Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP severní Morava ze dne 4.6. v Knihovně Petra Bezruče v Opavě.


Přítomni :
J. Galášová, J. Biolková, R. Giebisch, Z. Daňková, A. Němcová, D. Rakovská, A. Macourková, L. Prucková, 

Omluveni :
N. Ježková, D. Nalepová, N. Pravdová, E. Křivá, J.Leparová,  I. Nemeškalová, L. Vargová
M.Svobodová
Hosté :
Z. Bornová, A. Nowaková, D. Kochová, D. Vrchlabská

Program :
1.	Knihovny na hranici - zhodnocení akce /všichni zúč2.	astnění/
3.	Rytíři na hradě - akce Klubka
4.	Valná hromada SKIP - příprava na rok 2004
5.	Týden knihoven zač6.	íná v Opavě - inf. p. ředitelka Z. Bornová
7.	Informace z VV SKIP
8.	Různé

Ad 1.
   Akce MěK Český Těšín a SKIP 10 byla všemi účastníky hodnocena velmi dobře. Fotky ze semináře Knihovny na hranici jsou umístěny na našem webu SKIP 10. Informace o průběhu budou zveřejněny v elektronickém časopise Ikaros, v časopise Čtenář a Bulletinu SKIP /J. Galášová/. Článek o odborném programu vyjde i v časopise Knihovní obzor /R. Giebisch/.
   Předsednictvo reg. výboru SKIP 10 se dohodlo pořádat akci Knihovnický týden i v roce 2004 a byla oslovena paní ředitelka MěK Šumperk, která s organizací souhlasí.

Ad 2.
   Rytíři na hradě tvoří pokračování akce Kde končí svět. Na hradě Helfštýn ji zajistila D. Kochová a L. Vargová s pomocí MěK Přerov a KLUBKA. Na hradě byly soutěže pro děti, prohlídka hradu se skvělou průvodkyní, hra - Boj o poklad, děti dostaly dobové ceny - cínové vojáčky. Bylo pasováno 10 rytířů krásného slova, kteří pojedou na Pražský hrad.
Umístění knihoven :
1.	MěK Č2.	eský Těšín
3.	MěK Lipník nad Beč4.	vou
5.	Knihovna města Ostravy

   Děti dostaly na památku zvonečky s nápisem Helfštýn a občerstvení. Je zájem ze strany KLUBKa opakovat tuto akci i v roce 2004. D. Kochová zajistí rozmnožení fotek pro všechny zúčastněné knihovny. Fotky budou umístěny na webu MěK Přerov i SKIP 10. Akce se zúčastnily i knihovny mimo náš region - Rožnov a Valašské Meziříčí.
   D. Vrchlabská je ochotna pracovat v KLUBKu do příští Valné hromady SKIP 10 a kvůli pracovnímu vytížení odstupuje z vedení KLUBKa SKIP 10 a tuto funkci by převzala D. Kochová. Kolegyně navrhují další pracovnice z dětských oddělení, které by se zapojily do činnosti KLUBKa - kol. Kohoutková /Lipník nad Bečvou/, kol. Protivová /Mohelnice/, kol. Štiborová /Přerov/. L. Vargová sice odchází do důchodu, ale má zájem dále pomáhat při akcích KLUBKa.

Ad 3.
   Valná hromada SKIP 10 se uskuteční v Ostravě v zasedací síni Magistrátu města Ostravy - zajistí kol. M. Sabelová. Termín bude ještě upřesněn /březen 2004/ a již na podzim r. 2003 je potřeba připravit kandidátku do reg. výboru SKIP 10. Valná hromada SKIP ČR se uskuteční v Jindřichově Hradci 24-26.6.2004.

Ad 4.
Zahájení letošního Týdne knihoven bude v Opavě. Zahájení organizuje Knihovna P.B. v Opavě a regionální výbor SKIP 10 souhlasí s poskytnutím částky 20 000 Kč pro pořádající knihovnu. Reg. výbor SKIP uhradí za zúčastněná družstva z našeho regionu účastnický poplatek /1 družstvo - 3 osoby/.
Paní ředitelka Z. Bornová zašle pozvánky na zahájení TK v srpnu. Podrobně informovala výbor o organizační přípravě celé akce. Z. Bornová dá do konference SKIP 10 žádost o propagační materiály z knihoven našeho regionu, které by se poskytly účastníkům.

Ad 5.
	Zatím nedošlo k žádným společ	ným závěrům v kauze půjč	ování zvukových nosič	ů
	Doc. Boháč	ek připravil návrh novely autorského zákona
	Proběhl celostátní seminář k RF knihoven v Pardubicích
	Zahranič	ní spolupráce se velmi rozvíjí s německými a francouzskými kolegy.
	Kol. Kurka žádá všechny regionu o zasílání příspěvků do Bulletinu SKIP
	Na konferenci Knihovny souč	asnosti 2003 v Seč	i v bloku nazvaném - Profesní etika, intelektuální svoboda a knihovny - mohou vystoupit zájemci ze všech regionů a knihoven a mohou se hlásit kol. V. Richterovi.

Ad 6.
	Vzdělávací den SKIP 10 na Slezské univerzitě v Opavě byl velmi zajímavý. Vedení oddělení knihovnictví  na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě má zájem o kontakt s kolegy z praxe a chce rozvíjet spolupráci. Akce se zúč	astnilo  13 úč	astníků.
	Stav č	lenské základny SKIP 10 - 72 individuálních a 54 kolektivních č	lenů
	Byl schválen příspěvek SKIP 10 ve výši 3 000 Kč	 na reciproč	ní zájezd francouzských knihovníků do Č	R, který se uskuteč	ní v září.
	Cestovné na setkání seniorů se neproplácí !
	Soutěž Knihovna roku - za Moravskoslezský kraj bude hodnotit knihovny kol. I. Nemeškalová a Olomoucký kraj - kol. L. Prucková.
	Reg. výbor SKIP 10 navrhuje do komise, která bude nominovat knihovnu a poč	in roku - J. Galášovou.
	Na Valné hromadě SKIP Č	R zajistíme důchodcům z našeho regionu jmenovky s vyznač	ením našeho regionu - severní Morava.
	J. Biolková dohodne se vsetínskou knihovnou - setkání seniorů SKIP Č	R a v Rožnově by se mohlo uskuteč	nit setkání individuálních č	lenů SKIP 10 ve spolupráci s jihomoravským SKIPem - zatím v jednání.

zapsal  Roman Giebisch



