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Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP 10 dne 21.4.2004 
v MěK Český Těšín

Přítomni :
L. Prucková, Z. Bornová, M. Vaněk, D. Kochová, I, Nemeškalová, P. Švrčinová, M. Sabelová, J. Leparová, J. Biolková, R. Giebisch, A. Němcová, J. Štiborová, M. Střelcová, Z. Daňková, J. Galášová, D. Nalepová, A.Nowaková /hospodářka SKIP 10/
Hosté :
Ing. Gelnar - zástupce distribuční firmy  KNIHSERVIS

PROGRAM :
1.	Rozdělení úkolů mezi jednotlivé členy výboru
2.	Rámcový plán práce na volební období 2004 - 2007 
3.	Příprava akcí na rok 2004 
4.	Různé

Ad. 1.
·	Předsedkyně reg. výboru J. Galášová přivítala nové kolegy, kteří nebyli v minulém období členy reg. výboru - Z. Bornová, M. Vaněk, D. Kochová, P. Švrčinová, M. Sabelová, J. Štiborová, M. Střelcová
·	Reg. výbor odsouhlasil, aby i v dalším funkčním období zastávala funkci hospodářky A. Nowaková /MěK Český Těšín/
·	R. Giebisch - bude i nadále provádět zápisy z jednání reg. výboru a ve spolupráci s A. Nowakovou povede evidenci členské základny SKIP 10 - http://skip.vkol.cz/aktivity.htm
·	L. Prucková - bude zástupcem SKIP 10  v Sekci pro zahraniční styky SKIP - http://skip.nkp.cz/odbKZS.htm
·	Z. Daňková je navržena na předsedkyni Sekce veřejných knihoven SKIP, do celostátní komise navrhneme i kol. M. Střelcovou - http://skip.nkp.cz/odbSV.htm
·	Komisaři akce Vesnice roku - Knihovna roku. Celostátním komisařem s tříletým funkčním obdobím zůstává Z. Daňková, za Olomoucký kraj bude pracovat v roce 2004 L. Prucková a za Moravskoslezský kraj - I. Nemeškalová 
·	Spolupráci s krajskými úřady budou koordinovat krajští metodici - za VKOL - R. Giebisch / http://www.kr-olomoucky.cz / a za MSVK v Ostravě - P. Švrčinová / http://www.kr-moravskoslezsky.cz
·	Z. Bornová je pověřena spoluprací se Slezskou univerzitou v Opavě http://knihovna.fpf.slu.cz/index.html a R. Giebisch bude spolupracovat s UPOL http://tin.upol.cz/
·	I. Nemeškalová, M. Sabelová a J. Biolková budou organizovat akce Klubu seniorů SKIP 10
·	Obsahovou stránku webu SKIP 10 a jeho aktualizaci bude sledovat kol. J. Leparová
·	Web SKIP 10 - M. Vojnar z VKOL - http://skip.vkol.cz/
·	M. Vaněk - bude sledovat naši elektronickou konferenci, aktualizaci členů apod. - http://skip.vkol.cz/konfer.htm
·	Knihovna města Ostravy bude rozesílat Bulletin SKIP našim členům /A. Nowaková jim proplatí poštovné/
·	KLUBKO - bude mít na starosti D. Kochová, která uvítá další aktivní spolupracovníky
·	Všichni členové reg. výboru budou vyhledávat sponzory pro naše akce

Ad. 2.
·	Z. Bornová informuje o možnostech žádat finanční prostředky z dotačních programů krajských úřadů - budeme se tím zabývat
·	J. Galášová - budeme pořádat akce, které budou pokryty finančními prostředky z grantů a z vložného účastníků
·	Na naše akce budeme zvát nejen veřejné knihovny, ale i specializované knihovny
·	Tradiční akce pořádané každým rokem :

A.	Knihovnický týden SKIP 10, cca 30 účastníků
B.	Akce KLUBKA - podzimní a jarní setkání, cca 60-70 účastníků
C.	Setkání seniorů SKIP 10 v KM Ostravy
D.	Vzdělávací den na Slezské univerzitě v Opavě, letos nahrazen celostátním odborným seminářem

Ad. 3.
Knihovna ve svém regionu. 
Šumperk, 11.5.2004 - 14.5.2004 
Místo konání: Městská knihovna, 17.listopadu 6, Hotel Sport, Žerotínova 59,Šumperk 
Cílem semináře je umožnit výměnu zkušeností knihovníků při působení knihoven v regionu a při zajišťování regionálních funkcí. 
Program: 
11.5. úterý: 
·	prezentace od 11-12 hodin v MěK Šumperk (u nádraží, odkud bude zajištěna doprava na místo ubytování). 
·	12.30 oběd 
·	13.30 - zahájení semináře 
·	14.00 - 16.30 Knihovna versus zřizovatel, uživatelé, společenské prostředí z pohledu legislativy (co může rozhodnout zřizovatel, co knihovna, dále vše, co bychom chtěli vědět o legislativě okolo knihoven). PhDr.Alena Mockovčiaková 
·	16.45 - 18.15 Jak se mají knihovny na českokrumlovsku? Knihovna - informační centrum obce. Zkušenosti z pilotního projektu JČ kraje. Dana Wimmerová 
·	18.30 večeře 
·	20-21 Knihovna Sever - exkurze do městské pobočky Sever. 
12.5. středa: 
·	7.30 snídaně 
·	8.15 - 10.15 Jak se mají knihovny ve Valašském království. Co všechno u nás znamená termín Regionální funkce knihoven. 
·	10.30 - 12.00 Soutěž Knihovna roku: formalita nebo motivace? Zkušenosti z cest neprofesionálními knihovnami nabízí srovnání a inspiraci také profesionálním knihovníkům. Mgr.Milena Kodýmová 
·	12.30 oběd - 13.30 Oběd 
·	14.00 Velké Losiny - možnost exkurze do historické papírny 
·	16 Jak se podílí na RF středisková knihovna ve Velkých Losinách, exkurze do knihovny 
·	18.30 večeře 
·	20-21.30 MěK Šumperk - exkurze, podvečerní posezení na zahradě 
13.5. čtvrtek 
·	7.30 snídaně 
·	8.15 - 9.30 Jak se mají knihovny za hranicemi? Slovensko 
·	10.00 - 12.30 Dr.Vít Richter: Postavení a možnosti malých základních knihoven v současném knihovnickém světě. (Účast knihovníků z okolí) 
·	12.45 - 13.45 oběd 
·	14 - Cesta do minulosti Šumperka aneb z knihovny místy, kudy často chodíme, ale mnoho o nich nevíme. Repríza osvědčené akce pro mládež, pořádaná tentokrát speciálně pro knihovníky, spojená s výstupem na radniční věž. 
·	19 večeře 
·	Co všechno je Pohádková vlastivěda okresu Šumperk. Zdena Daňková, Jitka Sopperová 
14.5. pátek 
·	7.30 snídaně 
·	8.15 - 9.45 Zlata Houšková - Knihovna ve svém regionu - zkušenosti z Anglie 
·	10 - 11.30 Kulturní akce knihoven a regionální funkce.Z praxe účastníků. 
·	12 - Oběd, závěr semináře 
Pro zájemce, kteří chtějí spojit pobyt v Šumperku s návštěvou Jeseníků, můžeme zajistit prodloužený víkendový pobyt a eventuálně - dle zájmu společný program. Nabízí se celodenní výlet do Jeseníků, hor plných přírodních krás, ale také literární historie. V případě zájmu, vyznačte na přihlášce. 
Přihlášeným zájemcům zašleme fakturu, eventuálně složenku, kterou je třeba uhradit do konce dubna. Storno uhrazených přihlášek - v případě nutnosti zrušit účast na semináři, je možné poslat náhradníka nebo urychleně informovat pořadatele minimálně týden předem, aby mohli být kontaktováni další zájemci. 
Přihláška na seminář: 
Jméno, Příjmení
Organizace nebo adresa bydliště, 
Přihlašuji se na seminář Knihovna ve svém regionu. 
Účastnický poplatek 1600,- Kč.
Fakturou - složenkou (nehodící se škrtněte)na účet pořadatele - SKIP 10 Severní Morava.
Faktura (složenka) bude zaslána poštou přihlášeným zájemcům. 
Datum, jméno a příjmení toho, kdo účast přihlašuje. 
Přihlášky pošlete : 
e-mailem na adresu: knihovna@knihovnaspk.cz 
Písemně na adresu: 
Městská knihovna Šumperk
17.listopadu 6
78701 Šumperk 
Účastníci budou registrováni dle došlých přihlášek

Setkání knihovnických seniorů ČR 
Termín: 24. - 26. srpna 2004 
Místo konání: Lipník nad Bečvou 
Ubytování: Domov mládeže ISŠE v Lipníku nad Bečvou 
Cena: člen SKIPu 600,-Kč, nečlen SKIPu 700,-Kč
(cena zahrnuje ubytování, stravování, výjezd na prohlídku hradu a místní knihovny) 
Přihláška: písemně nebo elektronicky na adresu: Městská knihovna, nám. T.G. Masaryka 11, 751 31 Lipník nad Bečvou nebo knihovna@mek-lipniknb.cz do 30. 6. 2004. Soubor s přihláškou k vyplnění. 
Úhrada: do 15. 7. 2004 (složenkou, která bude zaslána na základě závazné přihlášky) 
Program: 
úterý 24. srpna : 
·	Příjezd a ubytování - do 15,00 hodin 
·	Prohlídka městské knihovny 
·	Procházka městem 
·	Seznamovací večer 
středa 25.srpna : 
dopoledne : 
·	Přivítání účastníků představitelem města a zástupcem SKIPu 
·	Seznámení s činností reg. odbočky SKIP 10, beseda se členy výboru, promítání videokazet 
·	Informace o regionálních funkcích 
odpoledne: 
·	Návštěva hradu Helfštýna - jednoho z nejrozsáhlejších ve střední Evropě 
·	Prohlídka Místní knihovny Týn nad Bečvou 
večer : 
·	Společenský večer s kulturním programem v prostorách městské knihovny 
čtvrtek 26. srpna 
·	Aktuální problémy současného knihovnictví 
·	Prohlídka vzorové školní knihovny 
·	Ukončení : 12,00 hod. a odjezd domů 

KLUBKO - 2 akce :
·	Opava - Kateřinky - podzimní setkání KLUBKA SKIP 10 /Využití hudby při práci s dětmi/ - PROGRAM bude upřesněn
·	Na akci Fantastické dny se SCI-FI literaturou odsouhlasil reg. výbor SKIP 10 částku 10 000 Kč

Ad. 4.
·	I. Nemeškalová - nutno opravit do zápisu z reg. VH v Ostravě počet přítomných : 31 individuálních a 29 kolektivních členů
·	A. Němcová byla zvolena za předsedkyni dozorčí komise SKIP 10
·	R. Giebisch - připraví návrh Knihovnické ceny SKIP 10
·	Rámcový rozpočet na tento rok připravila A. Nowaková a J. Galášová a přítomni s ním byli seznámeni
·	Reg. výbor odhlasoval příspěvek našim seniorům, kteří se zúčastní VH v Jindřichově Hradci ve výši 200 Kč
·	R. Giebisch přihlášeným seniorům zašle přihlášku na VH vytištěnou z Internetu poštou
·	Reg, výbor odhlasoval proplácení cestovného seniorům na zasedání reg. výboru SKIP 10 a cestovné na čtvrtletní porady dozorčí komise SKIP 10
·	A. Němcová seznámila přítomné kolegy s výsledkem kontroly dozorčí komise za první čtvrtletí 2004- vše bylo v pořádku /prezence z VH v Ostravě zaslána MěK Český Těšín/
·	D. Nalepová připraví rámcový plán s rozpočtem na zájezd pobočky SKIP10 do Semil na Knihovnický happening v říjnu t.r.
·	Další zasedání reg. výboru SKIP 10 se uskuteční :
2.6.2004 - MěK Havířov
8.9.2004 - MěK Lipník nad Bečvou
3.11.2004 - MěK Bohumín
vždy v 10,00 h

zapsal  Roman Giebisch


















































        REGIONÁLNÍ VÝBOR SKIP 10 pro období 2004-2007

Příjmení, jméno, titul: GALÁŠOVÁ JANA
knihovna: MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÝ TĚŠÍN
adresa: Ostravská 67, 737 01 Český Těšín
e-mail: jana.galas@knihovna.ctesin.cz
telefon: 558 731 160

Příjmení, jméno, titul: GIEBISCH ROMAN
knihovna: VÉDECKÁ KNIHOVNA OLOMOUC
adresa: Ostružnická 3, 779 11 Olomouc
e-mail: roman@vkol.cz
telefon: 602 894 721

Příjmení, jméno, titul: KOCHOVÁ DANA
knihovna: MĚSTSKÁ KNIHOVNA HAVÍŘOV
adresa: J. Wericha 1, 736 01 Havířov-Město
e-mail: detske@knih-havirov.cz
telefon: 596 813 208

Příjmení, jméno, titul: DAŇKOVÁ ZDEŇKA, Mgr.
knihovna: MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŠUMPERK
adresa:  17. listopadu 6, 787 01 Šumperk
e-mail: dankova@knihovnaspk.cz
telefon: 583 214 588

Příjmení, jméno, titul: BORNOVÁ ZUZANA, Mgr.
knihovna: KNIHOVNA PETRA BEZRUČE
adresa: Nádražní okruh 27, Opava
e-mail: okpb@opava.cz
telefon: 553 714 005, 553 821 701, 702

Příjmení, jméno, titul: SABELOVÁ MIROSLAVA, Mgr.
knihovna: KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY
adresa: 28. října 2, 702 00 Ostrava
e-mail: sabelova@kmo.cz
telefon: 596 120 027, 605 715 439

Příjmení, jméno, titul: VANĚK MARTIN, Ing.
knihovna: MĚSTSKÁ KNIHOVNA HAVÍŘOV
adresa: Šrámkova 2, 736 01 Havířov-Podlesí
e-mail: vanek@knih-havirov.cz
telefon: 596 430 112

Příjmení, jméno, titul: ŠVRČINOVÁ PAVLÍNA, Mgr.
knihovna: MORAVSKOSLEZSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V OSTRAVĚ
adresa: Prokešovo náměstí 9, 728 00 Ostrava
e-mail: svrcinova@svkos.cz
telefon: 596 118 812

Příjmení, jméno, titul: NEMEŠKALOVÁ ILONA, Mgr.
knihovna: důchodkyně
adresa: Bohumínská 71, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
e-mail: nemeskalova@svkos.cz
telefon: 596 242 730

Příjmení, jméno, titul: STŘELCOVÁ MIROSLAVA, Mgr.
knihovna: MĚSTSKÁ KNIHOVNA LIPNÍK NAD BEČVOU
adresa: Nám.T.G. Masaryka 11, 751 31 Lipník nad Bečvou
e-mail: mstrelcova@mek-lipniknb.cz
telefon: 581 771 157

Příjmení, jméno, titul: NÁLEPOVÁ DANA, PhDr.
knihovna: MĚSTSKÁ KNIHOVNA FRÝDEK-MÍSTEK
adresa: Jiráskova 506, Frýdek-Místek
e-mail: nalepova@mkfrydek.cz
telefon: 603 865 881

Příjmení, jméno, titul: PRUCKOVÁ LENKA, RNDr.
knihovna: KNIHOVNA MĚSTA OLOMOUCE
adresa: Náměstí republiky 1, 771 66 Olomouc
e-mail: pruckova@ok-olomouc.cz
telefon: 585 232 070, 603 819 433

Příjmení, jméno, titul: LEPAROVÁ JANA, Mgr.
knihovna: MĚSTSKÁ KNIHOVNA BOHUMÍN
adresa: Vrchlického 262, 735 81 Bohumín
e-mail: leparova@knih-bohumin.cz
telefon: 596 012 203, 723 636 449

DOZORČÍ KOMISE

Příjmení, jméno, titul: BIOLKOVÁ JAROSLAVA
knihovna: senior
adresa: Optiky 13, 750 02 Přerov 2
e-mail: 
telefon: 581 204 879

Příjmení, jméno, titul: NĚMCOVÁ AURÉLIE, PhDr.
knihovna: senior
adresa: U Tesly 965, 735 41 Petřvald
e-mail: 
telefon: 596 542 069

Příjmení, jméno, titul: ŠTIBOROVÁ JITKA
knihovna: MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PŘEROVĚ
adresa: Žerotínovo náměstí 26, Přerov 750 12
e-mail: katalog@knihovnaprerov.cz
telefon: 581 217 761


HOSPODÁŘ

Příjmení, jméno, titul: NOWÁKOVÁ JANA
knihovna: MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÝ TĚŠÍN
adresa: Ostravská 67, 737 01 Český Těšín
e-mail: nowakova@knihovna.ctesin.cz
telefon: 558 746 950



