1

Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP 10, MěK Lipník nad Bečvou, 8. 9. 2004

Přítomni:
J. Galášová,  J. Biolková, M. Střelcová, J. Štiborová, D. Kochová, L. Prucková, D. Nalepová,  Z. Bornová, J. Leparová, M. Sabelová, I. Nemeškalová, R. Giebisch, L. Fišrová

Omluveni:
Z. Daňková, P. Švrčinová, A. Němcová

Hosté :
A.	Nowaková (hospodářka SKIP)


PROGRAM :
1.	Valná hromada SKIP ČR v Jindřichově Hradci - R. Giebisch
2.	Setkání knihovnických seniorů v MěK Lipník nad Bečvou - M. Střelcová
3.	Knihovna roku - informace o průběhu krajských kol - I. Nemeškalová a L. Prucková
4.	Zájezd do Semil - D. Nalepová
5.	Akce KLUBKA - podzimní setkání v Opavě - Kateřinkách, OvaCon aneb fantastické dny s fantastickou literaturou - D. Kochová
6.	Různé

Ad. 1-2
·	přítomní vyjádřili velké poděkování za organizaci srpnové akce v Lipníku všem kolegyním z MěK Lipník nad Bečvou, především kol. M. Střelcové a J.Biolkové
·	informace ze setkání knihovnických seniorů poskytla M. Střelcová, J. Biolková, R. Giebisch a J. Galášová, bude pořízena kopie záznamu této akce z TV Morava
·	členové VV SKIP budou vyzváni J. Galášovou k organizaci pokračování této akce pro naše seniory v jiných regionech ČR v budoucnu

Pozn. J. Galášová mezi námi uvítala novou členku regionálního výboru SKIP 10 - L. 
          Fišrovou, která bude působit ve výboru za odstoupivšího kol. M. Vaňka

Valná hromada SKIP ČR - Jindřichův Hradec 24.-26.6.2004 

Knihovny - vzdělávání - potenciál spolupráce
Jednání moderovala Mgr. Zlata Houšková, Národní knihovna ČR, Praha
	Knihovny a informační gramotnost obyvatel 
Ing. Dana Bérová, náměstkyně ministra informatiky 

Celostátní kooperace knihoven v SRN (.doc, 76 kB)
Barbara Schleihagen, Německý svaz knihoven
Francouzské knihovny: rozvoj sítě a územní aspekty (.rtf, 28 kB)
Gilles Eboli, předseda Spolku francouzských knihovníků 
Zamyšlení nad spoluprací slovenských vědeckých a akademických knihoven (.ppt, 55 kB)
PhDr. Daniela Gondová, předsedkyně Asociace knihoven SR
Asociace vysokoškolských knihoven - kroky ke spolupráci (.ppt, 902 kB)
PhDr. Barbora Ramajzlová, předsedkyně výkonného výboru Asociace knihoven vysokých škol ČR
Veřejný internet v malých vesnických knihovnách z pohledu municipálního management (.doc, 143 kB)
Mgr. Eliška Novotná, Fakulta managementu VŠE, Jindřichův Hradec
Financování komunitních projektů (.ppt, 188 kB)
Ing. Jana Krbová, Fakulta managementu VŠE, Jindřichův Hradec
Rozvíjení rovných příležitostí a podpora zaměstnavatelnosti v jihočeském regionu s vazbou na vzdělávání a roli knihoven (.ppt, 63 kB)
Ing. Jaroslava Sedláková, PhD., Fakulta managementu VŠE, Jindřichův Hradec 

Valná hromada SKIP  
·	Zahájení, schválení programu valné hromady, volba komisí
·	Zpráva o činnosti
·	Zpráva o hospodaření, zpráva dozorčí komise, diskuse ke zprávám
·	Představení kandidátů na funkce předsedy, členů VV, dozorčí komise, volby
·	Přestávka
·	Návrh na změnu stanov, diskuse
·	Návrh na výši a rozdělení členských příspěvků, diskuse
·	Návrh Programového prohlášení, diskuse
·	Kodex etiky českých knihovníků, diskuse
·	Vyhlášení výsledků voleb 
·	Usnesení, závěr 

1. sekce "Knihovny - informační technologie - spolupráce" 
Jednání moderoval: Ing. Martin Svoboda, Státní technická knihovna, Praha 
	Informační technologie - kulturní dědictví - virtuální instituce
PhDr. Zdeněk Uhlíř, Národní knihovna ČR, Praha

Jak dál v automatizaci malých knihoven - úvahy o možnostech a mezích rozvoje (.pdf, 119 kB)
Ing. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně - Tomáš Gec, Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod 
Práce s různými informačními zdroji v jednotném informačním prostředí - sen všech knihoven (.ppt, 1,8 MB)
Mgr. Jan Pokorný, Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy, Praha
Využití WWW jako efektivního informačního zdroje (.pdf, 650 kB)
Ing. Jiří Jelínek, CSc., Fakulta managementu VŠE, Jindřichův Hradec
Sdílená katalogizace monografií po pěti letech provozu (.ppt, 121 kB)
Ing. Jiří Šilha, LANius, Tábor
Možnosti knihovnických informačních systémů při sdílení záznamů
Ing. Naděžda Andrejčíková, Cosmotron Bohemia, Hodonín
Možnosti konsorciálního zpřístupnění databází Ulrichsweb, Oxford Reference Online a elektronických knih z vydavatelství Gale (.ppt, 690 kB ), (.zip, 525 kB )
PhDr. Filip Vojtášek, Albertina icome Praha
Zpřístupňování českých elektronických informačních zdrojů
PhDr. Hana Nová,Národní knihovna, Praha
Přežití knihoven a knihovníků v konkurenci Internetu: vize nebo iluze? (.ppt, 286 kB)
Ing. Vladimír Karen, Albertina icome Praha

2. sekce "Spolupráce knihoven v regionu"
Jednání moderoval: Mgr. Roman Giebisch, Vědecká knihovna, Olomouc
	Regionální funkce: nějak bylo, nějak bude!? (.ppt, 75 kB)
Mgr. Ladislava Zemánková, Národní knihovna ČR, Praha

Informace a spolupráce jako nutná součást rozvoje regionu (.ppt, 143 kB) 
PhDr. Bohumíra Jozífková, DEMA, Praha
Spolupráce paměťových institucí v rámci Zlínského kraje (.ppt, 95 kB) 
Ing. Jan Kaňka, Krajská knihovna F.Bartoše, Zlín
Bezpečnost a uchování knihovních fondů v knihovnách, muzeích a archivech
PhDr. Františka Vrbenská, Národní knihovna ČR, Praha
Role knihoven v koncepci rozvoje Olomouckého kraje
Ing. Hana Študentová, Vědecká knihovna Olomouc
Školní a veřejné knihovny - spolupráce v regionu (.ppt, 2 MB)
Mgr. Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna, Brno
Veřejné a odborné knihovny ve spolupráci v oblasti hudby
Mgr. Helena Potůčková, Knihovna města Hradec Králové
Přeshraniční spolupráce v Jindřichohradeckém regionu 
Jana Hladíková, Městská knihovna Jindřichův Hradec 

3. sekce "Spolupráce knihoven v místě" 
Jednání moderovala: Mgr. Jaroslava Štěrbová, Městská knihovna v Praze
	Spolupráce knihovny s ostatními subjekty v malém místě (Sepekov) (.doc, 30 kB)
Marie Mikešová, Knihovna Sepekov

LUKÁŠEK - spolupráce knihovny s ostatnímu subjekty v menším městě (Sedlčany) (.pps, 675 kB)
Blanka Tauberová, Městská knihovna Sedlčany
Spolupráce knihovny s ostatnímu subjekty ve velkém městě (Brno) (.ppt, 18 MB) 
Ing. Libuše Nivnická, Knihovna J. Mahena, Brno
Spolupráce Úřadu práce s knihovnami
Mgr. Alexandra Zajíčková, Úřad práce Písek 
Spolupráce mezi knihovnami v koncepcích a realitě (.ppt, 636 kB)
PhDr. Ila Šedo, Knihovna Západočeského muzea, Plzeň
Spolupráce a koordinace při doplňování knihovních fondů v Plzni (.ppt, 43 kB)
Mgr. Anna Andrlová, Stud. a věd. knihovna Plzeňského kraje
Vysokoškolské a krajské knihovny - konkurence nebo spolupráce? (.ppt, 214 kB) 
PhDr. Ivo Brožek, Ústřední knihovna Pedagogické fakulty UJEP Ústí n.L. 
Spolupráce knihovny s neziskovými organizacemi v místě (.pdf, 246 kB)
Mgr. Tomáš Gec, Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod
Spolupráce knihovny v místě - jinak
Olga Hánová, Městská knihovna Jindřichův Hradec 

Sobota 26. června 
Plusy a minusy spolupráce - aktuální otázky českého knihovnictví
Jednání moderoval: PhDr. Vít Richter, Národní knihovna ČR, Praha
	Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 - 2010
Mgr. Blanka Koubová, Ministerstvo kultury ČR

Projekt internetizace knihoven (.ppt, 801 kB)
Ing. Bohumil Pechr, Ministerstvo informatiky ČR, Praha
Financování Projektu internetizace knihoven ze Strukturálních fondů Evropské unie (.ppt, 788 kB)
Ing. Michal Šperling, Euredis, Praha 
Plusy a minusy spolupráce českých knihoven aneb Poločas naděje i pochybností mezi setbou a sklizní (.ppt, 1,8 MB)
PhDr. Bohdana Stoklasová, Národní knihovna ČR, Praha
Knihovny kontra SKIP? 
Mgr. Milena Kodýmová, Městská knihovna v Jindřichově Hradci
Prestiž knihovnického povolání (.doc, 43 kB)
Prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Vybudujme muzeum českého knihovnictví (.ppt, 214 kB)
PhDr. Ivo Brožek, Ústřední knihovna Pedagogické fakulty UJEP Ústí n.L.
Co mohou udělat knihovny pro uživatele internetu? (.ppt, 747 kB)
Ing. Martin Svoboda, Státní technická knihovna, Praha 

I. Nemeškalová a další kolegyně kritizují nevhodnou organizaci Valné hromady SKIP, jejíž průběh byl hektický a nebyl čas na diskusi pro nabitý odborný program v sekcích. Připomínka bude přednesena na podzimním jednání VV SKIPu ve Vyškově.


Ad. 3
  Vesnice roku - Knihovna roku 2004 
   Za Olomoucký kraj hodnotila knihovny L. Prucková. Knihovny byly všechny na slušné úrovni, bylo hodnoceno celkem 19 knihoven, nejvíce v okrese Přerov. Nejlepší knihovny byly OK Grygov a OK Úsov, ale v Úsově není zaveden automatizovaný výp. protokol a tak byla nejlépe hodnocena knihovna v Grygově, která pořádá kurzy ICT pro nezaměstnané, seniory a má další zajímavé aktivity. 
   V Olomouckém kraji jsou ohodnoceny 4 vítězné obce, které získají fin. prostředky z MMR ČR, na propagaci těchto obcí uvolnil fin. prostředky KÚ Ol. kraje. Vítězná knihovna obdrží 50 000 Kč. M. Střelcová žádá komisařky, aby v budoucnu upozornily kontrolované knihovny, které by se mohly lépe připravit na hodn. komisi.

   I. Nemeškalová hodnotila knihovny v Moravskoslezském kraji a také dopředu neupozorňuje kontrolované knihovny na návštěvu hodn. komise. Po hodnocení řeší některé problémy s metodickým oddělením MSVK v Ostravě. Bylo hodnoceno celkem 9 knihoven, nejméně v okrese Karviná a Nový Jičín, kde jsou velká města. Knihovny se neustále zlepšují, je zaváděn Internet.
   Byla vybrána knihovna v Sedlnici, okres Nový Jičín. Knihovna je součástí informačního a kulturního střediska, mají systém Clavius a problematiku přír. čísel dořeší v této knihovně D. Nalepová.


Ad. 4
 Knihovnický happening
Semily
1.-2. října 2004

Svaz knihovníků a informačních pracovníků - region 07 Liberec a 
Městská knihovna v Semilech
zahajují týden knihoven 2004

a srdečně  zvou  všechny spřátelené knihovnické duše
na společné setkání s postavami našich národních  pověstí a bájí, 
jak nám je každý region představí!!!

Místo konání:
pátek 1. 10. 2004 Semily
sobota 2. 10. 2004 Liberec

Program :
15 hod. - slavnostní zahájení,
vystoupení a soutěže jednotlivých družstev, občerstvení,
beseda s režisérkou a spisovatelkou V.Šimkovou-Plívovou,
divadelní představení a  hudební vystoupení.
   Za SKIP 10 se zúčastní 3 soutěžní družstva a pojede cca 60 účastníků z 16 knihoven. D. Nalepová bude zasílat přihlášeným podrobný program zájezdu a A. Nowaková již rozeslala faktury k proplacení cestovních výloh. Program bude také uveřejněn na webu SKIP 10. 

Ad. 5
                             OvaCon aneb Fantastické dny s fantastickou literaturou
Klub dětských knihoven SKIP 10
Knihovna města Ostravy
nakladatelství FantomPrint Ostrava
srdečně zvou na 
OVACON
aneb
Fantastické dny s fantastickou literaturou 
Akce je určena nejen knihovníkům, ale i široké čtenářské veřejnosti. 
Termín: 18. - 19. 9. 2004
Čas: sobota 10.00 - 20.00 hod.
neděle 09.00 - 13.00 hod. 
Místo konání: Knihovna města Ostravy - pobočka Fifejdy, J. Trnky 10, Ostrava-Mariánské Hory
Vstupné: 20,- Kč
Akci bude doprovázet výstava ilustrátora Petra Willerta 
Program:
Sobota 18.9. 
·	Zahájení (skupina historického šermu TIZON Havířov)
10.00 - 10.15 
·	Přivítání účastníků, informace k akci (o co jde, proč ji pořádáme ) seznámení s klubem sci-fi a fantasy literatury při KMO (BoboKing)
10.20 - 10.45 
·	Beseda s Alexandrou Pavelkovou , autogramiáda
11.00 - 11.45 
Přestávka na oběd
12.00 -13.00 
·	Conan Society (Zdeněk "Tunelář" Zachodil)
13.00 - 13.45 
·	Františka Vrbenská- "Sexualita středověku"
14.00 - 14.45 
·	Miroslav Žamboch a autogramiáda autorů
15.00 - 16.45 
·	William King
17.00 -17.45 
·	Ďuro Červenák a Rastislav Weber - slovenští autoři fantasy
18.00 - 18.45 
·	Jan Netolička - Tolkien nebo překlady Diabla?
19.00 - 19.45 
·	Bingo o spoustu cen
20.00 - 20.30 
V dětském odd. pobočky bude současně probíhat dílna tvůrčího psaní (workshop) s A.Pavelkovou. 
Ve vestibulu bude prodejní výstava sci-fi a fantasy knih za fantastické ceny :-) 
Neděle 19.9. 
·	Dětská fantasy literatura (Š. Holáňová a P. Kozlová z KMO)
09.00 - 10.45 
·	Alena Věžniková - Star Wars v literatuře
11.00 - 11.45 
·	Dračí doupě - Martin Kučera (nakl. Altar)
12.00 - 12.45 

   Všichni autoři své příspěvky zaslali zdarma a brožura bude mít cca 70 stran. 7 500 Kč poskytnul VV SKIP Praha a 10 000 Kč SKIP 10. Propagační materiály poskytla MěK Havířov a Knihovna města Ostravy. KMO věnovala 1 000 Kč na občerstvení. Propagace akce je přes elektronické konference, rádia a TV a specializované webovské stránky.

27.10.2004 - proběhne setkání KLUBKA v Opavě-Kateřinkách, kde bude tvůrčí dílna k       
                     využití hudby při besedách v knihovnách.


PROJEKTY SKIP 10 na rok 2005 :

1. 
MěK Havířov navrhuje akci k oslavám 200 let výročí narození H.Ch. Andersena. Vydání brožury, výstavy v knihovnách, setkání dětí na pohádkovém hradě, prezentace akcí na CD-Romu apod. Pro propagaci akcí KLUBKA lze využít el. konferenci Andersen.

Pozn. - V rozpočtu SKIP 10 na rok 2005 - počítat s výdaji na uhrazení cestovného dětí z akce WEBÍK 2005

2.
MěK Lipník nad Bečvou - ve spolupráci s MěK Šumperk by na rok 2005 připravila seminář zaměřený na vydávání publikací v knihovnách. Počítá se s i s účastí pedagogů, je zajištěna podpora města Lipníka a MěK Lipník by chtěla vydat povídky vodníka Kašňáka.
3. 
Knihovnický týden SKIP 10 - uskutečnil by se v termínu 10.-13.5.2005 v Opavě a na organizaci by se podílela KPB Opava a MěK Bohumín. Počítají se zahraničními účastníky z Polska a na příštím reg. výboru v Bohumíně budou poskytnuty další informace. Zaměření na práci s handicap. uživateli.

Pozn, - Návrhy projektů je nutno zaslat J. Galášové do 30.11.2004. !!!

4.
Jedná se o organizaci mezinárodního semináře ČR, Polsko a SR v roce  2005. Byla oslovena RK Karviná s návrhem na společnou participaci a možnosti podání projektu na tuto akci v rámci SKIP.

5.
8.5.2005 - Budeme organizovat oslavy Mezinárodního dne knihovníků !


Různé :
·	je nutné více podpořit akci MOJE KNIHA, zatím pouze 75 000 hlasujících
·	nahlásit akce k Týdnu knihoven - http://www.stk.cz/skip/TK/
·	naše akce lze propagovat v časopise Knižní novinky - vaskova@volny.cz
·	19.-20.10.2004 - setkání KLUBKA v Jihlavě
·	návrh M. Střelcové pro Zaměstnavatelskou sekci SKIP ČR - využít výsledky průzkumu mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven pro vznik doporučení našim zřizovatelům /viz. školství/.


Sejdeme se 3.11.2004 v MěK Bohumín.


                                                                                                                  Roman Giebisch






   

