
Výroční zpráva
SKIP – regionální pobočka severní Morava
za rok 2001


1/ Činnost regionálního výboru
Složení regionálního výboru SKIP 10 zaznamenalo od 1.1.2001 změny ve funkcích předsedy a pokladníka z důvodu odchodu dosavadní předsedkyně Ing. Marie Svobodové do starobního důchodu. Funkci zastupujícího předsedy převzala do doby konání regionální konference SKIP10 Jana Galášová (MěK Český Těšín), funkci pokladníka Mgr. Jana Leparová (MěK Bohumín).
Regionální konference SKIP 10, která proběhla 7.3.2001 v Olomouci, potvrdila ve funkci předsedy Janu Galášovou, pokladníka Mgr. Janu Leparovou, jednatele Mgr. Roman Giebische. Hostem regionální konference SKIP10 byl předseda VV SKIP PhDr. Vít Richter. Regionální konference přijala stanovisko, podle kterého do SKIP severní Morava spadají knihovny Moravskoslezského  a Olomouckého kraje, vyjma okresu Prostějov. Okres Vsetín přešel v rámci územně správní reformy do SKIP 09. 
Valná hromada SKIP ČR v Brně (22.6.2001) zvolila zástupce SKIP 10 do výkonného výboru SKIP a to Mgr. Giebische. Členem VV SKIP se stala podle stanov předsedkyně SKIP 10 Jana Galášová, člen dozorčí komise VV za SKIP10  Marie Mališová. Na prvním jednání VV SKIP byl Mgr. Giebisch zvolen do jeho předsednictva.
Regionální výbor SKIP 10 se sešel na pravidelných jednáních 4x v roce 2001 (7.2.-OK Olomouc, 2.5.-Univerzitní knihovna Ostrava, 26.9.-OK Přerov, 21.11.-MěK Lipník n/B.). 
Dozorčí  komise SKIP 10 prováděla pravidelnou kontrolní činnost ve věci vedení účetní agendy SKIP10, 1x byla v r. 2001 provedena kontrola dozorčí komisí VV SKIP.

2/ Činnost pobočky
a/ organizace odborných vzdělávacích akcí
Výbor zaměřil svou činnost v roce 2001 na organizování odborných vzdělávacích akcí pro své členy i širší knihovnickou veřejnost. 
Nejvýznamnější  a na přípravu nejnáročnější byl 3. Knihovnický týden v Olomouci (21.-25.5.2001), který byl zorganizován zásluhou  členů výboru zejména z Olomouce a okolí.Ti  pracovali  nejen na  jeho přípravách, ale i na celé týdenní akci. Poděkování patří ředitelce VěK Olomouc PhDr. Marii Nádvorníkové, za jejíhož přispění byl připraven odborný program. Na akci získala pobočka od VV SKIP  finanční dotaci ve výši 12 000,- Kč. Akce byla velmi příznivě hodnocena účastníky z celé republiky (21 platících účastníků). Bylo však konstatováno, že knihovnický týden je časově náročný jak pro účastníky, tak   i pro organizátory a proto se výbor dohodl, že další ročník bude pořádán jako čtyřdenní seminář. Tato akce je každoročně  určena vedoucím malých knihoven, kteří se chtějí a potřebují  zorientovat  v  knihovnické problematice současnosti.
V rámci knižního veletrhu LIBRI Olomouc byla pro odbornou knihovnickou veřejnost uspořádána přednáška na téma Public Relations v knihovně (26.10.2001, Mgr. Eva Novotná NK ČR Praha), která navázala na 1. část tohoto tématu z  r. 2000.
Seminář „O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb“ byl ve spolupráci s OK Opava uspořádán  29.11.2001 v Opavě. Seminář byl určen zřizovatelům veřejných knihoven, přednášející PhDr. Vít Richter.
Klub dětských knihoven uspořádal jarní a podzimní setkání  pracovníků dětských oddělení. Jarní setkání v MěK Lipník n/B (28.3.) proběhlo pod názvem „Jak to bylo na Záhoří aneb knihovny a region“ za účasti spisovatelky Heleny Lisické. Podzimní setkání se uskutečnilo jako dvoudenní v Českém Těšíně (3.-4.10.) „Dětský čtenář na česko-polské hranici“ s  programem  na téma  dětské čtenářství v dnešní době pohledem Šárky Holáňové (KMO Ostrava), na výtvarné techniky používané v knihovně, na aktivity dětské knihovny BBB v Uherském Hradišti. Další den se uskutečnila  návštěva dvou dětských knihoven v Českém Těšíně a dětské knihovny Biblioteky Miejskij v Cieszynie (Polsko). Setkání s polskými kolegyněmi bylo zvláště zajímavé pro účastníky semináře.
Jedenáct dětských knihoven se přihlásilo do projektu Kde končí svět. V červnu se za region severní Morava zúčastnily MěK Havířov a MěK Moravský Beroun setkání čtenářů, knihovníků s manželkou prezidenta republiky na Pražském hradě.
Řada dětských oddělení se zapojila do akce Noc s Andersenem, která se stává stále populárnější.
Klub seniorů uspořádal   tradiční setkání bývalých knihovníků ze severní Moravy, na kterém se sešlo 4. dubna  v Knihovně města Ostravy 40 seniorů.

3/ organizační záležitosti
Vesnice  roku 2001 – komisaři za kraj Moravskoslezský – Mgr. Nemeškalová, kraj Olomoucký –  J.Biolková. Za region byla nejlépe hodnocena  Místní knihovna ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Celorepublikové vyznamenání  zasloužilých členů SKIP – za SKIP10 byla navržena PhDr.Naděžda Ježková  a Miroslav Nádvorník im memoriam. Výkonný výbor navrhl na vyznamenání Dr. N.Ježkovou.
Elektronická konference SKIP10 byla založena v  průběhu r. 2001. Po překonání  prvopočátečních technických problémů by se měla stát prostředím  pro širší výměnu informací mezi knihovnami na severní Moravě. Webovou stránku SKIP10 má v technické  správě VěK Olomouc.

4/ členská základna
V roce 2001 bylo zaevidováno v regionální pobočce severní Morava 45 institucionálních a 72 individuálních členů.

5/ závěr 
Knihovny regionu severní Morava se zúčastnily všech celostátně vyhlášených akcí jako je Březen měsíc Internetu, Týden knihoven, Provázkiáda, soutěže o nejlepší webovou stránku aj. Velká řada z nich se přihlásila do programu VISK 3 se svými projekty, které v převážné míře byly finančně podpořeny.
Knihovnám, které se doposud zabývaly  výkonem regionálních funkcí, byla na tuto činnost přidělena v r. 2001 finanční dotace z prostředků MK ČR. 
Zároveň byla již v průběhu r. 2001 řešena v některých okresních knihovnách transformace v souvislosti s připravovaným zánikem okresních úřadů a zákonem 257/2001 (knihovní zákon).




V Českém Těšíně dne 23.1.2002
zpracovala: Jana Galášová, předsedky SKIP10 – severní Morava




