Z á p i s z pracovní porady prof. knihovníků regionu Klatovy
dne 13. ledna 2009 v Městské knihovně Klatovy

________________________________________________________

Přítomni : viz prezenční listina
Program porady :
1. Kontrola plnění závěrů z porady dne 4. 11. 2008
- výkaz o činnosti knihovny za r. 2008 – termín trvá do 23. 1. 2009
2. Informace z oblasti knihovnictví – ředitelka MěK Klatovy Z. Buršíková
Regionální funkce v r. 2009 – rozpočet pro r. 2009 je ve výši 8 mil. Kč schválen
Zastupitelstvem Plzeňského kraje, v rámci kraje bude obsluhováno 484 knihoven, v regionu
Klatovy 45 knihoven ( 9 profesionálních a 36 neprofesionálních knihoven).
Projekt internetizace knihoven (PIK) - bude pokračovat i v roce 2009, provoz bude nadále
hradit MVČR.
Vzdělávání knihovníků Plzeňského kraje - zájemci o počítačové školení mohou zasílat
přihlášky ihned na oddělení vzdělávání SVK Plzeň, kde je také nabídka školení.
3. Statistika za r. 2009 a nový Deník knihovny na r. 2009
Významně se změnily služby knihoven a způsoby jejich využívání, změnili se uživatelé a
způsob návštěv knihovny. Je připraven návrh Ročního výkazu o knihovně za r. 2009 a tomu je
nově přizpůsoben Deník knihovny. Jak postupovat a co sledovat napoví tabulková část
Deníku a kapitoly Pokyny pro vyplňování Deníku a Závazné definice. Úplnou informaci o
nové statistické evidenci, výčet nově sledovaných činností, popis jednotlivých evidovaných
okruhů podává článek Evidence a vykazování knihovnických a informačních činností
v časopisu Čtenář č. 11/2008, str. 347 – 357.
Zásadní změny funkce knihoven:
- služby knihoven se rozšířily o dva výrazné okruhy – služby elektronické (všechny služby,
které lze využít on-line, vstup do elektronického katalogu, výpůjčního protokolu a do dalších
elektron.zdrojů z prostoru knihovny i z prostoru mimo knihovnu) a služby komunitní a
vzdělávací. Neposkytuje-li knihovny tyto služby, pak je nevykazuje. Nevykazuje je ani tehdy,
jestliže nemá naistalován SW, který je schopen vstupy on-line sledovat.
- uživatelé knihovny již nejsou pouze čtenáři, ale všichni návštěvníci včetně virtuálních.
Virtuální návštěvy vykazuje knihovna pouze tehdy, poskytuje-li služby on-line a je schopna je
statisticky sledovat (s využitím příslušného softwaru).
- evidence výpůjček - absenční, prezenční a prolongace, prezenční výpůjčky a prolongace
vykazujeme jen tehdy, jestliže je realizujeme a můžeme doložit. Prolongace při používání
sáčkového systému bude nutno vysčítat ručně.
Statistka 2009 – Prezentace L. Zemánkové z NK ČR – lze prohlédnout na webových
stránkách SVK Plzeň www.svkpl.cz - služby knihovnám - výkon regionálních služeb –
soubory ke stažení.

4. Informace
- projekty KÚ Plzeň v oblasti kultury na r. 2009 – opět vyhlášen další ročník, dotace se
spoluúčastí (20%) předkladatele, uzávěrka je 13.února 2009.
- Kopie obálek a anotací při vytváření katalogů knihoven, pouze pro knihovny, které jsou
členy SKIP. Podmínky přebírání kopií obálek a anotací najdete na stránkách SKIP NK ČR:
http://skip.nkp.cz/akcObalky.htm
- Už jsem čtenář – kniha pro prvňáčka, nový projekt Národní pedagogické knihovny
Komenského Praha: http://www.npkk.cz na pomoc rozvoji čtenářské gramotnosti + další
možnost SUK 2008 – Čteme všichni, anketní lístky pro děti a knihovnice, která kniha se mi
nejvíce líbila v r. 2008
- Grand Biblio, pokračuje i v roce 2009, výzva k zasílání příspěvků do knihovnických
časopisů Grand Biblio a Čtenář (kontakt: ctenar@svkkl.cz tel. 224 941 159), možnost
prezentace Vaší knihovny široké veřejnosti.
- Kalendárium osobností západních Čech na rok 2009, budou na knihovny rozeslány po
dodání z SVK Plzeň
- Kniha mého srdce – příležitost pro knihovny, pořad České televize ve spolupráci s Českým
rozhlasem, Svazem českých knihkupců a nakladatelů a s knihovnami ČR. Cílem je najít
nejoblíbenější
knihu
obyvatel
České
republiky,
více
na
stránkách:
http://skip.nkp.cz/akcKMS.htm
- Týden čtení 2009 od 9. – 15. března 2009, cílem akcí bude získat ke čtení především děti a
mládež a zapojit celé rodiny do různých aktivit knihoven, podrobnější informace na
stránkách: http://skip.nkp.cz/akcTydCteni2009.htm
- World Book Day and Copyright Day 2009 – světová organizace UNESCO každoročně
vyhlašuje 23. duben Světovým dnem knihy a autorských práv. Světový den knihy by měl
širokou
veřejnost
upozornit
na
nezastupitelnou
roli
čtení
a
knih:
http://skip.nkp.cz/akcWBD2009.htm
- Svět knihy Praha 2009, 15. ročník mezinárodního knižního veletrhu v termínu 14. – 17.
května 2009 v tradičních prostorách Výstaviště Praha – Holešovice, www.svetknihy.cz
- nabídka na přednášky – na stránkách NK ČR http://knihovnam.nkp.cz v oddíle Aktuality je
Nabídka témat pro vzdělávací aktivity(přednášky, besedy).
5. Diskuze
- kontakty na regionální osobnosti, možnost pořádání besed – shromáždit do příští porady,
která knihovna má zkušenosti.
- jednotlivé knihovny představily svoji aktuální činnost. Janovice požadavek na bílé štítky
s označením abecedy na hřbety knih pro beletrii, Strážov – seznam čtenářů, knižní lístky,
pomocná evidence.
6. Závěry z porady :


správně vyplňovat nový Deník knihovny na r. 2009
Zodpovídají: všichni profesionální knihovníci
termín: rok 2009

Zapsala : Marie Halířová

