebisch členům celostátní komise.

Modrý štít
   Asociace Muzeí a galerií připravila příručku plán prevence rizik a náprava škod způsobených haváriemi nebo živelnými pohromami. V současné době se hledá nejlevnější tiskárna - autoři trvají na 40 barevných ilustracích.
   Na semináři Modrého štítu v Pardubicích byl publikován návrh Dotazníku pro zjištění rizik živelných pohrom a poškození archivních fondů ve státních archivech ČR. MK ČR předpokládá, že tento dotazník využije po úpravě také pro průzkum zjištění uvedených rizik v oblasti knihoven. Cílem je získat finanční prostředky na uplatnění preventivních opatření, požární signalizace, samozhášecí systémy apod.
   Průzkum v oblasti knihoven proběhne v průběhu podzimu. Asi půjde o knihovny na krajské a okresní úrovni + knihovny spravující historické a konzervační fondy ve smyslu zákona 257/2001 Sb. 

Další zasedání regionálního výboru SKIP severní Morava se uskuteční dne 27.11.2002 v MěK Hranice na Moravě.



zapsal  Mgr. Roman Giebisch


