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Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP 10
 Knihovna města Olomouce , 2.2.2005 

Přítomni:
J. Galášová,  J. Biolková, M. Střelcová, J. Štiborová, D. Kochová, L. Prucková, D. Nalepová, J. Leparová, I. Nemeškalová, R. Giebisch, L. Fišrová, Z. Daňková, P. Švrčinová, A. Němcová

Omluveni:
Z. Bornová, M. Sabelová


PROGRAM :

1.	Výroční zpráva a čerpání rozpočtu SKIP 10 za rok 2004
2.	Schválení rozpočtu SKIP 10 na rok 2005
3.	Projekty SKIP 10 v roce 2005 
4.	Informace z VV SKIP ČR
5.	Různé - zájezd v roce 2005, setkání seniorů SKIP 10, spolupráce se Slezskou univerzitou apod.


Ad 1 - 2.
·	Výroční zpráva SKIP 10 za rok 2004 - viz. příloha č. 1 byla jednomyslně schválena a bude uveřejněna na našem webu a zaslána VV SKIP ČR. 
·	Vyúčtování rozpočtu SKIP 10 za rok 2004  - viz. příloha č. 2 bylo jednomyslně schváleno.
·	Rozpočet SKIP 10 na rok 2005  - viz. příloha č. 3 byl jednomyslně schválen.

Bylo také schváleno navýšení odměny pro naši paní hospodářku kol. A. Nowakovou z MěK Český Těšín na 4 000 Kč / ročně.


Zpráva dozorčí komise :
Závěrečnou revizi za rok 2004 provedly členky dozorčí komise za přítomnosti hospodářky Anny Nowakové dne 26.1.2005.
Kontroly hospodaření byly prováděny čtvrtletně a to :

4.2.2004
21.4.2004
23.6.2004
29.9.2004

Při závěrečné revizi za rok 2004 byly dozorčí komisi k dispozici :
·	výroční zpráva o činnosti za rok 2004
·	zpráva o hospodaření za rok 2004
·	veškeré účetní příjmové a výdajové doklady
·	výpisy z bankovního účtu
·	peněžní deník a pokladní hotovost
·	evidence poštovních cenin
Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky. Účetní agenda je vedena velmi pečlivě.

Dále byla provedena kontrola evidence členské základny a porovnání s rokem 2003.

Dozorčí komise průběžně sleduje dodržování stanov SKIP a usnesení valné hromady a nemá žádné připomínky.

Doporučení :
·	písemně upozornit členy, kteří nezaplatili členské poplatky za rok 2004 - jednatel SKIP 10
·	zvýšit odměnu hospodářce regionálního výboru vzhledem k narůstajícím nárokům na hospodářskou činnost.

Členové dozorčí komise : PhDr. Aurelie Němcová, Jaroslava Biolková a Jitka Štiborová

Zpráva dozorčí komise byla jednomyslně přijata členy reg. výboru SKIP 10.


Ad. 3.

Projekty SKIP 10 na rok 2005 :
1.	Jarní a podzimní setkání členů KLUBKA SKIP 10. 
Jarní setkání proběhne v Krnově 13.4.2005
Podzimní setkání v Ostravě 23.11.2005
Zpracovatel projektu - Dana Kochová, MěK Havířov
Charakteristika : Jedná se o cyklus dvou jednodenních seminářů s praktickými ukázkami z činnosti dětských knihoven.

2.	Co venkovské knihovny umějí a mohou
Místo konání - Sedlnice, okres Nový Jičín
Zpracovatel projektu - Zdeňka Daňková, MěK Šumperk
Charakteristika : Třídenní celostátní seminář je určen dobrovolným knihovníkům z knihoven v malých obcích a jejich starostům. Cílem je vzájemná výměna zkušeností z práce malých venkovských knihoven v návaznosti na zkušenosti hodnotící komise soutěže KNIHOVNA ROKU. Seminář chce napomoci rozmachu veřejného knihovnictví v malých obcích.

3.	Rytíři na hradě
      Místo konání - Ostrava
      Zpracovatel projektu - Dana Kochová, MěK Havířov
      Charakteristika : Setkání dětských čtenářů SKIP 10 na nově otevřeném Ostravském hradě,   
      kde proběhne slavnostní pasování na "Rytíře krásného slova". Akce je určena dětem, které    
      se nedostanou při podobné akci do Prahy.

4.	Knihovna bez bariér - Knihovnický týden
      Místo konání - Opava
      Zpracovatel projektu : Zuzana Bornová
      Charakteristika : Odborný seminář je připravován s cílem věnovat se praktickým věcem, 
      se kterými se setkávají knihovníci při práce s handicapovanými uživateli.

                             Program zájezdu SKIP 10 v roce 2005 - viz příloha č. 4.
Ad 4.

·	SKIP podal 2 projekty do programu Knihovna 21. století (Cyklus vzdělávacích akcí a Bulletin SKIP) a jeden projekt do programu VISK2 (vzdělávání v oblasti ICT). V Cyklu vzdělávacích akcí do programu Knihovna 21. století bylo zahrnuto celkem 19 projektů regionů a sekcí z předložených 21. Byl vyloučen projekt na zahraniční cestu (region 05) - neodpovídá zadání programu - a na vydání publikace (region 08) – není možno předložit v Cyklu vzdělávacích akcí. Celková hodnota projektu 589 100,-Kč, požadovaná dotace 283 000,- Kč. Požadavek na dotaci Bulletinu SKIP je 40 000,-Kč (redukce vzhledem k zajištění levnější tiskárny). Požadavek na projekt v programu VISK 2 je 14 000,- Kč.
·	Grant na Ministerstvo zahraničních věcí byl již před časem podán; jsou určité signály, že budou preferovány projekty s větším mezinárodním přesahem. Pro SKIP by tak vznikl problém úhrady členského příspěvku IFLA a alespoň částečné úhrady cest na pracovní jednání potenciálních členů komisí. O dalším vývoji bude VV informován.
	Proběhla delší diskuse o novele KZ. Odklad zrušení evidence veřejných knihoven pro knihovny nepřipojené k internetu bude navržen do roku 2009. V tomto roce končí Projekt internetizace knihoven (PIK).

	SKIP bude usilovat o taxativní výčet ústředních specializovaných knihoven v zákoně. Definování odlišností specializovaných knihoven od knihoven základních (viz Zápis z výjezdního zasedání výkonného výboru) provede s pracovní skupinou ÚKR tým SKIP ve složení kol. Brožek, Burgetová, Faitová, Matušík, Nivnická, Richter, Štěrbová, Zemánková (do 15.1. zašle každý člen týmu svou verzi řešení kol. Richterovi)

Materiál VKIS je na MK ČR, očekává se jeho vydání v brzké době. V únoru by se měl konat diskusní seminář (dílna, workshop) k problematice terminologického řešení (sjednocení) pojmů “dobrovolný knihovník”, “knihovna s dobrovolným knihovníkem”, “neprofesionální knihovna”,  výpůjční místo apod. a k problematice další existence těchto veřejných knihoven. Pozvánka bude distribuována elektronickou cestou.
Garance za oblasti práce SKIP
Předsednictvo vyzývá garanty, aby se začali zabývat oblastmi svých odpovědností. Ti, kterým byla oblast určena na zasedání výkonného výboru, aniž měli možnost se dosud vyjádřit, žádá předsednictvo, aby se neprodleně ozvali kol. Houškové. V opačném případě se považují tyto garance za přijaté.

Plakáty “Přečtěte si to dříve než Hollywood”
Kol. Richter v únoru prověří, zda všechny knihovny, které si plakáty objednaly, je také již obdržely. Zároveň bude zjišťováno, jak byly plakáty využity. Elektronická verze plakátu (na CD-ROM) – dodání zájemcům -  úkol kol. Richtera trvá.

Spolupráce s Goethe-Institutem
Odborný seminář v Chemnitz se bude konat v termínu 9. – 11.6.2005. Bude věnován novým trendům a metodám v hospodaření (příklad Městské knihovny v Chemnitz) a netradičnímu pojetí této nově rekonstruované otevřené knihovny. Určen bude především vrcholovému managementu veřejných knihoven. O možnosti finanční podpory akce bude SKIP jednat také s firmou 3M. Zajištění akce – kol. Matušík, Houšková.
Romano Kereka - Rómský kruh – příprava projektu pobočky Knihovny města Ostravy v Ostravě – Výškovicích jako knihovny s orientací primárně na rómskou populaci probíhá za součinnosti SKIP. Připravuje se odborný seminář pro úzký okruh účastníků (ostravská městská knihovna, městský a obvodní úřad, event. politická reprezentace města, 2 zástupci SKIP, zástupci Goethe-Institutu, prof. Henning, který by se měl podílet na architektonickém řešení knihovny; max. 20 - 25 osob). Seminář proběhne v srpnu nebo říjnu a jeho výsledkem by měla být jasná koncepce projektu knihovny, kterou by snad měla finančně podpořit nadace Gemeinnützige Hermann – Niermann – Stiftung. Za SKIP jednají kol. Matušík, Houšková.

5. Smlouva s firmou Ceiba
Smlouva bude v brzké době podepsána. Připravované semináře (viz zápis z výjezdního zasedání výkonného výboru) se budou konat v prvním pololetí v Brně a Praze, v podzimních měsících v Olomouci. Odborná veřejnost bude včas informována.

	SKIP se připojí k protestu proti věznění a porušování lidských práv kubánských knihovníků.
Nadace Člověk v tísni oslovila prostřednictvím Spolku pro obnovu venkova venkovské knihovny, aby se staly místy, kde bude probíhat veřejná sbírka na pomoc obětem nedávné katastrofy v Asii (pod názvem Venkov venkovu). Zájemci o podrobnější informace mohou kontaktovat slečnu Lenku Vítkovou buď na mailu  lenka.vitkova@peopleinneed.cz nebo na tel. čísle 776730425. Sbírka je legislativně ošetřena nadací. Další možnosti individuální pomoci: 

Český výbor pro UNICEF:
11771177/0300, variabilní symbol 800
Česká katolická charita:
369-369369369/0800
variabilní symboly
1071 - Indie
1151 - Indonésie
1711 - Srí Lanka
 Nadace ADRA:
 85558555/0300, variabilní symbol 777
Člověk v tísni:
991991991/0300 (variabilní symbol není nutno, konstatní 0558) 
Dárcovská SMS Nadace ADRA:
Pošlete zprávu DMS ASIE na číslo 87777
(cena SMS je 30 Kč + DPH, příspěvek je 27 Kč) 

Kromě pomoci individuálním obětem sleduje SKIP také jednání IFLA směřující k pomoci knihovnám postižených států. Jakmile budou v tomto smyslu jasná stanoviska expertů na tuto lokalitu a principy žádoucí pomoci, bude informovat odbornou veřejnost v ČR a připojí se k pomoci.
	V květnu letošního roku oslaví SKIP 15 let své obnovené existence. Výkonný výbor se bude zabývat mimo jiné formou oslav tohoto výročí. Nápady jsou vítány!!

V letošním roce končí platnost průkazek SKIP. Předsednictvo žádá regionální výbory, aby v regionech zjistily stanovisko členů k tomu, zda vyrobit a distribuovat nové průkazky, či zda o tento doklad členství není zájem. Otázka bude projednávána na zasedání výkonného výboru SKIP.

Proběhla krátká diskuse o aktivizaci zaměstnavatelské sekce.

Ad 5.

	Na setkání knihovnických seniorů SKIP 10 v KMO byla odsouhlasena částka na občerstvení ve výši 1 200 Kč

Pokud bude vítěz soutěže WEBÍK z našeho regionu, bude mu proplaceno cestovné až do výše 1 000 Kč
Bude vytvořen ARCHIV na webu SKIP 10, kam budou přesunuty akce staré více než 1 rok - M. Vojnar
Na VV SKIP ČR vznese J. Galášová požadavek na příspěvek z VV SKIP na zajištění letošního Happaningu TK v Českém Těšíně 
Individuální členové SKIP 10 /ne senioři/ budou dostávat Bulletin SKIP na pracoviště - zajistí KMO


Termíny dalších zasedání regionálního výboru SKIP 10 :

6.4. - MěK Frýdek - Místek

1.6. - MěK Kojetín

7.9. - Měk Krnov

9.11. - Vědecká knihovna v Olomouci

  



                                                                                                                zapsal Roman Giebisch


