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Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP severní Morava ze dne 29.10.2003 v MěK Český Těšín


Přítomni :
J. Galášová, R. Giebisch, A. Macourková, L. Prucková, D. Nalepová, I. Nemeškalová, J. Biolková, Z. Daňková, L. Vargová, D. Rakovská

Omluveni :
E. Křivá, M. Svobodová, A. Němcová, N. Pravdová, J. Leparová

Hosté :
A.	Nowaková, D. Kochová, M. Mališová


PROGRAM :
1.	Informace o přípravě projektu SKIP 10 na rok 2004, vč2.	etně rámcového finanč3.	ního rozpoč4.	tu
5.	Setkání seniorů Č6.	R - J. Biolková, L. Vargová
7.	Knihovnický týden - Spolupráce profesionálních a neprofesionálních knihoven - Z. Daňková
8.	Příprava kandidátky na regionální valnou hromadu SKIP 10 - Nezapomeňte oslovit kandidáty z jiných sítí knihoven !
9.	Informace z VV SKIP - změny ve věci půjč10.	ování zvukových dokumentů /L. Prucková/ a státní cena Knihovna roku - R. Giebisch
11.	Týden knihoven 2003 - zúč12.	astnění kolegové
13.	Různé /zájezd SKIP 10 v roce 2004/


Ad 1.
   Regionální výbor SKIP 10 odsouhlasil částku 3 000 Kč ze svého rozpočtu na 2 akce KLUBKA SKIP 10 pro rok 2004. V březnu se uskuteční akce v Kateřinkách /téma - hudba/ a na podzim se setkají pracovníci dětských oddělení knihoven v Olomouci na akci s tematikou - práce s dyslektickými dětmi. D. Kochová osloví kolegyně z knihoven, které mají s touto problematikou praktické zkušenosti /Zlín apod./. 
   Pokud získáme grant SME v roce 2004 použijeme tyto fin. prostředky na nákup pomůcek pro práci s těmito postiženými dětmi. Podklady k projektům KLUBKA zašle D. Kochová - J. Galášové. 
   Regionální výbor SKIP 10 odsouhlasil částku 1 500 Kč na cestovné dětem, které budou úspěšné v akci SKIP - WEBÍK v roce 2004 a pojedou na vyhlášení výsledků do Prahy.


Pozvánka na setkání Klubu dětských knihoven Moravskoslezského kraje
Frýdek-Místek dne 7.10.2003 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
Zveme Vás na setkání 
Klubu dětských knihoven Moravskoslezského kraje 
které se koná 
ve středu 5. listopadu 2003 v 9.30 hod. 

Program: 
9.30
Prezence
10.00
Ukázková beseda "Pohádky ze Zlobilova"
11.15
Přednáška "Fantasy literatura"
12.30
Diskuse: informace, nápady, problémy
Mapa. Pro zájemce možná návštěva ústřední knihovny na ul. Jiráskova ve Frýdku. 
Těšíme se na setkání s Vámi 
Mgr. Ladislava Hrušková
ředitelka knihovny 
Kontakt: Irena Liberdová, Petra Plachá, oddělení pro děti a mládež Městská knihovna Frýdek-Místek, Jiráskova 506, 738 01 Frýdek-Místek, tel. 558 630 218, e-mail:liberdova@mkfrydek.cz. 


Ad 2.
   Setkání seniorů SKIP ČR - rozpočet dosud není dopracován, na organizaci se podílí J. Biolková a L. Vargová. Akce se uskuteční v termínu 20.-22.4.2004 v Lipníku nad Bečvou. Plánovaný počet účastníků 25 - 30. Senioři - členové SKIP - budou mít slevu. Pro odborný program bude oslovena PhDr. M. Slaninová z MVK Ostrava. 
   Po připravení rozpočtu k našemu projektu budou osloveny předsedkyně regionálních organizací SKIP v elektronické konferenci VV SKIP, aby kontaktovaly své členy - seniory.
Do organizace se zapojí MěK Lipník nad Bečvou a další kolegové SKIP 10.


Ad 3.
   Předběžný rozpočet akce Knihovnický týden 2004, který uspořádá SKIP 10 v Šumperku je cca 35 000 Kč. Předběžný plán akce :

11.5.2004 - ubytování účastníků v hotelu SPORT v Šumperku, kde je vhodný přednáškový sál pro odborný program. Prezentace od 11.00 hod. 14.00 - Zahájení akce, přivítání starostou města Šumperka. Z. Daňková osloví kol. Mockovčiakovou, popř. jiného odborníka k problematice - Knihovny malé a velké z pohledu legislativy. Večer - výměna zkušeností účastníků semináře v hotelu SPORT.

12.5.2004 - Z. Daňková osloví dr. Koukola, který přednáší na opavské univerzitě psychologii - k tématu Knihovna, zřizovatel, život v obci, komunikace, public relations - z pohledu psychologie. Na programu by byly informace k soutěži Knihovna roku - motivace ? Večer by byla exkurze v MěK Šumperk.

13.5.2004 - Aktuální otázky českého knihovnictví - vystoupí PhDr. V. Richter. Dále bude oslovena kol. Wimerová - Knihovna - informační centrum obce. Odpoledne by byla exkurze v MěK Velké Losiny, návštěva v Muzeu papíru atd.

14.5.2004 - Z. Daňková - Pohádková vlastivěda - nástroj komunikace mezi knihovnami v regionu. Akce - Návrat do minulosti - spolupráce knihoven a škol. 

   Tato akce je plánována pro cca 25 účastníků.

Ad 4.
   Regionální valná hromada SKIP 10 se uskuteční 31.3.2004 v Ostravě. Prostory k akci zajistí kol. M. Sabelová z KMO. Organizací průběhu valné hromady byla pověřena I. Nemeškalová. Na programu akce se domluvíme 4.2. na zasedání reg. výboru SKIP 10 v Českém Těšíně.
Návrh kandidátky reg. výboru SKIP 10 :

Regionální výbor SKIP 10 :
E. Křivá - SLU Opava
Z. Daňková - MěK Šumperk
J. Galášová - MěK Český Těšín
R. Giebisch - VKOL
D. Nalepová - MěK Frýdek-Místek
I.	Nemeškalová - SVKOS
L. Prucková - KM Olomouce
D. Kochová - MěK Havířov
kol. Vaněk - MěK Havířov
kol. Štiborová - MěK Přerov
P. Švrčinová - MVK Ostrava
Z. Bornová - KPB Opava
D. Protivová - MěK Mohelnice
M. Střelcová - MěK Lipník nad Bečvou
M. Sabelová - KM Ostravy
kol. Fišrová - MěK Litovel
kol. Pavlíčková - KVP Jeseník
L. Žmolíková - MěK Rýmařov
H. Krkošková - MěK Nový Jičín
M. Jemelková - MěK Hranice

Pokladní reg. výboru SKIP 10 :
A. Nowaková - MěK Český Těšín

Dozorčí komise reg. výboru SKIP 10 :
A.	Němcová - senior
J.	Biolková - senior
K.	Vargová - senior

Celostátní dozorčí komise SKIP ČR:
M. Mališová - MK Hnojník

   Regionální výbor SKIP 10 bude mít 13 členů + 3 členové dozorčí komise. Spolu s pozvánkou na Regionální valnou hromadu dáme do el. konference SKIP 10 návrh kandidátky s výzvou o doplnění - únor 2004.

Ad 5.
	Jednání s OSA pokrač	ovala 11.9., jako politický cíl byla deklarována snaha, aby veřejné knihovny mohly půjč	ovat zvukové nosič	e, návrh SKIP - paušální platba 5 mil. Kč	. - byl akceptován ministrem kultury. Kromě paušálu bude odváděna i poměrná č	ást z peněz v knihovnách, kde se za půjč	ování zvukových dokumentů vybírají poplatky
Valná hromada SKIP 
	Kol. Bícová zač	ne jednat s Fakultou managementu o programu sekce vysokoškolských knihoven.
	Programová komise připraví návrh programu odborné konference u příležitosti valné hromady. Jako ústřední motiv se jeví vhodné téma „Spolupráce“ ( v rámci EU, mezi typy knihoven, mezi knihovnami a dalšími organizacemi a institucemi, ve městech, v regionech).
	Kol. I. Brožek byl požádán o zpracování návrhu na novelu Stanov..
	Variantní návrh nových č	lenských příspěvků – připraví kol. Houšková, Kvasnič	ková, Richter, Svoboda.
 Spolupráce s firmami Langmaster a GOPAS
	Knihovny nevyužily v dostateč	né míře možnosti mimořádně výhodného nákupu CD-ROM firmy Langmaster. Poč	et objednaných CD nedosáhl výše požadované pro slevu knihovnám. Předseda SKIP vyjádřil své zklamání nad nevyužitou výhodnou nabídkou.
Klub vysokoškolských knihoven
Klub má za sebou rok existence. V současné době má 57 členů, schůzek se účastní pravidelně kolem 30 členů. V současné době se KVšK zabývá problematikou autorských prací studentů (diplomové práce) a problematikou grantů.
Zahraniční spolupráce     
	Kol. Burgetová informovala o dopisu předsedy ABF pana Gilles Eboly, v němž sdělil, že se plánovaná návštěva francouzských knihovníků ve dnech 21. – 27.9. 2003 pro nedostatek kandidátů (zájemců) a pro krátkost č	asu na přípravu nemůže realizovat. Zároveň potvrdil zájem o uskuteč	nění návštěvy později buď koncem roku 2003 anebo v roce 2004. V diskusi bylo navrženo zorganizovat studijní pobyt v č	ervnu 2004 tak, aby byl zakonč	en v Jindřichově Hradci na Valné hromadě SKIP. 
	Pokrač	uje práce na zprávě o kongresu IFLA v Berlíně, kol. Kvasnič	ková proplácí vybraným kolegům a kolegyním příspěvek SKIP na úč	ast podle dřívějšího rozhodnutí předsednictva VV SKIP. 
	Realizují se obě studijní cesty do rakouských knihoven, cesta kol. I. Hronovské (reg. 01) se již uskuteč	nila, pobyt kol. P. Špač	kové (reg. 09) se připravuje na listopad. 
	Kol. Libuše Nivnická (reg. 09) se zúč	astnila mezinárodního semináře na téma "Rozvíjení gramotnosti: Výzva knihovnám". Pořádala jej Knihovna Finského parlamentu ve spolupráci s Helsinskou městskou knihovnou ve dnech 7. - 9. září 2003 v Helsinkách. při příležitosti Mezinárodní dne gramotnosti (8. září).

Ad 6.

Týden knihoven (TK)
	Předsednictvo se Týdnem knihoven zabývalo po většinu svého jednání.
	Bylo rozhodnuto, že budou vytvořeny tiskové zprávy, které budou zaslány do vybraných médií: Happening (kol. Bornová (Knihovna P. Bezruč	e Opava), Velké říjnové společ	né č	tení (kol. Houšková),  Knihovny rok po povodních (kol. Vrbenská – Národní knihovna Č	R), státní cena Knihovna roku (kol. Houšková), Elektronické zdroje v knihovnách (kol. H. Nová – Národní knihovna Č	R).
	Na webu SKIP je umístěn seznam knihoven zapojených do VŘS-Č	.
	Happening byl výborně připraven a kapacity plně obsazeny.
	Provázkiáda probíhala po celý týden.
	Státní cena Knihovna roku
Akci moderovala kol. Houšková; kol. Štěrbová a Houšková zajistily umělce pro úvodní recitaci, koncertní vystoupení bylo zajištěno. Hovořil zástupce ministra kultury Ing. Novák, paní V. Špidlová (vystoupení velmi srdečné), dále předsedové obou komisí. V kategorii Informační počin byla předložena řada návrhů. Komise se rozhodla udělit cenu ve druhé kategorii kol. M. Kodýmové, která tuto soutěž - Knihovna roku /součást Vesnice roku/ realizovala.V okamžiku zveřejnění na slavnostním odpoledni byly ihned vystaveny na webu. 
   Z fotografií, které pořídil kol. Zoubek z cesty po nominovaných knihovnách byla realizována malá výstava v předsálí Zrcadlové kaple. Pozvánky rozeslalo Ministerstvo kultury, seznam cca 200 adres SKIP dodal. Květinové dary zajistila kol. Kvasničková. S organizací pomohla NK ČR. V dopoledních hodinách se na exkurzi po Národní knihovně a na společné výměně zkušeností sešly knihovny nominované v kategorii 1. a loňští vítězové soutěže Knihovna roku. Zajistila kol. Kodýmová, Wimmerová, Houšková, Zemánková. 

Ad 7.
   Návrh kol. M.Mališové a D. Nalepové - v roce 2004 se uskuteční happening TK v Semilech - SKIP 10 vypraví autobus pro účastníky z našeho regionu a akce bude spojena se zájezdem do Liberce - cca 3 dny. Návštěva knihovny roku 2003 - Jindřichovice pod Smrkem.
   Organizaci a rozpočet akce připraví kol. M. Mališová a D. Nalepová a předloží reg. výboru ke schválení.





zapsal  Roman Giebisch

