Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP 10 
dne 02.06.2004 v MěK Havířov

Přítomní:
J. Galášová, P. Švrčinová, J. Biolková, M. Střelcová, J. Štiborová, M. Mališová, D. Kochová, L. Prucková, D. Nálepová, M. Vaněk, Z. Bornová, J. Leparová, M. Sabelová, A. Němcová, A. Nowaková (hospodářka SKIP)

Omluveni:
R. Giebisch, Z. Daňková, I. Nemeškalová


PROGRAM:
	Diskuse k námětů p. Gelnara (Knihservis Ostrava),

Zájezd Semil na knihovnický happening,
Informace o Knihovnickém týdnu v Šumperku,
Informace o akcích podpořených regionální pobočkou SKIP,
Informace o členských příspěvcích, rozpočtu 2004
Různé:
	valná hromada Jindříchův Hradec,
klub Casanova,
akce Fantasy,
podněty a návrhy.

Ad 1) 
	Předsedkyně region.výboru J. Galášová připomněla nabídku p. Gelnara na užší spolupráci firmy Knihservis Ostrava (velkoprodej knih) a knihoven regionu prostřednictvím naší organizace SKIP. První nabídka se týká zprostředkování besedy s výtvarníkem p. Dudkem spojená s prodejem knih. Besedu lze hradit fakturou (cca 500,- Kč + cestovné 5,- Kč/km), za prodej knih získá knihovna 20% rabat. Lze si domluvit i skladbu knih k prodeji. Forma – komisní prodej.

M. Vaněk podal informaci o nabídce firmy Knihservis k možnosti využití rozesíláni SMS zpráv v knihovnách (upomínky, rezervace apod.) prostřednictví webového rozhraní firmy – cena 1,- Kč/SMS, bližší informace přímo u firmy Knihservis – kontakt na p. Gelnara: mobil 602 508 806, mail: mg@knihservis.cz . Nabídka vychází ze stávajícího stavu, kdy byly zrušeny SMS brány. 

Ad 2)
	Zájezd Semily: D. Nalepová seznámila členy výboru s podrobným programem připravovaného zájezdu do Semil na Knihovnický happening 2004 ve dnech 30. 9. – 2. 10. 2004.

   Úkoly: - zjistit zájem mezi knihovníky – zda se naplní autobus (Dr. Nalepová)
	rozeslat informaci prostřednictvím konference knihovnám regionu 

      (Dr. Nalepová),
	provést kalkulaci ceny zájezdu vč. příspěvku SKIP na účastníka (pí Nováková), platba fakturou nebo složenkou,
	přihlášky do 30. 6. 2004, vč. soutěžních přihlášek družstev k rukám Dr. Nalepové.



Ad 3)
	Knihovnický týden v Šumperku ve dnech 11. – 14. 5. 2004:

Hodnocen velmi kladně. Předsedkyně vyjádřila poděkování Z. Daňkové a kolektivu knihovnic z MěK Šumperk za organizaci akce.
Podněty pro Knihovnický týden 2005: téma: “Práce s hendikepovanými občany” – místo konání Opava – květen 2005 – organizačně Z. Bornová (za spolupráce s J. Leparovou).

Ad 4)
	Vzdělávací seminář pro knihovníky “Evropská unie a informační zdroje”, pořádaný Vědeckou knihovnou v Olomouci.

Hodnocen velmi kladně ze strany účastníků – posluchači dostali k dispozici teze (také v elektronické podobě) přednášky Dr. D. Marka, obsahující základní informace o EU, vč. internetových odkazů. Odkaz na prezentaci: http://skip.vkol.cz/doc/marek.ppt .
Ředitelka Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou M. Střelcová informovala o tom, že na svých webový stránkách (MEIS) - http://www.mek-lipniknb.cz/meis/index.html  má zpracovány na  informace o EU vč. odkazů.
	akce Fantasy aneb Fantastické dny (SCI-FI literatura), pořádaná Klubkem – o organizační přípravě informovala D. Kochová. Příspěvek SKIP Praha: 10.000,- Kč, příspěvek SKIP 10: 10.000,- Kč. Připravuje se vydání brožury obsahující medailony zúčastněných autorů + ukázka z tvorby (náklad 300 ks). Akce se uskuteční v pobočce KMO  Ostrava – Fifejdy ve dnech 18. 9. – 19. 9. 2004 (18.9. 10:00 – 20:00, 19.9. 9:00 – 13:00), předpokládaná účast – 150.
	Projekt “Kde končí svět” – v Zrcadlové síní Klementina v Praze se za účasti pí Lívie Klausové se konalo slavnostní vyhodnocení další etapy projektu Kde končí svět (propagace a podpora dětského čtenářství). Motto letošního ročníku: “Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem”. Za region se zúčastnily děti z Mostů u Jablunkova. Informace o průběhu podala D. Kochová, která vyjádřila politování nad nedostatečnou organizací pro děti, které nebyly pozvány na “pasování na rytíře”. 
	Námět pro Klubko 2005: místo konání regionálního vyhodnocení projektu “Kde končí svět” – Ostravský hrad (záštita KMO).


Ad 5)
	Informace o stavu členské základny podala hospodářka pí Nováková. SKIP 10 má k pololetí 2004 70 individuálních členů (dosud zaplatilo členský poplatek 75% členů) a 61 kolektivních (zaplatilo 100% členů). 

J. Galášová informovala o novém návrhu VV SKIP na výši členských příspěvků od roku 2005 (navýšení 25%).
	Rozpočet na rok 2004 – předložen p. Nowakovou a schválen výborem SKIP10, úkol: doplnit o zájezd na knihovnický happening v Semilech o částku 15.000,- Kč – příspěvek SKIP 10 – Zodpovídá:p. Nowaková 

Ad 6)
	Valná hromada Jindřichův Hradec 24. 6. – 26. 6. 2004: přihlášení zájemci R. Giebisch, A. Macourková, M. Mališová, D. Nalepová, M. Wolná, D. Španihelová, Z. Daňková, M. Slaninová, P. Švrčinová, N. Pravdová, M. Sabelová, Musilová, Těšická, L. Prucková,). Důchodci: I. Nemeškalová, J. Biolková, L. Vargová, A. Zubková (regionální výbor SKIP10 schválil příspěvek důchodcům 200,-Kč). Valné hromady se zúčastní také zahraniční hosté – za náš region se hostovi prof. Janu Malickému z Katovic bude věnovat pí Sabelová.
	M. Střelcová informovala o připravovaném celostátním setkání seniorů v Lipníku nad Bečvou ve dnech 24. 8. – 26. 8. 2004. Termín přihlášek do 30. 6. 2004, termín plateb do 15. 7. 2004. Bližší informace a program je uveden na webu knihovny: http://www.mek-lipniknb.cz/akce/seniori.htm .
	Akce “Knihovna roku” v rámci soutěže “Obec roku” – komise pro hodnocení knihoven – za Moravskoslezský kraj je členkou pí Nemeškalová, za Olomoucký kraj pí Prucková.
	P. Švrčinová byla pověřena úkolem zjistit na kraji (Ostrava) možnost ocenění knihoven, jejichž obce budou vyhodnoceny v krajském kole, pí Prucková zjistí stav v Olomouckém kraji.

Podnět pro následující léta: vytvoření krajské ceny SKIP – ocenění knihovníků v regionu SKIP 10.
J. Galášová informovala o své účasti na Dnu knihovníků v polském Cieszynie (8.5.2004), kde byla pozvána polskou stranou jako zástupce SKIP.
J. Galášová informovala o etickém kodexu knihovníka – viz web NK 
( http://skip.nkp.cz/CoKodex.htm ).
	Setkání Klubu Casanova se uskuteční ve čtvrtek  17. 6. od 10:00 na Slezské univerzitě v Opavě.


Ostatní:
	Členové výboru vyslovili podiv a  zklamání nad odvoláním ředitele NK Dr. Balíka.

J. Biolková připomněla celoživotní aktivitu p. Nemeškalové v českém knihovnictví a vyzdvihla její zásluhy pro rozvoj oboru. Vyslovila zklamání nad vyloučením p. Nemeškalové z nominace na ocenění v rámci ČR
M. Vaněk informoval výbor o svém ukončení činnosti ve funkci ředitele MěK Havířov k 30. 6. 2004  a současně požádal o uvolnění z funkce člena regionálního výboru. Do výboru bude kooptován nový člen dle výsledků voleb.
Příští setkání regionálního výboru se bude konat 8. 9. 2004 v 10:00 v MěK Lipník nad Bečvou.

Zapsala:
J. Leparová










