Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP 10
Moravskoslezského a Olomouckého kraje
4.10. 2022 v Městské knihovně Přerov
Přítomni: Renáta Domoráková, Olga Macháčková, Lenka Prucková, Kamila Šeligová, Lenka
Žmolíková, Zuzana Bornová, Miroslava Sabelová, Dana Zipserová
Omluveni: Marie Šedá, Markéta Beyerová, Magda Glancová, Pavlína Kijová, Míša Mrázová,Tomáš
Ocásek
Program:
1) Členská základna
2) Kontrola úkolů
3) Akce SKIP 10
4) Dotace, plán akcí na rok 2023
5) vyhodnocení dotazníku: Budeme na příští rok plánovat zájezd?
Naplánujeme vzdělávací seminář?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úvod
Zasedání RV SKIP10 zahájila a všechny přivítala předsedkyně SKIP10 Kamila Šeligová.
Přítomné členy RV SKIP10 pozdravila ředitelka Městského knihovny v Přerově Mgr. Edita
Hausnerová
1. Stav členské základny – nové žádosti o přijetí
Během léta se přihlásilo několik nových zájemců
individuální: Michal Šimčík (Kopřivnice), Jitka Lukšová (Ostrava), Hana Kusýnová (Ostrava), Jana
Vaňková (Ostava)
kolektivní: Místní knihovna v Chotěbuzi – schváleno, knihovna Bohdíkov – schváleno
2. Kontrola úkolů
a/ Školení pro zájemce o malé granty SKIP 10
termín pro uspořádání školení, včetně návrhu náplně školení zašle T. Ocásek
nejpozději 17. 10 . K.Šeligové
Seminář proběhne na platformě ZOOM – přístup poskytne O. Macháčková
b/ předání agendy SKIP 10
Vše proběhlo v pořádku. Na aktualizaci webu začínáme v současné době pracovat – dořeší K.
Šeligová, M. Mrázová
3. Akce SKIP 10
a / proběhlo
Setkání seniorů SKIP 10 – Olomouc
Kladné ohlasy na proběhlou akci, velká spokojenost zúčastněných
Upozornění: věnovat pozornost omezeným možnostem seniorů při plánování dalších setkání a
místa setkávání plánovat tak, aby byla jednoduše dostupná vlakem na hlavní trase
b / nadcházející
Den knihovníků - 30.11.2022, MěK Český Těšín – Avion, 10:00 -13:00 hod.
Nominace: celkem sedm nominací, proběhlo vyhodnocení nominací na knihovníky SKIP10 oba kraje
Organizace Dne knihovníků:
- pozvánku, přihlašovací formulář, registraci zájemců, pozvání seniorů, prezenční listiny,
občerstvení/ raut, květiny, program - hudební vystoupení (vše zajistí MěK Český Těšín)
- 2x grafické listy (zajistí Z.Bornová)

-

2x pamětní list/ nový návrh (musí obsahovat i zkrácený text za jakou činnost byl nominovaný
vybrán – dodá K. Šeligová a Z.Bornová). Zajistí Nový Jičín
Osobní pozvání vybraným kolegům zajistí K. Šeligová a Z.Bornová
Upravit podmínky nominací na rok 2023 (M. Sabelová)
(činnost podporující rozvoj knihovny, zaměření na celostátní projekty, členství ve SKIP…)
Pozn.: nominace shromažďuje za SKIP10 M. Bayerová, hlasuje výbor SKIP10
Na webu SKIP10 schází pravidla k nominaci na Knihovníka roku
Na web je umístí M. Mrázová

4. Dotace
Projekty SKIP10 na rok 2023 zaslat R.Giebischovi (K.Šeligová), termín: 31. října
Jedná se o akce KLUBKa (jarní a podzimní setkání, včetně seminářů) a
seminář Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství / MěK Přerov
5. Zájezd knihovníku SKIP10
Z ankety vyplynul zájem o společný poznávací zájezd
Termín: 19.5. - 20.5.2023
Místo: Kutná Hora a okolí
SKIP10 poskytne příspěvek na autobus (cca 40 míst), stanoví se zápisné na zájezd pro
jednotlivce, ubytování si bude hradit každý účastník individuálně.
6. Vzdělávání knihovníků
Seminář „Jak školit mediální výchovu“
Termín: konec dubna 2023 – změna
v Červeném kostele je možné až od května
Návrh nového termínu - červen nebo říjen 2023
Místo: Olomouc
Školitel: ředitelka MěK Přerov Mgr. Edita Hausnerová
7. Výroční zpráva
Je nutné dodat podklady pro výroční zprávu, kterou musíme odevzdat v lednu 2023.
8. Rozpočet SKIP10
Během prosince K. Šeligová ve spolupráci s M. Sabelovou a ekonomkou M. Vondrkovou připraví
rozpočet SKIP10 na rok 2023.
9. K. Šeligová se sejde s představitelem Slezské univerzity ohledně možnosti sladění požadavků
kombinovaného studia a práce v knihovně

Termín dalšího zasedání VV SKIP 10
Ostrava 7.12.2022

Zapsala: Dana Zipserová
Zkontrolovala:

