SKIP 10 – regionální pobočka Moravskoslezského a Olomouckého kraje

kontakt: Jana Galášová, Městská knihovna Český Těšín, Ostravská 67, 737 01 Český Těšín
tel. 558 746 950, e-mail: Jana.Galas@knihovna.ctesin.cz


Výroční zpráva o činnosti za rok 2004

1/ ČINNOST REGIONÁLNÍ POBOČKY
Ke dni 31. 3. 2004 ukončil činnost stávající výbor regionální pobočky SKIP10, který vykonával činnost ve funkčním období 2001-2004.
Regionální valná hromada, která se uskutečnila 31. 3. 2004 v Ostravě v jednací síni Magistrátu města Ostravy za účasti 31 individuálních a 29 institucionálních členů, zvolila nový regionální výbor ve složení:
Jana Galášová (ředitelka MěK Český Těšín) -  předsedkyně
Členové (podle počtu hlasů): Mgr. Roman Giebisch (VKOL), Dana Kochová (MěK Havířov), Mgr. Zdenka Daňková (ředitelka MěK Šumperk), Mgr. Zuzana Bornová (ředitelka PKB Opava), Mgr. Miroslava Sabelová (ředitelka KM Ostravy), Ing. Martin Vaněk (ředitel MěK Havířov), Mgr. Pavlína Švrčinová (pracovnice MSVK Ostrava), Mgr. Ilona Nemeškalová (senior), Mgr. Miroslava Střelcová (ředitelka MěK Lipník n/B), RNDr. Lenka Prucková (ředitelka KM Olomouce), PhDr. Dana Nalepová (servisní technik firmy Lanius), Mgr. Jana Leparová (ředitelka MěK Bohumín). K 30.6. 2004 odstoupil z výboru SKIP10 Ing. Martin Vaněk z důvodu rozvázání pracovního poměru v MěK Havířov. Do výboru byla kooptována Mgr. Lenka Fišrová (MěK Litovel).
Do dozorčí komise SKIP10 byli zvoleni:
PhDr. Aurélie Němcová (senior) - předsedkyně, Biolková Jaroslava (senior), Jitka Štiborová (MěK Přerov).
Členem výkonného výboru SKIP ČR se stala předsedkyně Jana Galášová a do jeho předsednictva byl zvolen Mgr. Roman Giebisch. Předsedkyní sekce veřejných knihoven VV SKIP se stala Mgr. Zdeňka Daňková, členkou komise pro zahraniční styky RNDr. Lenka Prucková.

Regionální valná hromada schválila nový název své pobočky, který zní: Regionální pobočka Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Nový výbor se sešel 4x na svých jednáních a to dne 21. 4. v MěK Český Těšín, dne 2. 6. v MěK Havířov, dne 8. 9. v MěK Lipník n/B, dne 3. 11. v MěK Bohumín. Noví členové si rozdělili  úkoly, vyplývající z činnosti výboru, viz zápis ze zasedání výboru SKIP10 z 21. 4. 2004.

2/ PROJEKTY
Výkonnému výboru SKIP byly podány 4 projekty na organizaci odborných akcí pro knihovnickou veřejnost a to:
	Knihovnický týden “Knihovna ve svém regionu” (spoluorganizátor MěKŠumperk), dotace 16500,-

Setkání knihovnických seniorů ČR (spoluorganizátor MěK Lipník n/B), dotace 7000,-
Fantastické dny s fantasy a sci-fi literaturou  “OvaCon”  (spoluorganizátor KM Ostravy), dotace 10000,-
Klub dětských knihoven “Kde končí svět”, dotace 2500,-, Jarní setkání “Práce s dyslektickými dětmi” (spoluorganizátor KM Olomouc), Podzimní setkání “Využití hudby při práci s dětským čtenářem” (spoluorganizátor KPB Opava)

Byl vypracován projekt na podporu činnosti dětských knihoven v MS a Olomouckém kraji  a jako každoročně byla požádána SME a.s. o finanční podporu. Ta však dotaci pro r. 2004 neposkytla  z organizačních důvodů ve společnosti SME a.s.

3/ GRANT SKIP10
O grant regionální pobočky SKIP10 požádaly roce 2004 čtyři knihovny – Vědecká knihovna Olomouc, Knihovna města Ostravy, Městská knihovna Lipník n/B, Knihovna Petra Bezruče Opava.
Finanční příspěvek 3000,- získala VKOL na uspořádání  semináře pro odbornou veřejnost  “EU a její informační zdroje” a MěK Lipník n/B 2000,-  “Je mi teprve …náct, ale o životě už něco vím” (akce na podporu dětského čtenářství).

4/ ODBORNÉ AKCE POBOČKY SKIP10
Knihovnický týden v Šumperku
Cílem semináře SKIP 10 “Knihovna ve svém regionu” bylo umožnit výměnu zkušeností knihovníkům při působení knihoven v regionu a při zajišťování regionálních funkcí. Spolupořadatelem byla MěK Šumperk. Jednotlivých programových dnů se kromě 26 ubytovaných účastníků  z různých koutů ČR zúčastnili také další zájemci z řad knihovníků  Moravskoslezského a Olomouckého kraje, kteří přijížděli na konkrétní programové části. 
Přednášky na téma:  “Knihovna versus  zřizovatel, uživatelé, společenské prostředí z pohledu legislativy”, “Jak se mají knihovny na českokrumlovsku?”,  “Jak se mají knihovny ve Valašském království?”, “Soutěž Knihovna roku: formalita nebo motivace? Zkušenosti z cest neprofesionálními knihovnami nabízí srovnání a inspiraci také profesionálním knihovníkům”, “Co všechno je Pohádková vlastivěda okresu Šumperk”, “Postavení a možnosti malých základních knihoven v současném knihovnickém světě”, “Když je knihovna NEZBYTNOU součástí města…” Knihovnický týden byl organizačně i odborně velmi úspěšný.

Setkání knihovnických seniorů ČR v Lipníku n/B
Ve dnech 24.-26.8.2005 se uskutečnilo celostátní setkání knihovnických seniorů v Lipníku nad Bečvou, jehož spoluorganizátorem byla MěK Lipník n/B. Setkání se zúčastnili bývalí knihovníci z celé ČR, velkou ctí  bylo přivítat prof. PhDr. Jiřího Cejpka s manželkou, dalších 25 bývalých kolegů – knihovníků,  15 hostů v čele s PhDr. Vítem Richterem a zástupce Krajského úřadu v Olomouci. Cílem setkání bylo nejen zavzpomínat na aktivní knihovnickou práci každého z účastníků, ale seznámit se s novými trendy současného knihovnictví. Program byl doplněn prohlídkou pamětihodností města Lipník n/B, návštěvou hradu Helfštýn a prohlídkou hostitelské a dalších knihoven. Spokojenost účastníků byla opravdu velká.			

Klub knihovníků CASANOVA při Slezské univerzitě v Opavě
Klub knihovníků  CASANOVA vznikl v roce 2004 s cílem vytvořit společnou platformu pro odbornou knihovnickou a akademickou veřejnost knihovníků MS a Olomouckého kraje a  pedagogů oddělení knihovnictví ÚBK FPF Slezské univerzity v Opavě. Klub má cca 20 členů – knihovníků, pedagogů, studentů. V roce 2004 se uskutečnila tři setkání, na kterých zástupci knihoven hovořili o zajímavých a neobvyklých formách práce ve veřejných knihovnách, Vojtěch Bártek, tajemník ITF uvedl činnost Institutu tvůrčí fotografie, Mgr. F.Štěpán, člen činohry SD v Opavě a externí spolupracovník oddělení literatury ÚBK  zahrál představení jednoho herce “Poslední noc s  Hemingwayem”.  ÚBK na návrh zástupců knihoven sestavil pro knihovny  seznam lektorů, kteří jsou ochotni provést přednášky pro veřejnost v rámci vzdělávacích cyklů, pořádaných knihovnami. 


Zájezd  knihovníků na  knihovnický happening do Semil
Zájezdu ve dnech 31. 9. – 2. 10. 2004 se zúčastnilo na 40 členů SKIP10,  účastníky byl hodnocen jako velmi zdařilý.  Účastníci navštívili Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci a Městskou knihovnu v Semilech, která pořádala Knihovnický happening 2004. Odborný program byl doplněn výletem do Českého ráje. V soutěžním klání knihoven z celé republiky, které je hlavním bodem programu každoročního knihovnického happeningu,  zvítězilo soutěžní družstvo Městské knihovny v Českém Těšíně. Tato se podle pravidel stane pořadatelem Knihovnického happeningu 2005. 

Odborný seminář “Evropská unie a její informační zdroje”
Seminář Evropská unie a její informační zdroje se uskutečnil v Olomouci v sále Muzea umění Olomouc dne 26 .5. 2004. Na organizaci se podílela regionální pobočka SKIP 10 a Vědecká knihovna v Olomouci. Přednášejícím lektorem byl dr. Dan Marek z Katedry politologie Univerzity Palackého v Olomouci.  Bohatý program seznámil účastníky z mnoha veřejných knihoven Moravskoslezského a Olomouckého kraje se vznikem a vývojem EU, s institucemi EU a s informačními zdroji v českém jazyce, ale především se zahraničními informačními zdroji. Zajímavé byly informace o jednotlivých politikách a vládách členských zemi EU, informace o politickém rozhodováni, legislativních procesech, nebo sestavovaní agendy rady institucí EU. Seminář se setkal s velkým ohlasem a prezentace z něj je umístěna na webu SKIP10 na adrese: http://skip.vkol.cz/doc/marek.ppt 

OvaCon – víkendová akce pro příznivce sci-fi a fantasy literatury v Ostravě – viz příloha
Jarní setkání KLUBKA v Olomouci – viz příloha
Podzimní setkání KLUBKA v Opavě – viz příloha

5/ KLUB DĚTSKÝCH KNIHOVEN
V příloze je uveden přehled akcí, které zorganizoval Klub dětských knihoven pobočky SKIP10.

6/ KLUB SENIORŮ
Každoroční akce Klubu seniorů SKIP10 se nekonala tentokrát v tradiční podobě, ale byla spojena s výše uvedenou celostátní akcí pro seniory. 

7/ VESNICE ROKU -  KNIHOVNA ROKU 2004
Soutěž na celostátní úrovni koordinuje Mgr. Zděňka Daňková. Komisařem za Moravskoslezský kraj byla Mgr. Ilona Nemeškalová, za Olomoucký kraj RNDr. Lenka Prucková.
Knihovny navržené do celostátního kola: Knihovna Sedlnice (okres Nový Jičín), Knihovna Grygov (okres Olomouc). V celostátním hodnocení bohužel neuspěla žádná z nich.
Vítěznou knihovnou v ČR se stala Místní lidová knihovna v Kostomlatech pod Milešovkou (okres Teplice).

8/ ČLENSKÁ ZÁKLADNA 
Ke dne 31.12. 2004 eviduje regionální pobočka SKIP10 institucionální členy v počtu 64 a individuální členy v počtu 61.


Jana Galášová
předsedkyně SKIP 10


příloha – komentář k činnosti KLUBKA
V Českém Těšíně 15.1.2005



































Komentář k  činnosti Klubka  SKIP 10 v roce  2004



Jarní setkání Klubka  SKIP 10 v Olomouci  3. 3. 2004
Přestože všude ještě panovala tuhá zima, my jsme se již sešli na jarním setkání Klubka. Bylo to ve středu 3. března 2004 v Olomouci. Jako  téma jsme zvolili  práci s dyslektickými dětmi. 
Jako první vystoupila Mgr. Kateřina Vitáskova PhDr. z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Od ní jsme se dozvěděli, co to vlastně dyslexie je, jaké jsou její typy i to, jaké pomůcky se při práci s dyslektiky používají.
Na tuto teoretickou část pak navázaly autorky projektu Z Handicapu přednost Mgr. Lenka Antošová a Marta Staníková, což jsou knihovnice z MěK Slavoj ze Dvora Králové.
S projektem jim pomáhají dvě učitelky základní školy Strž Mgr. Radka Zoufalá a Mgr. Martina Kubíková, které přijely také. Jejich vystoupení byla praktická ukázka toho, jak může vypadat spolupráce knihovny se školou a jakým způsobem může prostředí knihovny napomáhat při nápravě specifických poruch učení. Jejich metody jsme si vyzkoušeli i sami na sobě. Po rozcvičce jsme museli zvládnout např.hry se slovy či pohádku O červené Karkulce. Nálada byla skvělá, k čemuž přispěl nejen program, ale také vynikající péče ze strany olomouckých knihovnic a hlavně paní ředitelky RNDr. Lenky Pruckové. Ta nejen že pomohla se zajištěním akce, ale provedla nás také celou olomouckou knihovnou a perfektně se postarala i o naše žaludky.
Ani jsme se nenadáli a bylo půl čtvrté. Někteří se rozjeli do svých domovů, jiní se jeli podívat na právě začínající knižní veletrh. Myslím si, že všichni odjížděli spokojeni a plní nápadů na akce, které pro své dětské čtenáře připraví.

Webík
Již potřetí vyhlásil Klub dětských knihoven SKIP a  sdružení BMI Praha internetovou soutěž Webík. Do letošního ročníku se původně přihlásilo 27 knihoven z celé republiky. Soutěžní stránky však nakonec poslalo pouze 17 z nich. Z našeho Klubka to byly  MěK Havířov, Knihovna Hnojník, MěK Lipník nad Bečvou, MěK Brušperk a MěK Milevsko. 
Soutěžící ze všech 17 knihoven byli pozváni na konferenci Junior Internet, která se konala 20.března 2004 v pražském Klubu Lávka, a na které jsou každoročně vyhlašovány výsledky nominačních soutěží Junior Internetu, tedy i Webíku. Z našeho Klubka pozvání přijali Martin Kubík a Filip Stuchlík z MěK Lipník nad Bečvou, Vojtěch Holub z MěK Brušperk a Michal Hetto z MěK Havířov. Škoda, že ostatním dětem se do Prahy nechtělo. 

Noc s H.Ch. Andersenem
Také letos jsme se zúčastnili této úžasné akce. Kolik nás bylo celkem jsme nezjistili, ale určitě nás bylo hodně.

Kde končí svět
Z našeho Klubka se do letošního ročníku projektu přihlásilo 8 knihoven, a to z Českého Těšína, Dobré, Havířova, Karviné, Krnova, Lipníku nad Bečvou, Mostů u Jablunkova  a Ostravy. Jejich akce obsáhly všechny kategorie, nejvíce však oblast literární a výtvarnou.

V Českém Těšíně proběhla výtvarná soutěž O nejkrásnější loutku. Té předcházelo "školení" pro ty, kteří se o výrobě loutek  chtěli nejdříve něco dozvědět. A pak se už tvořilo. Při výrobě mohly děti použít jakoukoliv techniku a materiál. Vznikly tak loutky prstové, z kelímků, ale i mnohem náročnější. Některé byly opravdu nádherné, o čemž se mohli přesvědčit také návštěvníci výstavy, která následně proběhla. Tím to ale neskončilo. V současné době je knihovnice s velkým úspěchem  používají při besedách .

Knihovnice z Dobré a Mostů u Jablunkova se nechaly inspirovat literární soutěží Evy Komínkové z Hradce Králové “Co se slovy všechno poví”. Soutěž si poněkud upravily a doplnily. V Dobré nechyběla ani výtvarná dílna a přednášky na téma komunikace mezi tvory. 
V Mostech se pokoušeli  převádět básně do podoby vypravování, pohádky, povídky či dialogu v libovolném jazyce. K textům pak vznikaly také ilustrace.

V Krnově a Lipníku n/B se zase pokusili o nejzajímavější interview, a to se žáky 2.stupně ZŠ a gymnázia. V Lipníku zároveň proběhla i soutěž literární.
Ve všech čtyřech knihovnách byly knihovnice překvapeny velkou slovní zásobou některých soutěžících, hezkým vyjadřováním a otevřeností.

V Havířově učili děti objevovat krásu knih a jejich řeč. Dnešní děti jim totiž přestávají  rozumět, knihy k nim nepromlouvají, mlčí. Havířovské knihovnice  proto pořádají zábavná odpoledne, na kterých  děti prožívají s hrdiny knih skvělá dobrodružství, bojí se s nimi i prožívají radost. Navštívily tak např. pravěk, pohádky, Rychlé šípy, školu v Bradavicích či piráty.

V Karviné se s dětmi učili ABECEDOVŠTINU. Děti ji zvládly skvěle, takže abeceďákům a abeceďačkám mohly poslat 21 zpráv a stát se čestnými občany země ABECEDIE.

Ostrava pojala projekt přímo světově. U příležitosti vstupu do Evropské unie uspořádala velkou celoměstskou tříkolovou soutěž “Euroexpres - vstupte, prosím”. Zúčastnilo se jí 824 dětí ze všech  29 ostravských poboček. V závěrečném kole se utkala  čtyřčlenná družstva složená z nejúspěšnějších dětí. Ta postupně prošla všemi dosavadními členskými státy, aby změřila své síly ve znalostech, zručnosti i pohotovosti. Ve Francii se děti staly módními návrháři, v Dánsku hádaly Andersenovy pohádky, v Holandsku zápolily s bochníky sýra apod. Skvělí byli nejen soutěžící, ale i mohutně povzbuzující publikum.

Dá se říci, že i letošní ročník projektu Kde končí svět se vydařil. Vítězové soutěží i nejaktivnější čtenáři získali nejen spoustu dárků, ale 11 z nich bylo také odměněno cestou do Prahy, která se uskutečnila 1. června 2004. Jana Turková z Mostů u Jablunkova tam reprezentovala  naše Klubko na Pražském hradě a Roman Teplý z Dobré se stal  novým Rytířem krásného slova.



OvaCon 18.-19. 9. 2004
Velkou akcí byl OvaCon , který se konal ve dnech 18. a 19. 9. 2004 v Ostravě. Ten byl určen nejen knihovníkům, ale také široké čtenářské obci milující sci-fi a fantasy. V tyto dny se do Ostravy sjely současné hvězdy této literatury od nás i ze Slovenska. V knihovně ve Fifejdách jsme přivítali Miroslava Žambocha, Zdeňka Zachodila, Františku Vrbenskou, Jana Netoličku, Alexandru Pavelkovou, Juro Červenáka, Rastislava Webera, majitele nakladatelství Altar Jana Kučeru, překladatele Marka Tvrdého atd. Skvělé byly i dvě naše ostravské kolegyně Šárka Holaňová a Petra Kozlová, které si připravily 90 minutovou přednášku na téma Dětská fantasy literatura. Škoda, že svou účast na poslední chvíli odřekl  William King. 
Velký ohlas mezi fanoušky měla i dílna tvůrčího psaní, kterou vedla samotná A.Pavelková a soutěž Bingo, ukončující sobotní program. Tu  připravil překladatel Jiří Popiolek a ceny do ní věnovalo nakladatelství FantomPrint.
Při organizaci této akce spojilo své síly naše Klubko s Bohdanem Volejníčkem – vedoucím sci-fi klubu při Knihovně města Ostravy a s p.J.Marchlíkem – majitelem nakl. FantomPrint. Velký dík patří také Knihovně města Ostravy, která poskytla prostory i technické zázemí.
Vše se mohlo uskutečnit díky grantu MK ČR a finančnímu přispění SKIP10.
Podařilo se nám také vydat brožuru, do které nám autoři přispěli  svými povídkami, a to bez nároku na honorář.

Je mi teprve náct, ale o životě už něco vím 
MěK Lipník nad Bečvou pak pro naše členy připravila 6. 10. 2004 besedu se spisovatelkou I. Březinovou. Beseda byla součástí projektu “Je mi teprve náct, ale o životě už něco vím”, což byla soutěž pro děti ve věku od 12 do 15 let. Projekt byl podpořen finančním příspěvkem SKIP 10 a Města Lipník nad Bečvou. 


Podzimní setkání Klubka SKIP 10 v Opavě-Kateřinkách  27. 10. 2004
Podzimní setkání Klubka bylo zaměřeno na využívání hudby při besedách.
Setkání zahájily opavské kolegyně, které nám předvedly svou ukázkovou besedu Písnička v pohádce. Spolu s dětmi místní mateřské školky putovaly pohádkou a snažily se za pomoci písniček najít princi Zvonimírovi  princeznu co má písničku v duši. Protože se to dětem povedlo, dostaly sladkou odměnu (bonbóny).
Pak následovala odborná část, kterou jsme svěřili dirigentu Petru Škarohlídovi. Ten nás seznámil s vývojem hudby a různými hudebními styly a také jsme se dozvěděli něco o tom, jak tyto hudební směry ovlivnila lidová píseň. Tu můžeme vysledovat téměř všude.
Lidová píseň nás také provázela při další besedě. Knihovnice z Českého Těšína Dana Zipserová si totiž připravila ukázkovou besedu Lidové písničky a hry s nimi. Protože byly prázdniny a tudíž nebyla k dispozici žádná školní dítka, dělali jsme je my. Hádali jsme písničky, zpívali, malovali a užili si při tom spoustu legrace.
Na závěr jsem všechny přítomné seznámila s aktuálními informacemi z Klubu dětských knihoven SKIP, s připravovanými akcemi a probrali jsme některé problémy, týkající se činnosti našeho Klubka. Samozřejmě, že ani tentokrát nechybělo předávání zkušeností, rad a nápadů, takže jsme jako vždy odjížděli velmi spokojení.


Dana Kochová
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