Z á p i s z pracovní porady neprof. knihovníků regionu Klatovy
dne 23. listopadu 2009 v Městské knihovně Klatovy

________________________________________________________

Přítomni : viz prezenční listina
Program porady :
1. Kontrola plnění závěrů z porady dne 30. 10. 2008
- statistický výkaz za r. 2008 – splněno
2. Statistika za r. 2008 – zhotovena za celý region Klatovy.
Porovnání výsledků ze sumářů:
Knihovny – 36
neprof.knih.
celkem

Čtenáři
2007
2008
1.096
1.122

Výpůjčky
2007
2008
43.350
39.525

Návštěvníci
2007
2008
11.184
11.385

3. Informace z oblasti knihovnictví – ředitelka MěK Klatovy Z. Buršíková
Kniha mého srdce – ankety se zúčastnilo 322 tis. hlasujících, více než polovina hlasů byla
z knihoven. Výsledky ankety: 1. místo – Z. Jirotka, Saturnin.
Březen měsíc čtenářů (BMČ) – aktivity v březnu by měly být určeny a zaměřeny na čtenáře
bez ohledu na to, zda jsou registrováni či využívají služeb knihoven. Měly by se představit
zejména nové služby knihoven pro čtenáře.
Týden knihoven 2010 proběhne v termín do 4. do 10. 10. 2010 s mottem Knihovna pro
všechny. Happening se bude konat v Turnově.
4. Informace
- VISK3 a Knihovna 21. století – projekty na r. 2010 jsou na webových stránkách NK ČR:
www.nkp.cz oddíl pomoc knihovnám a na stránkách Ministerstva kultury ČR www.mkcr.cz,
uzávěrka podání žádostí je 10. ledna 2010.
- Vesnice roku 2009 – vítězem krajského kola se stal městys Zvíkovec, nejlepší knihovnou
v kraji Němčovice.
- Den pro dětskou knihu – 28. listopadu 2009, akce zaměřit hlavně na knihy, četbu a
propagaci knihoven (www.dendetskeknihy.cz).
- www.ctesyrad.cz – databáze Čtenářův sympatický rádce – neustále aktualizovaná databáze
k doporučování čtivých knih, pomoc pro knihovníky k doporučení knih k přečtení.
- statistický výkaz za r. 2009 – nový tiskopis, změna – evidence ř.0114- počet exemplářů –
dříve počet titulů, nově náklady na nákup časopisů ř. 0809 – údaje čerpat na obecním úřadě,
podrobnější informace k vyplnění výkazu budou v Knihovnickém zpravodaji v prosinci
společně s tiskopisem výkazu.
- webové stránky MěK Klatovy – www.knih-kt.cz , možnost získat informace a využít odkazy
na knihovnické i jiné stránky, rychlejší hledání pro zodpovězení dotazů čtenářů, v katalogu
lze zjistit, zda máme knihu, kterou nemáte ve svém fondu.
5. Diskuze
Možnost školení internetu v březnu – uskuteční se, pokud budou zájemci. Požadavek na
soubory – Myslovice, Vrhaveč – informovat u OÚ o stěhování knihovny.Upozornění – při
půjčování otevírat elektronickou poštu, aby fungovala komunikace mezi knihovnami.

6. Vánoční aranžování
Závěrem porady byla ukázka vánočního aranžování, které knihovníkům předvedla Petra
Horníková – adventní věnce, vánoční svícny a dekorace na stůl.

7. Závěry z porady :


statistický výkaz o činnosti knihovny za r. 2009
Zodpovídají: všichni neprofesionální knihovníci
termín: do 10. ledna 2010

Zapsala : Marie Halířová

