Zápis ze schůzky CZPC 11.7.2006

Přítomni: Daniela Varadínková, Daniela Virágová, Tereza Stárková, Honza Vávra, Jirka Kučmaš
Zápis. Tereza 

1) Projednávání změny struktury funkce koordinátora a fungování CZPC - Daniela Var. si ponechá
organizování výroby knih a Tereza S. převezme funkci koordinátora CZPC (organizace CZPC - komunikace, svolávání schůzí, přinášení nových podnětů, monitoring překladatelské činnosti a termínů, dodržování plánu a priorit:-) atd...). - odhlasováno 


	Návrh: Daniela Vir. si vezme na starost copyrighty a sledování nových titulů v SSE 
	Problém – váznou korektury – Ludmila převezme stylistickou část korektur, ale stále hledáme kvalitního bohemistu s transmisí!:-)

Danielky zjistí situaci s copyrightem knih u Igora a CD, MP3 u Shang Shungu
	CZPC připraví plán knih, které připraví k vydání v roce 2007
	obnovuje se požadavek, aby překladatel 1x do roka přeložil článek do Zrcadla
	1x ročně bude svolána schůzka překladatelů
	podle potřeby 2-3x ročně proběhne překladatelský workshop – stylistika, gramatika, specifické dzogčhenové termíny, tlumočení...



2) Nová Rinpočheho kniha On Birth, Life, and Death – D. Var. jedná o smlouvě na práva s Igorem (překládá Lukáš a Jolanka).
 
3) Dotisky – Danielka Vir.dokončí inventuru a pošle
	Čod (D.Var. češtinářsky opraví)
	Videotransmise – dotiskne se 100ks
	Stručné instrukce ke krátkému tunu (D.Var. češtinářsky opraví) - dotiskne se 100ks 

4 Čogdža (D.Var. češtinářsky opraví) - dotiskne se 100ks
3 posvátné principy (D.Var. češtinářsky opraví) - dotiskne se 100ks

4) Opravený Tun book od Michala Kuneše – vytiskne se v gonpě 50ks. Tiskaře zajistí Majda. 
(K vytvoření matrice pro tisk stačí 1 laserový výtisk – zajistí Michal?). D. Vir. zjistí obálky - dotisk obálek případně zajistí Radanka. 
 
5) Prodej nové knihy Dilgo Khjence Rinpočheho "poklad v srdci probuzených" v gonpě domluven. Lumír potvrdil velkoobchodní slevu na 100ks (také na tibetské moderní povídky Vábení Kailásu (50ks)) – hledá se člověk s autem, který knihy převeze do gonpy.
 
6) D. Vir. zajistí nákup nových knih v Merigaru (zkusí říct o slevu při nákupu pro komunitu). Před tím zašle objednávku Tizianě mailem.  
 
7) Daniely zjistí práva na knihu Dzogčhen od Dalajlámy – nejspíše bude třeba sponzor, je to objemná kniha

8) D. Var. rozešle návrhy 2 termínů na češtinářsko-překladatelský seminář v srpnu a září a podle ohlasu se vybere termín konání.


Příští schůzka CZPC úterý 10.10.2006

Do té doby můžete zasílat své podněty k projednání

Grazie a tutti:-)  


