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Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje ve Vědecké knihovně v Olomouci dne 15.11.2005  

Přítomni :
Jana Galášová, Roman Giebisch, Zuzana Bornová, Miroslava Sabelová, Pavlína Střelcová, Lenka Prucková, Jana Leparová, Jaroslava Biolková, Jitka Štiborová, Dana Kochová, Zdeňka Daňková, Pavlína Szöke, Dana Nálepová, Aurélie Němcová

Omluveni :
Lenka Fišrová, Ilona Nemeškalová

Hosté :
Anna Nowaková


Program :
	Informace o průběhu Týdne knihoven 2005 – R. Giebisch, P. Szöke 

Informace o akcích SKIP 10 v roce 2005 – J. Galášová, D. Kochová
Spolupráce SKIP 10 se Slezskou univerzitou v Opavě v roce 2006 – Z. Bornová
Diskuse o aktivitách SKIP 10 v roce 2006
Informace ze sekce veřejných knihoven – Z. Daňková
Komise pro zahraniční styky – L. Prucková
Různé


Ad 1.

Všechny informace k Týdnu knihoven jsou na webu : http://skip.nkp.cz/akcTyden05.htm

Tisková zpráva -Týden knihoven 2005 skončil (.doc, 161 kB) 

Tisková zpráva - Cena Ministerstva kultury “Knihovna roku 2005” byla udělena (.doc, 217 kB) 

Tisková zpráva - Zájem o služby knihoven zatím stále roste (.doc, 188 kB) 

Tisková zpráva - Jak se v Česku staví knihovny (.doc, 189 kB) 

Tisková zpráva - Velké říjnové společné čtení 2005 aneb Pocta Boženě Němcové (.doc, 161 kB) 

Tisková zpráva - Velcí, ale zejména malí Čechové (.doc, 178 kB) 

Tisková zpráva - Knihovnický happening 2005 (.doc, 168 kB) 

Týden knihoven byl již tradičně předznamenán knihovnickým happeningem, který se tentokrát uskutečnil v Českém Těšíně a tematicky byl zaměřen na večerníčky. Městská knihovna Český Těšín se této úlohy zhostila na výbornou, jak ocenili všichni zúčastnění.

Tisková zpráva - Velcí a malí Čechové (.doc, 164 kB)


Ad 2.

Zápis s podzimního setkání klubka 9.11.2005


I. V rámci projektu Kde končí svět vytvoříme společný projekt nazvaný


Poznej svůj kraj


	Každá zúčastněná knihovna připraví podkladový materiál, ve kterém zachytí zajímavá místa, rodáky, památky, pověsti, znak, může uplatnit nářečí – např. co si děti myslí, že znamená slovo … apod. Může vymyslet i přímo otázky, křížovky… Tyto otázky by měly jít vyhledat v literatuře, na internetu. Možná by stálo za úvahu dát přímo povídání na stránky jednotlivých knihoven. Soutěžící si to tam pak mohou vyhledat a seznámí se při tom i s jednotlivými knihovnami.


Tyto materiály zašle Daně Kochové do 9.12.2005 !!!

Budu je zároveň považovat za přihlášku do projektu.

Pokud byste se do projektu Kde končí svět chtěli přihlásit s nějakou svou vlastní akcí, zašlete mi to do 31.12.2005!!! i s patřičným povídáním ( viz. informace o projektu, které byly zveřejněny v andersenovi. Kdo nemá, ať se mi ozve).


	Skupinka knihovnic, kterou si určíme, tento podkladový materiál zpracuje a vytvoří pracovní listy. Ty pak postupně 1x za měsíc vystavíme na stránkách klubka a knihovny si je stáhnou a rozmnoží pro své soutěžící. 


Pracovní skupinu tvoří: D.Kochová – MěK Havířov, R. Hulenová – KMO, D.Zipserová-MěK Č.Těšín, J. Ivanová – MěK Zlaté Hory, M.Nogová – MěK Třinec a Z.Vršanová –MěK Lipová-Lázně


	Tyto soutěže by mohly být doplněny o individuální akce v jednotlivých knihovnách. Např.malování ilustrací k pověstem, výroba hradu z kirigami, výroba loutek, básničky – pokud bude řeč o básníku, udělat besedu se zajímavým člověkem. Konkrétně když bude soutěž o Novém Jičíně = město klobouků=výroba klobouků z papíru, Štramberk=štramberské uší, Z.Burian, štramberská trúba, Ostrava= horníci, permoníci, pověsti, ZOO (malování zvířat nebo loutky zvířat)…


	Krajem by měla provázet nějaká postavička nebo postavičky.





	Postupně by tato postavička/postavičky prošla celým krajem a děti by s ní poznaly zajímavá místa nebo lidi,o kterých možná ani neví.


	Na konci soutěže by si z těchto pracovních sešitů mohli soutěžící udělat knihu. Nebo si ji budou vytvářet přímo během soutěžení. Je třeba promyslet.



	Za správné odpovědi budou bodováni přímo ve své mateřské knihovně. Na ní také bude, zda pak jenom sečte body a předá ceny nebo si udělá ještě závěrečný program či soutěže družstev.


	Nejšikovnější soutěžící by pak jeli na zájezd a navštívili by nějaká pro ně zajímavá místa . Nemám teď na mysli zámky, hrady (většinou tam jezdí se školou), ale např. v Ostravě by se šli podívat do hornického muzea   či vyzkoušet lanovou dráhu, v Mostech u Jablunkova bobovou dráhu atd. To by se domluvilo nebo udělal průzkum mezi dětmi po soutěži, co by je nejvíc zajímalo. 



	Z prací, fotek, obrázků by vznikla putovní výstava, která by se měla postupně dostat do všech zúčastněných knihoven.


	Nakonec by se poslala do Prahy.



Cíl projektu:

1. Do projektu by se aktivně zapojili všichni členové klubka. Protože půjde o velký projekt, 
    budeme víc vidět.

2. Zapojí se malé i velké knihovny.

3. “Putovat” krajem budou malé i velké děti.

4. Soutěžící budou poznávat malé i větší obce či města, malé i větší zajímavosti, slavné i 
    méně slavné rodáky.


Finanční stránka:

Peníze na akci se pokusíme získat z grantu MK ČR, ze SKIP10, od sponzorů a od kraje.

Termín:

leden – květen 2006 soutěže
červen 2006 zájezd
červenec 2006 – březen 2007 putovní výstava
duben 2007 – výstava do Prahy
červen 2007 – vybrané děti pojedou do Prahy



	

Kdo má zájem, nechť si vytvoří jakýsi “manuál” z nejzajímavějších akcí knihovny. Já tyto 
manuály zkompletuji a použiji na různých seminářích k propagaci knihoven. (Některé jsem již použila v Piešťanech na semináři Čítanie je opäť v móde, který se konal 27.-28.10.2005.)Stačí, když materiály přivezete do Třince na jarní setkání klubka. Mělo by to však být stručné a jako příloha jen ty nejzajímavější věci. 

III.. Databanka klubka
Podle požadavků na různé besedy v konferenci andersen soudím, že by bylo dobré, kdybyste mi elektronicky poslali přehled vašich besed (tak, jak je posíláte do škol, ne komplet napsané). Ty pak vystavíme na stránkách našeho klubka a vy už si můžete vyhledávat ty, které se vám hodí a psát si o ně dané knihovně.

Zde musím pochválit děvčata z Krnova. Přehled od nich mi došel hned druhý den po setkání.

Co se týká databanky na stránkách Národní knihovny, vzkazuje p.Řeřichová, že do konce roku dojde k aktualizaci databanky. Vyřazené texty v databance zůstanou, ale nebudou figurovat v seznamu na www. Jinak v období od října 2004 do října 2005 bylo z databanky zasláno 92 besed a přijaty pouze 3.

Adresu na naše webové stránky zašlu hned po umístění, jen co ji budu znát. 

IV. Jarní a podzimní setkání v r. 2006

Jarní: Třinec, téma Multikultura, termín dodám
Podzimní: Ostrava, téma Práce s médií, termín asi počátek listopadu, dodám

V. Anketa SUK

Anketní lístky přišly do konference andersen. Kdo nemá, napište, pošlu. Nezapomeňte posílat také hlasy knihovnic.
Na zadní stranu lístku mohou děti psát odpověď na otázku Jaký je tvůj nejoblíbenější večerníček? Pokud tak učiní a jejich lístek bude vylosován, dostanou z Prahy 3 knihy místo jedné.
Vyhlášení výsledků ankety se opět uskuteční v Památníku národního písemnictví 5.4.2006 v 11.00hod. Nahlaste předem, že se vyhlášení zúčastníte – kapacita sálu je omezená. Ti, kdo přijedou z daleka, se mohou s p. Hutařovou domluvit a přespat tam.
Ceny budou předávat děti z Náchoda, program zajistí H.Langrová z Liberce. 
V posledních letech došlo k poklesu počtu zaslaných anketních lístků. Byla by škoda, kdyby anketa zanikla – je nejen užitečná pro nás, ale ocenění si váží i autoři. “Chcete-li anketu zachovat, věnujte se její propagaci, motivujte děti, zasílejte co nejvíc lístků a nezapomeňte připojit svůj hlas”, to vám vzkazuje p.Hutařová a vedení KDK.
Je v plánu, že se budou moci lístky vyplňovat a zasílat i elektronicky.

VI. Putovní výstava SUK:

Jedná se o putovní výstavu z Prahy k současným českým spisovatelům a ilustrátorům. Zájem o ni projevily tyto knihovny:

Řepiště, Zlaté Hory, Krnov, Hnojník, Opava, Opava-Kateřinky, Ostrava-Poruba, Vítkov, Lipník nad Bečvou, Havířov.

Psala jsem již kvůli tomu p.Hutařové, ale zatím se mi neozvala. Nebere mi ani telefon. Až budu něco vědět, podám zprávu.

VII. Seminář ve spolupráci s SVK Ostrava

Na příští rok jsem opět dohodla spolupráci s SVK Ostrava. Zaplatí nám lektory. Pro r.2006 jsme zvolili téma literatura. Půjde o současnou dětskou literaturu českou i slovenskou, případně jinou zahraniční (podle toho, jaké lektory seženeme), regionální literaturu, Fantasy a sci-fi apod. 
Na základě vašeho přání to bude opět několik střed za sebou, asi v září a říjnu (záleží i na lektorech).



VIII: Připravované akce na r. 2006:

- SUK

-Noc s H.Ch.Andersenem –  proběhne 31.3.2006.Již se můžete přihlašovat.
Na r. 2005 získaly “matky” noci Mirka a Hanka z Uherského Hradiště grant na vydání pohlednice s obrázkem G.Miklínové. Na r.2006 opět získaly grant, obrázek bude od L.Seifertové a text na rubu pohlednice od A.Goldflama.
Nejvěrnější spáči (kde se spalo nejmíň 5x) budou odměněni.
Podaří-li se, bude chat s I.Březinovou
Oslovujte nebo vyzývejte ke spolupráci zahraniční partnerská města nebo příhraniční obce.
Zlata Houšková jedná s L.Kurkou o možnosti vydat v rámci SKIP reprezentativní publikaci o Noci s A. Tištěná kniha by měla mít několik částí:
-část o historii Noci, včetně statistiky
-metodickou část, kde budou praktické rady a pokyny pro organizátory
-část z příspěvků účastníků – fotografie, zážitky, “průšvihy”, reflexe. (Můžete   děvčatům do UH zasílat. )
-cizojazyčné resumé
-a hlavně hodně fotek
Vzhledem k tomu, že do tohoto projektu je již zapojeno několik stovek knihoven, potřebují holky pomoc. Přislíbily, že si o ni napíšou. Nemohou se ale již zabývat jinými projekty, které byly inspirovány Nocí, např. Pohádkový virtuální les, o nějž se ve spolupráci s ostatními hajnými stará Saša Bezděková z Liberce.
Námět na společnou soutěž k Noci: Malování stromových skřítků.

Mělo vyjít i jakési “trexeso” (děti by hledaly knihu, ilustraci, autora atd.) Zatím vázne na autorských právech.

- Kde končí svět - (již bylo zmíněno), všechny podrobnosti byly vystaveny v konferenci   
    andersen

- Jičín – město pohádky, termín zatím neznám, téma: Skřítci – laskavá strašidla

- v květnu by se měl uskutečnit někde na Moravě seminář k práci s dospívající mládeží. Má na starosti p. Nejezchlebová.

- Možná se letos uskuteční loutkářská dílna v Chrudimi. Bylo by to od 1. do 3.7.2006 (sobota-pondělí) v Chrudimi asi pro 15 lidí. Zatím se o tom jedná.

-Valná hromada KDK SKIP bude na podzim v Karlových Varech. Mělo by jít o jakousi ekodílnu.

- MěK Sedlčany – B. Tauberová vyhlásila novou soutěž na téma krajka . Letos je to Krajka a ex-libris. Bližší informace na stránkách jejich knihovny.

IX. Znak našeho klubka

Klubko Východní Čechy má již svou vlajku, kterou ušila M.Staníková. Neuděláme si také něco? Posílejte tipy. 


X: Webové stránky klubka
	p. Mížová z pobočky Ostrava-Poruba již připravila nové webové stránky klubka. Přinesla “pracovní” stránky. Po doplnění a malé úpravě budou vystaveny na adrese, kterou oznámím.

XI: Různé:

17.-18.10. proběhla ve Znojmě valná hromada KDK SKIP + seminář k práci s dospívající mládeží

27.-28.10. jsem se zúčastnila celostátního setkání pracovníků dětských oddělení slovenských knihoven, který se pořádal v Piešťanech pod názvem Čítanie je opoť v móde.Čo s nečítajúcimi detmi? Za ČR zde vystoupila E.Sedláčková-předsedkyně KDK SKIP, která pohovořila o KDK SKIP, H.Hanáčková a M.Čápová pohovořily o Noci s H.Ch.Andersenem a já jsem hovořila o činnosti našeho klubka severní Moravy.


Ad 3.

Externí spolupracovnice SU Opava kolegyně Z. Bornová informovala o zájmu SU Opava spolupracovat na jejich akcích se SKIP 10

Jedná se o akce SU Opava – Knihovna 21. století, Letní knihovnická škola, klub Casanova, který zasedal 4x ročně

Knihovna 21. století bude v roce 2006 zaměřena na dětskou četbu, bylo by dobré, kdyby se více knihoven z ČR této akce zúčastnilo – kolegové z Polska, Slovenska,…

30.11. – Další zasedání klubu Casanova – doc. M. Písková očekává hojnou účast z veřejných knihoven

Předsednictvo SKIP 10 odhlasovalo podpořit akce SU Opava v roce 2006 částkou 2 000 Kč

Z. Bornová projedná s doc. M. Pískovou možnost spojit zasedání předsednictva SKIP 10 se setkáním klubu Casanova v roce 2006 – 2 x


Ad 4.

V roce 2006 podpoří SKIP 10 finančně akce KLUBKa – projekty připraví D. Kochová ve spolupráci s kolegyněmi z KLUBKa severní Morava

Připravíme zájezd do knihoven jižní Moravy + Slovensko – Kroměříž a  Vyškov na jaře    
roku 2006 – 28. – 30.4.2006 – organizačně zajistí D. Nalepová

Grant SKIP 10 – podpoříme nejlepší akci “…zpět ke knize…” , uzávěrka                        přihlášek bude do 15.2.2006 a vítěze vyhlásíme 1.3.2006 na zasedání předsednictva SKIP 10 v Olomouci – text výzvy připraví J. Leparová a P. Szöke


Ad 5.

Akce Sekce veřejných knihoven 2005 – Z. Daňková

Po dvouleté odmlce uspořádala sekce veřejných knihoven SKIP ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze a Národní knihovnou ČR Knihovnickou dílnu. 
Akce proběhla ve dnech 20.4. a 21. 4. 2005 v malém sále Městské knihovny v Praze. Akce měla 118 účastníků z celé ČR. Za zmínku rozhodně stojí aktivní účast 5 starostů malých obcí, 1 představitele Ministerstva pro místní rozvoj pana Ing. Floriána a 1 senátora, který, jen obrazně, usedl do Křesla pro hosta," o to víc však zaujal posluchače. Akce s po oba dny účastnil předseda SKIPu, dr. Vít Richter. 
Dílnu zahájila i ukončila předsedkyně sekce veřejných knihoven Mgr. Zdeňka Daňková. Tři stěžejní programové bloky moderovali členové sekce VK: Mgr. Milena Kodýmová, Mgr. Zlata Houšková a Mgr. Ladislav Zoubek.

Dne 6. října se uskutečnil v Zrcadlové kapli pražského Klementina slavnostní akt předání ceny Ministerstva kultury “Knihovna roku 2005”. Ceny předal ministr kultury Vítězslav Jandák za přítomnosti zástupců dalších ministerstev, odborné veřejnosti a mnoha hostů. 
Titul Knihovna roku 2005 v kategorii “základní knihovna” získala Místní lidová knihovna Havlíčkova Borová (kraj Vysočina), kterou vede Jaroslava Hájková, která je současně místostarostou obce. Knihovna sídlí v rodném domku K. H. Borovského a působí současně jako památník K.H.M. i jako informační centrum obce. Čtenáři a badatelé mohou také využívat fond muzejní knihovny. Kromě hlavní ceny získaly zvláštní ocenění za rozvoj knihovnických služeb Místní knihovna v Božeticích (Jihočeský kraj) a  Místní knihovna ve Strážově (Plzeňský kraj). 
V kategorii “informační počin” získala hlavní ocenění Knihovna Kroměřížska (Kroměříž - Zlínský kraj). Knihovna vybudovala Centrum celoživotního učení se zaměřením na nezaměstnané a zdravotně postižené formou akreditovaných kurzů. Na tento projekt získala dotaci z evropských strukturálních fondů. Další ocenění v této kategorii získala Knihovna dr. E. Bořického z Milína (Středočeský kraj) za vybudování společenského centra pro děti.

16.-18.6.2005 se v Sedlnicích uskutečnilo setkání knihovníků malých obcí, kteří knihovnickou práci vykonávají většinou na malý úvazek mimo své povolání, bylo uspořádáno s cílem poskytnout prostor pro výměnu zkušeností, ať již při poskytování knihovnických služeb, při pořádání akcí pro veřejnost, komunikaci se zřizovateli, či při řešení dalších praktických otázek činnosti malé knihovny.


Ad 6.

Mezinárodní spolupráce SKIP – L. Prucková :

Mezinárodní spolupráce je záležitostí celého Svazu, nejen předsednictva jeho výkonného výboru. Předsednictvo ovšem stanovuje její hlavní zaměření, a to i s ohledem na možnosti Svazu i partnerských spolků; důležitou aktivní úlohu v mezinárodní spolupráci SKIP hrají také regionální organizace.
Pomocnou úlohu při zajišťování konkrétních úkolů mezinárodní spolupráce plní Komise pro zahraniční styky. Udržuje kontakty se zahraničními partnery, průběžně sleduje vybrané informační zdroje a zajišťuje technickou, administrativní a informační stránku spolupráce (sledování termínů, překlady apod.). Má své členy v regionálních organizacích, s nimiž spolupracuje. Svou činností napomáhá předsednictvu VV SKIP plnit hlavní úkoly v této oblasti. Účast na aktivitách Mezinárodní federace knihovnických spolků a institucí - International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)Spolupráce se zahraničními, zejména evropskými knihovnickými spolky v sousedních a blízkých zemích. Podíl na mezinárodních projektech (evropské projekty CECUP-CELIP a DECIDoc- CERTIDoc ) a na dalších mezinárodních akcích . Prezentace činnosti SKIP v zahraničí
Komise zajišťuje aktualizaci jazykových mutací základních informací o SKIP pro webové stránky i letáky, překlady a vydávání cizojazyčných materiálů .Spolupráce se zastupitelskými úřady a jejich institucemi ve sféře knihoven Komise aktivně spolupracuje s Goethe-Institutem a Francouzským institutem v Praze (v tomto případě rozvíjí spolupráci od roku 2003 Frankofonní klub SKIP), na akcích, které zajímají knihovny a knihovníky, organizuje společné semináře a setkání. 
Ad 7.

J. Biolková velice děkuje za Klub seniorů SKIP 10 M. Sabelové a celé KMO za možnost setkávat se v jejich knihovně a za jejich pohostinnost.

Zasedání předsednictva  SKIP 10 se v roce 2006 uskuteční :

1.3.2006 – Vědecká knihovna v Olomouci

19.4. 2006 – Knihovna P. B. Opava + Zasedání klubu Casanova

30.5.2006 – Knihovna města Ostravy

5.9.2006 – MěK Bohumín

7.11.2006 - Knihovna P. B. Opava + Zasedání klubu Casanova


zapsal   Roman Giebisch



