ZÁPIS ZE SCHŮZE CZPC
konané dne 27. 6. 2005


PŘÍTOMNY: Danielka Varadínková, Fialka Turzíková, Danielka Virágová, Magda Hamsíková, Tereza Stárková, Klára Markuciová

PROGRAM:
1.	Struktura CZPC obecně (Czech Publication Committee)
2.	Struktura CZPC jmenovitě
3.	Fond CZPC
4.	Aktuální úkoly
5.	Víkendový seminář pro překladatele
6.	Nové texty
7.	Ostatní info
__________________________________________________________________________________________


1. STRUKTURA CZPC

CZPC se skládá ze supervizora, koordinátora a tří pracovních skupin:

	Supervizor
dbá na to, aby v překládaných textech nebyly chyby, které mohou zkreslovat nauku. V české komunitě se jedná zatím pouze jediného člověka (který je součástí International Publication Committee, založeného Rinpochem) - Margit Martinu.

	Koordinátor 
	vypracovává s ostatními členy CZPC „Ediční plán“ na každý kalendářní rok. Nejlépe 2 verze, z nichž jedna se posléze schválí na velké schůzi komunity

má podrobný přehled o tom, jak fungují jednotlivé pracovní skupiny a v jakém stadiu je příprava textů ve všech pracovních skupinách
organizuje občasná víkendová setkání nových i stávajících překladatelů, kde budou společně s Arnoštem či Lukášem probírané odborné i jazykové záležitosti týkající se překládání, aby se všichni překladatelé i korektoři „vylepšili“ a texty byly připraveny kvalitněji 
svolává schůze CZPC, přibližně jednou za dva měsíce
komunikuje s Margit Martinu a posílá jí všechny připravené texty k závěrečnému ověření a označení číslem IPC 
	
	1.  překladatelé a korektoři 
          Starají se o překlad a odborné ověřování textů a jazykové korektury. Přeložené a ověřené texty předají              
          koordinátorce (která zároveň provede jazykovou korekturu), a ta je předá supervizorovi k závěrečné  korektuře a poté odešle text k sazbě a tisku.

	 2. tiskaři a sazeči a grafik
	    Po obdržení textu od koordinátorky sazeči text vysází a  text po dohodě s tiskařkou  připraví k tisku.     Ve stadiu stránkových korektur se text pošle ještě k překontrolování koordinátorce. Tiskaři se starají o 	     tisk, chod tiskařského stroje, zaučování lidí a organizování karmajógy pro tisk textů.

	3. zástupci gakyilu 
	     Modří    se aktivně podílejí na výběru publikovaných textů a mají celkový přehled o dění v CZPC. 

	     Žlutí 	     se starají o kontakty s tiskárnami, nákup papíru, přehledy a kontakt s národní 			     agenturou ISBN, o distribuci. Mají podrobný přehled o finančních 					     záležitostech týkajících se textů a na základě toho určují, kolik peněz je možno do                 
                                 výroby dále investovat. Uzavírají smlouvy s případnými spoluvydavateli  (např.   
                                 DharmaGaia), a bude-li  potřeba, zajišťují autorská práva. 
	


2. STRUKTURA CZPC JMENOVITĚ

	Supervizor  
Margit Martinu

	Koordinátor
Daniela Varadínková (též jazykové korektury)

      1.  překladatelé a korektoři          
-	Lukáš Chmelík
-	Arnošt Kořínek (též ověřování textů)
-	Tereza Stárková
-	Jolanka Šorová (jazykové korektury)
-	Daniela Varadínková (jazykové korektury)
-	Fijalka (též za gakyil)
-	a všichni ostatní, kteří se zúčastní tréningu překladatelů organizovaného  v rámci CZPC

	 2. tiskaři a sazeči a grafik
-	Magdaléna Hamsíková (tisk)
-	Alena Valentová (tisk)
-	Jiřina Švamberková (tisk)
-	Klára Zochová (sazba)
-	Jolanka Šorová (sazba)
-	a všichni ostatní, kteří budou mít přání být zaučeni do práce s tiskařským strojem

	 3.  gakyil 
-	Danielka Virágová – žlutý g.
-	Klára Markuciová – žlutý g.
-	Fijalka – modrý g.
-	Majda – modrý g.

3. FOND CZPC
na základě návrhu Majdy vytvoříme „Fond CZPC“, do kterého poplynou všechny peníze z prodeje textů 
fond bude sloužit také pro příspěvky od sponzorů
financovali by se z něho  veškeré záležitosti spojené s překladem, výrobou a prodejem textů a eventuelne i „potřební“ členové CZPC – tzn. kdokoli, kdo se ocitne v tíživé finanční situaci, která by mu zabraňovala v práci pro CZPC. (Netýká se pouze překladů apod., ale i tisku a sazečů!!!) Výši finančního příspěvku by schválila CZPC na své schůzi, kde by byli přítomni všichni členové gakyilu (2 modří a 2 žlutí).
v případě, že tento fond bude v budoucnu  ziskový, bude se určité procento z tržeb odvádět do komunitní pokladny, neboť z té je financován veškerý nákup nových knih, které jsou určeny pro překlad
aktuální stav financí spojených s texty je  –15 215,- Kč. 
(Příjmy z textů 2004 = 206 798,- Kč, Výdaje na texty 2004 = 222 013,- Kč)

4. AKTUÁLNÍ ÚKOLY

	Žlutí společně s koordinátorkou zjistí, kolik vůbec reálně v této chvíli máme peněz, které bychom mohli do textů investovat. Od Jirky Ryse zjistí, kolik stojí reálná výroba za použití našeho tiskařského stroje.

Danielka Var. rozešle všem překladatelům informační dopis (po červencovém Merigaru) a zjistí aktuální stav všech překladů
dále osloví e-mailem všechny čtenáře, aby v případě, že v jakémkoliv textu objeví chyby, poslali zprávu Arnoštovi, a ten zajistí vyvěšení všech chyb na web.
Klára vyjasní téma občanského sdružení jako neziskové organizace a vydávání textů
	Fialka a Danielka Var. uzavřou s Naomi vše v otázce Reprints v Merigaru

na červencovém retreatu v Merigaru vytipují modří  knihy na nákup v srpnu
dále Danielka Var. sjednotí stav odevzdaných vydaných textu se stavem vedeným v Merigaru
dále se společně s modrými zeptá v Merigaru, proč byla stažena Kniha praxí a jaká je za  to náhrada a jestli letos budou nové TUN BOOKY (kvůli dotisku u nás)
Šitro – Danielka Var. zjistí tiskárny (jaké vazby jsou možné a za kolik) – Danielka Vir. udělá kalkulaci.
SMS pro děti – Terka dokončí a uzavře překlad
5. VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ PRO PŘEKLADATELE

Víkendový seminář pro překladatele zorganizuje Danielka někdy v září.


6. NOVÉ TEXTY

Na podzim 2005 se předpokládá, že vyjdou tyto texty:
	SMS 2, SMS 6,

Mandárava
MO
Šitro
SMS pro děti

Pokud situace a čas bude přát, tak ještě
	Veřejné přednášky Ch.N.N.

Zernga


7. OSTATNÍ INFO

	Danielka Var. požádala Jirku Ryse, aby jí předal veškeré texty (vydané i připravované) k archivaci na případné dotisky apod.

Reprints –  již vyšlo
	dotisk Dzogchen a Zen – jen z půlky – porouchal se stroj

nebudeme používat barevné obálky na texty pro komunitní potřebu, pouze na texty pro veřejnost
Monika Veselá se nabídla pro práci distributora knih pro veřejnost
DALŠÍ SCHUZKA SE BUDE KONAT 5.9.2005 v 19.30 h v gönpě.


V Praze dne 7. 7. 2005
Zápis zapsal: Klára Markuciová


