Z á p i s z pracovní porady prof. knihovníků regionu Klatovy
dne 12. ledna 2010 v Městské knihovně Klatovy

________________________________________________________
Přítomni : viz prezenční listina
Program porady :
1. Kontrola plnění závěrů z porady dne 13. 5. 2009
- podle možností zapojeny knihovny do Týdne knihoven a Dne pro dětskou knihu
2. 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 – SKIP vyhlašuje na měsíc březen pilotní nultý ročník nové kampaně,
která se jmenuje: BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ.
V centru našeho zájmu je ČTENÁŘ a čteni, tedy ne kniha (předmět) ani knihovna (instituce),
ale ČTENÁŘ (knihy, časopisy, e-zdroje; aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně
nikdy nebyl a (zatím?) ani být nechce.
Připraven je také formulář k evidenci Vaši účasti v BMČ:
http://knihovnam.nkp.cz/sekceno.php3?page=01_Ob/09_Form/FormBMC10.frm.
Týden knihoven 2010: proběhne v termín od 4. do 10. 10. 2010 s mottem Knihovna pro
všechny. Happening se bude konat v Turnově.
750 let města Klatovy: pozvánka na akce, informace na webu Infocentra MÚ Klatovy
(program na celý rok).
150 let Městské knihovny Klatovy: informace o pořadech jsou rozesílány pomocí emailových zpráv a na webu knihovny.
Pozvánka na akce v březnu 2010:
- 2. 3. od 19 hodin vernisáž výstavy „Historie knihovny v Klatovech,
- 25. 3. od 18 hodin křest sborníku „V ráji realistickém“.
3. Revize knižního fondu
V r. 2010 by měla být provedena revize ve Strážově /letní měsíce/ a Měčíně – 1. pololetí,
uvažovat lze také o Chudenicích a Kolinci.
Přesný plán bude projednán na poradě v květnu – promyslet termín.
4. Statistický výkaz o činnosti knihovny za r. 2009
Tiskopisy byly zaslány v prosinci, upozornění na odlišnosti proti předcházejícímu roku - nový
tiskopis: neuvádí se tituly časopisů, ale počet exemplářů. Nově je pojata evidence uživatelů –
kromě čtenářů a fyzických návštěvníků jsou sledovány i návštěvy virtuální – pokud knihovny
poskytuje on-line služby a je schopna je statisticky sledovat. Výpůjčky – periodika budou
evidovány zvlášť jako samostatný druh dokumentu, prezenční výpůjčky a prolongace
vykazují ty knihovny, které je realizují a mohou je doložit. Nově jsou elektronické služby –
jsou to služby, které lze využívat on-line /vstupy do katalogu, el. výp. protokolu a licencí
z prostoru mimo knihovnu/.
Termín zaslání výkazu – 25. leden 2010.
5. Informace
- VISK3 a Knihovna 21. století – projekty na r. 2010, uzávěrka podání žádostí byla 10. ledna
2010. Vyúčtování dotací za r. 2009 – do 15. ledna 2010.

- Vesnice roku 2009 – vítězem krajského kola se stal městys Zvíkovec, nejlepší knihovnou
v kraji Němčovice.
- Knihovna roku 2009 – Obecní knihovna Protivanov v kategorii základní knihovna
www.knihovnaprotivanov.er.cz Městská knihovna v Praze v kategorii významný počin
v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. V kategorii základní knihovna
byla v přímé nominaci za Plzeňský kraj Knihovna v Kolinci – účast na slavnostním udělení
ceny Knihovna roku 2009 v Praze - zrcadlová kaple Klementina 8. 10. 2009.
- Grantový program Plzeňského kraje v oblasti kultury pro r. 2010 – informace na stránkách
www.kr-plzensky.cz oblast kultury – granty. Uzávěrka žádostí je 29. ledna 2010.
- www.ctesyrad.cz – databáze Čtenářův sympatický rádce – neustále aktualizovaná databáze
k doporučování čtivých knih, pomoc pro knihovníky k doporučení knih k přečtení.
- kalendárium osobností na r. 2010 – zatím pouze v elektronické podobě na stránkách SVK
Plzeň www.svkpl.cz na úvodní straně – informace Aktuálně.
- inventarizace PC z projektu SROP – provedena krajským úřadem 7. 1. 2010, informace
přes obecní a městské úřady.
- aktualizace, prověrka a vyřazování knih – viz časopis Čtenář č.6/2009 – Zákoník je také
kniha str.223.
- změna ředitelky – PhDr. Dagmar Svatková ukončila svoji kariéru ředitelky Knihovny města
Plzně, nová ředitelka – Mgr. Helena Šlesingerová.
- webové stránky knihoven – potřebné v souvislosti s grantovými programy. Knihovna by
měla mít svůj web nebo na stránkách obecního/městského úřadu. Od r. 2010 bude
aktualizována šablona webu z Hradce Králové a poskytována za těchto podmínek: do 500
obyv. zdarma, do 3.000 obyv. 500,- Kč ročně, nad 3.000 obyv. – 600,- Kč ročně.
6. Diskuze
- zkušenosti s problematickými návštěvníky knihoven.
- každá knihovna nás seznámila se svojí činností – úspěchy i problémy.
- příští porada bude na pozvání ve Švihově /některá středa v květnu/.
- kontakt na prodejce levných knih: Knihkupec Jan Hoffer, Lesní 69, Tábor tel: 608 082 880
7. Závěry z porady :


statistický výkaz o činnosti knihovny za r. 2009
Zodpovídají: všichni profesionální knihovníci
termín: do 25. ledna 2010

Zapsala : Marie Halířová

