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Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP 10
 Městská knihovna ve Frýdku-Místku , 6.4.2005 

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

Omluveni:
M. Sabelová, I. Nemeškalová

Hosté :
M. Písková, A. Nowaková, R. Losman, H. Krkošková


PROGRAM :

1.	Co venkovské knihovny umějí a mohou
2.	Spolupráce reg. pobočky SKIP 10 se Slezskou univerzitou v Opavě
3.	Oslavy 15. výročí obnovení činnosti  SKIP 10 dne 7.4. v Olomouci
4.	Rozpočet SKIP 10 na rok 2005 
5.	Různé – akce KLUBKA, seminář v Opavě, zájezd do jižních Čech

Ad. 1.
Místo a termín konání - Sedlnice, okres Nový Jičín, 16. – 18.6.2005 
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.

Sedlnice jsou v okrese Nový Jičín a tak se významně na organizaci bude podílet i MěK Nový Jičín /paní ředitelka H. Krkošková se zúčastnila i našeho zasedání/. Pozvánky s programem budou zaslány v průběhu dubna, počet účastníků je max. do 25 a cena nepřekročí částku 700 Kč.

Hosté : zástupci NK ČR /Z. Houšková nebo V. Richter/
            manželé Bláhovi z loňské Knihovny roku – Kostomlaty pod Milešovkou
            M. Kodýmová – sekce veřejných knihoven SKIP ČR
            Pan Kavala – předseda Spolku pro obnovu venkova, pan starosta Sedlnic, zástupce            
            krajské knihovny a další významní hosté

Ad 2.
V roce 2005 se uskutečnily 3 akce, které byly organizovány Slezskou univerzitou v Opavě za podpory SKIP10 – Konference “Kniha v 21. století, Literární klub CASANOVA, Přípravný kurz ke kombinovanému studiu oboru knihovnictví na SU v Opavě. Za SU byla přítomna Doc. Písková. Spolupráce byla hodnocena jako velmi přínosná pro obě strany.
Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
oddělení knihovnictví
Ústav bohemistiky a knihovnictví
ve spolupráci s regionálním výborem SKIP 10 uspořádala
 Konferenci Kniha v 21. století 
Téma: KNIHY A KNIHOVNY V ESTETICKÉ A ETICKÉ VÝCHOVĚ 
16. února 2005
	9,00 - 9,30 prezence 

9,30 zahájení konference 
9,45 - 11,00 úvodní referáty: 
	Doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc.: Nové pohledy literární vědy na knihu jako takovou 
Doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc.: Kniha a elektronické médiá v informačnej spoločnosti 
Mgr. Michal Lorenz: Informace jako estetická hodnota 
Ing. Lea Prchalová: Estetika budoucího sídla Krajské knihovny 
	11,00 - 11,20 přestávka 
11,20 - 13,00 pokračování dopoledního jednání: 
	Mgr. Zuzana Bornová: Prostředí vychovává 
Mgr. Barbora Koneszová: Regionální knihovna v estetické výchově 
Mgr. Helena Legowicz: Oddzial literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie - inicjatywy propagujuce wychowanie estetyczne i etyczne 
Mgr. Brigita Exelová: Etické působení - hybridní knihovna 
Mgr. Igor Zmeták: Historické knižnice v postmodernej době 
	13,00 - 14,00 přestávka na oběd 
14,00 - 16,00 odpolední jednání: 
	Jana Krejčová: Etika a estetika současné typografie 
Prof. dr. Brigita Šimonová,CSc.: Etické impulsy v literárnom texte 
PhDr. Anton Lauček: O etike politiky v rozprávkovej knihe D.Pastirčiaka Čintet alebo more na konci sveta 
Prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc.: Etické a neetické v literárnom texte 
	16,00 - 16,30 diskuse 
17,00 Klub knihovníků CASANOVA: 
	Studentský text-appeal 
Prezentace Městské knihovny v Krnově 
Volná tribuna 
17. února 2005
	8,30 - 10,00 pokračování jednání konference: 
	PhDr. Aleš Hrazdil: Práce s uživateli ve studovně elektronických zdrojů 

PhDr. Milan Sobotík: Odraz změn ICT v etické oblasti 
PhDr. Eva Křivá: Výchova uměním a veřejné knihovny v proměnách času 
	10,00 - 10,20 přestávka 
10,20 - 12,00 pokračování jednání konference: 
	PaedDr. Lenka Müllerová: Etika a literární text 
Prof. PhDr. Viera Žemberová,CSc.: Umelecký text v role objektu estetickej a subjektu etickej výchovy 
Ludmila Hrdiniaková: Literatura a dieťa 21. storočia (rozprávka pre moderné deti) 
Mgr. Libor Martinek,Ph.D.: K ediční činnosti polské národnostní menšiny na českém Těšínsku 
Doc. PhDr. Milada Písková,CSc.: Etický odkaz nakladatelství Romualda Prombergra 
	12,00 - 13,00 diskuse 
13,00 - vyhlášení tématu konference na příští rok, závěr konference 

Slezská univerzita v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta
oddělení knihovnictví
Ústav bohemistiky a knihovnictví uskutečnila další setkání Klubu knihovníků                 
                                                         CASANOVA
Setkání Klubu knihovníků CASANOVA se konalo 16. února 2005, 17.00 hodin, Slezská univerzita v Opavě, ÚBK. 
Program: 
	Studentský text-appeal 

Prezentace Městské knihovny v Krnově 
Volná tribuna
M. Písková, vedoucí Ústavu bohemistiky a knihovnictví SUO nabídla další spolupráci a má zájem o prohloubení spolupráce s knihovnami v regionu. Od SKIP 10 očekávají propagaci aktivit tohoto specializovaného pracoviště a chtějí se podílet na přípravě plánu činnosti SKIP 10.
Zájem o studium oboru knihovnictví stoupá, letos se přihlásilo 250 zájemců. V červenci proběhne ve dne 11.-15.7.2005 Letní knihovnická škola v Opavě. Bude nabídnuto 10 – 15 přednášek s různou tematikou :
	Nová česká a světová literatura

Židovská literatura
Regionální literatura
Současná dětská literatura
Polská literatura
Dějiny divadla atd.

Cena pětidenního kurzu se bude pohybovat cca 1 000 Kč, ale lze přijet i na 1 den /cca 200 Kč/. Podle zájmu se uvažuje v dalších letech o prodloužení doby trvání i nabídnutí zájemcům ze Slovenska a Polska. Pokud vyjde grant bude vydáno skriptum – Knižní kultura. 
Program LKŠ bude v průběhu dubna uveřejněn na webu SUO. Ve spolupráci se SKIP 10 pořádá SUO již čtvrtým rokem tzv. vzdělávací den, pro zájemce byl připraven tzv “ Přípravný knihovnický kurz”, Knihovna P. Bezruče v Opavě je cvičným pracovištěm pro SUO a další spolupráce s knihovnami v regionu je velmi bohatá.

Ad 3.
Oslavy 15. obnovení činnosti SKIP 10 proběhnou na podzimním setkání seniorů v rekonstruované KMO. Budou pozváni zakládající členové SKIP 10, kteří zůstali aktivně činní. Dne 16.5. proběhnou v NK Praha celostátní oslavy k 15 založení SKIP ČR – program a organizace akce je v přípravě VV SKIP.
SKIP 10 se usnesl, že zakládajícím členům, kteří mají zájem se zúčastnit těchto oslav proplatíme polovinu jízdného do Prahy.

Ad 4. Rozpočet SKIP10 není doposud uzavřen a schválen, neboť stále není známo, zda budou přiděleny granty na zpracovaní projekty 2005  ze strany MK ČR.

Ad 5.
KLUBKO – Jarní setkání KLUBKA v Krnově 13.4.2005 
	tentokrát nejsou zajištěný žádné odborné přednášky, půjde pouze o tvůrčí dílnu, kterou si vzali na starosti některé členky KLUBKA. Na setkání je přihlášeno 60 zájemců /i jeden muž/.

PROGRAM :
	Informace o připravovaných akcích, organizační záležitosti – D. Kochová

Euroexpres-vstupte prosím ! Seznámení s projektem Čítárna u čerta – R. Hulenová, D. Vrchlabská z KMO
Cyklická odpolední činnost – D. Zipserová z MěK Český Těšín
Zábavná odpoledne s knihou – D. Kochová, T. Krištofová z MěK Havířov
Obrázková historie a k tomu malé překvapení – J. Sopperová z MěK Šumperk
Diskuze, výměna zkušeností, rad a nápadů

18.5.2005 – Rytíři na hradě. 2. setkání knihovnic a knihovníků s dětmi na hradě. Tentokrát byl vybrán ostravský hrad. Vše je zajištěno. Sraz v 9.00. v KMO, kde se děti převlečou /mají mít zase dobové kostýmy/ a nechají si tam věci. Akce začne v 10 hodin soutěžemi. Ty si opět připravili členové havířovské skupiny historického šermu TIZON. Po vyhlášení vítězů bude následovat pasování vybraných dětí na Rytíře krásného slova. Pokud to půjde, bude následovat prohlídka hradu a miniměstečka, které je hned vedle /zatím je přihlášeno 11 knihoven.

Akce je součástí projektu KDK SKIP Kde končí svět. Vyvrcholením je setkání dětí v Praze. Může však jet pouze 10 dětí za kraj. Letošní setkání se koná 1.6.2005 v Zrcadlové kapli. Tam má proběhnout pasování Rytířů krásného slova, na jarním setkán KLUBKA bude vybrán zástupce z našeho kraje a a pro děti bude připraven zajímavý program. 

7., 14. a 21.9.2005 – proběhne vzdělávací seminář v Ostravě-Fifejdách. Půjde o cyklus 6 hodinových přednášek na téma psychologie dětského čtenáře, pedagogika a metodika vedení knihovnických lekcí. Vědecká knihovna v Ostravě zajistí a zaplatí lektory, účastníci si hradí pouze cestovné. 

23.11.2005 – plánováno podzimní setkání KLUBKA v Ostravě. Je věnováno Andersenovi. Přednášet o něm bude ostravská knihovnice Mgr. Šárka Holaňová, možná přijde i spisovatelka V. Plívová-Šimková. Poté bude následovat prohlídka výstavy o Andersenovi a prohlídka nově otevřené KMO.

Knihovna bez bariér
Seminář o práci s handicapovanými uživateli
SKIP 10 a Knihovna Petra Bezruče v Opavě pořádá ve dnech 10. - 13. května seminář "Knihovna bez bariér". Cílem semináře zprostředkovat knihovníkům poznatky a zkušenosti v práci s handicapovanými uživateli. Seminář je rozdělen do několika tématických bloků, část je věnována např. práci zvukových knihoven. 
Chceme se také věnovat způsobům komunikace (mezi knihovníky a uživateli, mezi knihovnou a veřejností), zde bychom účastníky rádi seznámili se základy znakové řeči, představili krizové centrum Slunečník, s psychologem provedli praktická cvičení v komunikaci. 
Samostatný blok bude věnován práci s dyslektickými dětmi - prezentace projektu "Handicap jako přednost" - oceněný projekt Městské knihovny ze Dvora Králové. Závěrečný den chceme věnovat práci s uživateli s mentálním postižením. Součástí semináře bude exkurze do Základní školy pro nevidomé a slabozraké v Opavě, prezentace pomůcek pro nevidomé, setkání s tvůrci webu www.helpnet.cz. 
Organizaci semináře zajišťuje Knihovna Petra Bezruče v Opavě ve spolupráci s Městskou knihovnou v Bohumíně. Přednášky se budou konat v Kulturním zařízení Minoritský klášter a v sále Městského domu kultury P. Bezruče v Opavě ( sídlo knihovny) . Pro zájemce jsou připraveny další doprovodné akce : prohlídka města , výstavy apod. Seminář je otevřený i pro zájemce, kteří se budou chtít zúčastnit pouze jednotlivých dnů podle svého zájmu a možností. 
Pozvánka a program: 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků,
regionální pobočka 10 Severní Morava 
a 
Knihovna Petra Bezruče v Opavě (http://www.okpb.cz/) 
ve spolupráci s Městskou knihovnou v Bohumíně 
Vás zvou na seminář knihovníků na téma: 
Knihovna bez bariér
Seminář o práci s handicapovanými uživateli 
Místo konání: Knihovna Petra Bezruče v Opavě, Nádražní okruh 27, tel. 553 71 40 05 
Cílem semináře je umožnit výměnu zkušeností knihovníků při práci s handicapovanými uživateli. 
Účastnický poplatek: 1 800, - Kč* 
Poplatek zahrnuje ubytování a stravování po dobu semináře a náklady pořadatelů. (*Cena semináře je předběžná s ohledem na to, že dosud neznáme výši přidělené dotace na tuto akci.) 
Program:
10.5. úterý: 
	11.00 - 13.00 prezentace účastníků, možnost ubytování ( cca 400 m od knihovny) 

13.30 - zahájení semináře 
14.00 - 15.30 Z handicapu přednost: prezentace projektu "Handicap jako přednost" - oceněný projekt Městské knihovny ze Dvora Králové 
15.30 - 16.00 přestávka 
16.00 - 17.00 - volný blok, diskuse, představení účastníků 
17.30 - 18.30 večeře 
19.00 - společné posezení 
11.5. středa: 
	8.00 - 9.45 - exkurze do Zvukové knihovny KPBO 

9.00 - 10.15 KTN - Perspektivy vývoje KTN, spolupráce s veřejnými knihovnami-zástupci Knihovny a tiskárny Karla Macana v Praze 
10.30 - 12.00 - Neslyší - ale proč nečtou? O skupině čtenářů, která v našich knihovnách chybí. Přednáška Mgr. Zlaty Houškové (Národní knihovna, Praha) na téma rozvoje zájmu o čtení u sluchově handicapovaných a o tom, co knihovny pro tuto skupinu svých uživatelů mohou udělat. 
12.30 - 13.30 oběd 
14.00 - 15.30 Znaková řeč - nástroj komunikace sluchově postižených (stručné seznámení s problematikou komunikace se sluchově postiženými a neslyšícími) 
15.30 - 16.00 přestávka 
16.30 - 17.15 exkurze do Knihovny Petra Bezruče 
18.30 - večeře 
19.30 - prohlídka města 
12.5. čtvrtek 
	8.15 - 10.00 Představení krizového centra SLUNEČNÍK, vedení praktických psychologických cvičení 

10.15 - 10.30 přestávka 
10.30 - 12.00 - Helpnet - setkání s tvůrci informačního portálu pro osoby se specifickými potřebami 
12.00 - 12.30 diskuse, výměna zkušeností z vlastní praxe 
12.45 - 13.30 oběd 
13.45 - 14.30 - Jak pracují knihovny s handicapovanými uživateli za hranicemi? Prezentace služeb MIPB v Ratiboři ( Polsko) 
15.00 - 17.00 exkurze do Základní školy pro nevidomé a slabozraké děti 
18.00 - 21.00 posezení na zahradě a opékání ( v případě nepříznivého počasí večeře v restauraci) 
13.5. pátek 
	8.00 - 9.00 Blok věnovaný práci s uživateli s mentálním postižením - ukázková beseda dětského oddělení pro žáky Zvláštní a pomocné školy 

9.15 - 10.30 Bc. J. Krömerová : "Bariéry mezi námi aneb Jak komunikovat s lidmi zdravotně postiženými". 
10.30 - 11.30 diskuse, závěr semináře 
Přihlášeným zájemcům zašle SKIP10 fakturu, eventuálně složenku, kterou je třeba uhradit do konce dubna
Z Á J E Z D do jižních Čech

Odborný program:  návštěva Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích
			návštěva Městské knihovny v Českém Krumlově

Termín: 28. – 30. dubna 2005
- program ovlivní termín exkurze v Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích


ČTVRTEK – 28. dubna 2005
- odjezd autobusu z Opavy po trase Ostrava – FM – Nový Jičín - Olomouc (trasa bude upřesněna podle účastníků)

- možná navštívíme – České Budějovice, Zlatou Korunu, Český Krumlov, Třeboň, Telč … cokoliv bude-li čas, počasí a nálada

UBYTOVÁNÍ
	- oba noclehy - 10 km jižně od Český Budějovic v obci Plav – turistická ubytovna (http://mujweb.cz/Cestovani/plav/)
- 4 lůžkové pokoje - 160,-/osoba (pokud budeme obě noci), bez snídaně

- odjezd domů – Olomouc – Frýdek-Místek  - Opava – Ostrava 


Cena zájezdu:
- příspěvek na dopravu 	- 500,-Kč/osobu (bude upřesněno v 1. polovině února)
				
	nocleh, vstupné, stravu si platí každý individuálně





                                                                                                              zapsal   Roman Giebisch

