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Výroční zpráva o činnosti za rok 2002




1/ ČINNOST REGIONÁLNÍHO VÝBORU 
Regionální výbor se sešel pětkrát v roce na pravidelných jednáních a to: 20.2.2002 v MěK Zábřeh na Moravě, 25.4.2002 ve Vědecké knihovně Olomouc,  26.6.2002 v MěK Český Těšín, 3.10. 2002 v Knihovně města Ostravy,  27.11.2002 v MěK Hranice na Moravě. Dozorčí komise provedla 4x v roce kontrolu vedení účetnictví SKIP10. Od 1.1.2002 došlo ke změně ve funkci pokladníka.  Mgr. Leparová (MěK Bohumín) předala vedení účetnictví  Anně Nowakové (ekonomka MěK Český Těšín). Dozorčí komise hodnotí  práci  A.Nowakové pozitivně.  Zástupcem v předsednictvu VV SKIP je za pobočku Mgr. Roman Giebisch, v sekci veřejných knihoven Dr. Prucková a v komisi pro zahraniční styky rovněž Dr. Prucková.

V souvislosti se srpnovými povodněmi, které zasáhly mnohé knihovny v Čechách, se regionální výbor SKIP10 rozhodl poskytnout částku 10.000,- Kč na povodňové konto, vyhlášené SKIP ČR. Částka byla poskytnuta na toto konto bez adresného určení. Informace o aktivitách ostatních knihoven v tomto směru – viz níže.

Projekty - na odborné akce, které regionální výbor v roce 2002 pro své členy připravil, poskytl   výkonný výbor SKIP grant  a to na projekty:
1	odborný seminář KNIHOVNICKÁ OLOMOUC 2002, dotace 19.000,- Kč2	
3	Jarní setkání a  Podzimní setkání KLUBKA (projekty: Nové formy práce s dětským č4	tenářem, Dětské inspirace, dotace celkem 7.000,- Kč5	)
Dále byl vypracován projekt pod názvem KDE KONČÍ SVĚT a předložen společnosti Severomoravská energetika Ostrava. Společnost SME poskytla veřejným knihovnám Moravskoslezského kraje částku 70.000,-Kč. Tyto prostředky byly použity na nákup multimediálních programů na CD-R do dětských oddělení.

Regionální výbor se rozhodl finančně podpořit  mimořádné kulturní akce pořádané členskými knihovnami – v roce 2002  finančně podpořil autorské  setkání s izraelským spisovatelem Viktorem Fischlem, který navštívil v červnu 2002 Českou republiku. Setkání s ním se uskutečnilo v Havířově za organizačního přispění MěK Havířov.

Elektronická konference byla obnovena, resp. znovu zřízena na serveru Vědecké knihovny Olomouc  díky M. Vojnarovi,  který je zároveň technickým správcem webu SKIP10




2/ ČINNOST POBOČKY 
Pomoc knihovnám postiženým povodněmi – řada knihoven i jednotlivců se zapojila do pomoci postiženým knihovnám:
1	Knihovna Dobrá – pracovnice knihovny zaslala ze svých soukromých prostředků 1000,- Kč2	  na konto Místní lidové knihovny  v Majdaléně

1	Městská knihovna Č2	eský Těšín – zaměstnanci knihovny  uspořádali mezi sebou sbírku s výtěžkem  4000,- Kč3	, dále v rámci veřejné sbírky bylo mezi č4	tenáři vybráno 4.065,- Kč5	 vše odesláno na konto Městské knihovny v Kralupech nad Vltavou

6	Městská knihovna Havířov – zaměstnanci knihovny odeslali na náklady své knihovny 691 svazků knih z oddělení pro děti a mládež do MěK Kralupy nad Vltavou a ze svých soukromých prostředků poskytli finanč7	ní pomoc ve výši 8.500,- Kč8	 kolegyni z Národní knihovny v Praze, která přišla o střechu nad hlavou

1	Městská knihovna Rýmařov – zaměstnanci knihovny zaslali do Centrálního depozitáře NK v Praze 1000 párů gumových rukavic

2	Městská knihovna Šumperk uspořádala Dobroč3	innou dražbu originálů ilustrací, do které přispěli výtvarníci regionu Anežka Kovalová, Věra Kovářová a Petr Válek. Výtěžek byl věnován ve prospěch odstranění škod po záplavách pro knihovnu v Kralupech nad Vltavou a na obnovení krajské poboč4	ky Tyfloservisu v Č5	eských Budějoviccích. Na konto SKIP bylo z této akce pro kralupskou knihovnu odesláno celkem 16039,- Kč6	.

7	Okresní knihovna Olomouc – uspořádala sbírku mezi zaměstnanci a získané prostředky byly zaslány na konto obce Metly

8	Regionální knihovna Karviná – zorganizovala akci  „Č9	tenáři – č10	tenářům“, ve které mohou obč11	ané zakoupit nebo darovat knihu.Takto získané tituly budou s vloženým EX LIBRIS  podpisem dárce  zaslány postiženým knihovnám. Do poloviny listopadu je k dispozici 1.432 ks darovaných knih v hodnotě 37.429,- Kč12	  a 218 nově zakoupených knih v hodnotě 15.555,- Kč13	.



Seminář Knihovnická Olomouc 2002 na téma KNIHOVNA JAKO VZDĚLÁVACÍ CENTRUM V REGIONU“ v termínu 26.-29.5.2002 v Olomouci je odbornou vzdělávací akcí SKIP10. Čtyřdenního setkání se zúčastnilo 29 knihovníků z celé ČR (převážně ředitelé, resp. vedoucí městských knihoven), 1 účastnice Svazu slovenských knihovníků ze Slovenska. Kromě toho byla individuální účast na jednotlivých přednáškách umožněna zájemcům z knihoven olomouckého regionu. Každoroční tématický blok  „Aktuální otázky českého knihovnictví“ přednesl PhDr. Richter (NK Praha) a „Aktuální otázky slovenského knihovnictví PhDr. Kernerová  (Knižnica J.B. Košice). Blok přilákal 70 účastníků z knihoven severní Moravy. Doprovodný program semináře KNIHOVNICKÁ OLOMOUC 2002 tvořily exkurze do olomouckých knihoven, bohatý kulturní, společenský a sportovní program (divadlo, společenský večírek, jízda na raftech).


Klub dětských knihoven
KLUBKO je nejaktivnějším sekcí regionální pobočky SKIP10. Pořádá pravidelné vlastní akce a účastní se akcí celostátních. Poděkování patří Daně Kochové (MěK Havířov) a Dáši Vrchlabské (Knihovna města Ostravy), hlavním organizátorkám tohoto dění.
KDK SKIP10  uspořádalo 17.4.2002 Jarní setkání v Knihovně Petra Bezruče v Opavě. Seminář byl uspořádán na téma „Nové formy práce s dětským čtenářem“, které se týkalo práce s textem. Dne 27.11. 2002 se pak uskutečnilo Podzimní setkání v Knihovně města Ostravy na téma „Práce s loutkou“. Dětské knihovny naší pobočky se zúčastnily celostátních akcí: 
1	NOCI S ANDERSENEM 22.-23.3.2002
2	2. roč3	níku soutěže KDE KONČ4	Í SVĚT – přihlášeny knihovny MěK Havířov, Knihovna města Ostravy, MěK Lipník nad Beč5	vou. Setkání na Pražském hradě 19.6.2002 se zúč6	astnilo 12 dětí z Havířova a Ostravy
7	ankety SUK
8	soutěže Webík aneb soutěžíme o nejlepší www stránku knihovny – v celostátní soutěži bylo odbornou porotou sdružení BMI oceněno 9 nejlepších knihoven, mezi nimi MěK Havířov
9	Týdne knihoven –probíhaly soutěže, besedy, diskotéky, v Č10	eském Těšíně byly knihovny propojeny webovými kamerami


Klub seniorů - každoroční setkání seniorů se uskutečnilo 17.4.2002 v KMO za účasti 30  bývalých knihovníků.  Díky vedení  MSVK Ostrava  byli senioři seznámeni se současným děním v oblasti veřejných knihoven Setkání zorganizovala PhDr. Ježková a Mgr. Nemeškalová.

 Happening v Uherském Hradišti  akce se ve dnech 4.-5.10.2002 zúčastnily čtyři knihovny SKIP10 a to  – MěK Šumperk (3 kolegyně), Knihovna P.Bezruče Opava (5 kol.), Knihovna města Ostravy (5 kol.), MěK Rýmařov (4 kol.). Vítězné družstvo KPB Opava se stává organizátorem příštího ročníku happeningu.

Knihovna roku
Do celostátní soutěže KNIHOVNA ROKU  přihlásilo svou knihovnu 10 obcí Moravskoslezského kraje a 18 obcí Olomouckého kraje. Úspěšně se umístila na 3. místě MK Grygov. Komisařky soutěže za SKIP10 – Mgr. Daňková a Mgr. Nemeškalová.

3/ ČLENSKÁ ZÁKLADNA
V roce 2002 regionální pobočka SKIP severní Morava registruje 70 individuálních členů a 39 institucionálních, resp. 38 + 1 (66 vojenských knihoven).









V Českém Těšíně 31.1.2003
zpracovala: Jana Galášová, předsedkyně SKIP


