Z á p i s z pracovní porady prof. knihovníků regionu Klatovy
dne 13. května 2009 v Knihovně v Kolinci

________________________________________________________

Přítomni : viz prezenční listina
Program porady :
1. Kontrola plnění závěrů z porady dne 13. 1. 2009
- nový statistický deník, správně evidovat – termín trvá do 31. 12. 2009
2. Informace z oblasti knihovnictví – ředitelka MěK Klatovy Z. Buršíková
a) Změny v legislativě:
- Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Zák. 477/2008 Sb., s platností
od 1. dubna 2009 – nové vymezení majetkových práv organizací ve Zřizovacích listinách.
- Nařízení vlády č. 74/2009 Sb. ze dne 16. března 2009, kterým se mění N.v. č. 564/2006 Sb.
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě – zrušení přílohy č. 1.
- Nařízení vlády č. 130/2009 Sb. ze dne 4. května 2009 – nová stupnice platových tarifů od 1.
června 2009.
b) Novelizace standardů VKIS:
- Budou požádány pověřené knihovny o spolupráci při vyplňování tabulky vybraných
standardů (počet provozních hodin pro veřejnost, výdaj na nákup KF, přírůstky KF, počet
studijních míst, počet veřejně přístupných stanic připojených k internetu, webová stránka a
dostupnost knihovny).
c) Pro rok 2009/2010 otevřen rekvalifikační kurz pro pracovníky knihoven při ZČU. Délka
kurzu 160 hodin, cena 7.500,- Kč za 2 semestry.
d) Pozvánka na setkání knihovníků „Co venkovské knihovny umějí a mohou“, do knihovny
Bory, kraj Vysočina, 17. – 19. září 2009.
3. Revize knižního fondu
- v r. 2009 by měla být revize v knihovně Strážov, vzhledem k nepřítomnosti knihovnice na
dnešní poradě, bude projednáno později. Po jednání s knihovnicí bude revize až v r. 2010.
MěK Měčín – po ročním provozu elektronického výpůjčního protokolu je plánována revize na
1. pololetí r. 2010.
V r. 2010 uplyne 5 let od poslední revize v knihovně Chudenice a Kolinec.
4. Informace
- projekty KÚ Plzeň v oblasti kultury na r. 2009 – výsledky jsou k dispozici na webových
stránkách Plzeňského kraje: www.kr-plzensky.cz
- VISK3 a Knihovna 21. století – výsledky dotačního řízení pro r. 2009 jsou na webových
stránkách NK ČR: www.nkp.cz oddíl pomoc knihovnám.
- Týden knihoven 2009: 5 - 11. 10. 2009 , podrobné informace a registrace na stránkách NK
ČR. Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje již 13. ročník celostátní akce Týden knihoven.
Letošní motto – KNIHOVNA MÉHO SRDCE koresponduje s celostátní anketou Kniha
mého srdce, na níž se aktivně podílejí knihovny celé ČR.
http://www.ceskatelevize.cz/program/10214215895.html
Připraven je opět formulář k
evidenci akcí. Loga Týdne knihoven ke stažení: logo-tk2.jpg (5,41 kB), logo-tk.jpg (23,4
kB); s průhledným pozadím logo-tkP.gif (6 kB), logo-tk2P.gif (3 kB). Knihovnický

happening ve Vsetíně ve dnech 2. - 3. 10. 2009 je tematicky spojen s propagací četby,
čtenářství a oblíbených knih.
- 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
- Literární Šumava 21. – 23. 5. 2009 Horažďovice – tradiční setkání jihočeských a
západočeských knihovníků s bohatým programem, možnost účasti členů SKIP.
- Den pro dětskou knihu 28. 11. 2009 - Hlavní organizátorkou v děčínské knihovně, která
Den pro dětskou knihu poprvé zorganizovala, je i pro letošní rok paní Eva Kubšová
(kubsova@dcknihovna.cz) z dětského oddělení, která ráda sdělí zkušenosti a poradí při
přípravě letošního III. ročníku. Registrace akcí :
http://knihovnam.nkp.cz/sekceno.php3?page=01_Ob/09_Form/FormDen.frm
- Noc s Andersenem – uskutečnila se 3. dubna 2009, zapojeny knihovny v Nýrsku a
Klatovech.
- 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 přednášku 21. 10. 2009 v MěK Klatovy – téma „Zpracování informací a jejich
uložení do paměti“, časový rozsah 8 – 12 hod., rezervujte si na tuto středu volný termín,
pozvánka přijde později.
- kontakty na přednášející – možnost uspořádat akci s regionálním autorem:
- Ondřej Fibich, spisovatel, regionální autor, Prácheňské pověsti
adresa: Zámek 1, 386 01 Strakonice II, telefon : 383 328 440
- Vhrsti - tajemný český ilustrátor, spisovatel, komiksový kreslíř a scénárista,
telefon 775 033 106 nebo mail
vrabec(a)vhrsti.cz. webové stránky
www.vhrsti.cz
- výjezdní porada prof. knihoven – v roce 2010 se sejdeme v MěK Švihov.
5. Exkurze
Porada se uskutečnila v Knihovně v Kolinci, prohlídka knihovny a procházka Kolincem.

6. Závěry z porady :


podle možností zapojit se do celostátních akcí knihoven
Zodpovídají: všichni profesionální knihovníci
termín: rok 2009

Zapsala : Marie Halířová

