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

________________________________________________________
Přítomni : viz prezenční listina
Program porady :
1. Kontrola plnění závěrů z porady dne 12. 1. 2010
- zpracování statistických výkazů o činnosti knihoven v r. 2009 – splněno.
2. Informace z oblasti knihovnictví – ředitelka MěK Klatovy Z. Buršíková
Informace ze zasedání předsednictva VV SKIP 19. 4. 2010:
- Březen – měsíc čtenářů 2010: Mediální kampaně BMČ se zúčastnilo 370 knihoven,
Průzkum čtenářů, kteří nechodí do knihoven, uspořádalo 158 knihoven. Další aktivitou byl 3.
ročník akce Týden čtení aneb „Čtení sluší každému“. Letošními autory byli především K.H.
Mácha a F. Hrubín. Třetím cílem BMČ bylo představit nové aktivity knihoven.
- Nově se bude zavádět ocenění Skokan roku pro mladé knihovníky do 35 let za mimořádný
knihovnicko-informační počin.
Informace z porady ředitelů a zástupců pověřených knihoven PK v SVK Plzeň :
- V 1. pol. června se uskuteční analýza informační gramotnosti knihovníků. Výsledky
analýzy by měly přispět jako podklad k rozhodování ministerstva kultury o dalším směrování
projektu VISK2 – zda dále umožnit výuku základních modulů 1-7 nebo se více orientovat na
tvorbu e-learningových kurzů a na vysoce specializované kurzy.
- Výběrová komise pro VISK2 přidělila pro PK prostředky v požadované výši na 100
výukových hodin. V projektu se počítá s kurzem Wordu, Excelu a Power Pointu a
nadstavbovými kurzy – WORD a Excel pro pokročilé, Tvorba webových stránek s využitím
programu WORD a Front Page a Komunikace po internetu nebo Využití internetu
v knihovnách.
- E-learningový kurz SVK Ostrava, autorkou je Kateřina Bloková. Kurz je postaven jako
knihovnické minimum. Rozvržen je do 80 hodin výuky a 10 modulů, s vyhlídkou akreditace,
na jednotlivých modulech se podíleli i další odborní pracovnici, kteří učí v rekvalifikačních
kurzech. Moduly se budou spouštět ve 2 týdenních intervalech (legislativa, akvizice, služby,
katalogizace, elektronické informační zdroje, citace a rešerše, statistika, dotace, granty.Texty
bude možno tisknout. Moduly budou ukončovány texty nebo úkoly, na závěrečný test bude 1
měsíc. Absolventi dostanou osvědčení.
150 let Městské knihovny Klatovy: informace o pořadech jsou rozesílány pomocí emailových zpráv a na webu knihovny.
- Nabídka výstavy „Z historie knihovny v Klatovech“ – 12 panelů.
- Informace o možnosti zapůjčení výstavy „Je esperanto mrtvý jazyk?“,
kontakt pavladvorakova@tiscali.cz.
Pozvánka na akce v květnu a červnu 2010:
- 17. 5. ve 12 hodin slavnostní otevření nového depozitáře MěK Klatovy
- 5. 6. od 14 hodin přátelské posezení u příležitosti 150 let knihovny v Klatovech.
3. Statistika za r. 2009
Zhotoveny sumáře za knihovny regionu Klatovy a vydán Přehled o činnosti knihoven regionu
Klatovy za r. 2009, zaslán na všechny městské a obecní úřady regionu.
Při poradě provedeno porovnání výsledků prof. knihoven s r. 2008.

4. Revize knižního fondu v r. 2010
Na r. 2010 byla plánována revize v Měčíně (elektronicky) – knihovnice nemocná, termín bude
projednán dodatečně.
Strážov – revize bude pravděpodobně odložena na příští rok v důsledku plánovaných
stavebních úprav v knihovně (topení, podlahy).
Kolinec – odložena na příští rok.
Chudenice – do konce května naplánovat termín – letní měsíce.
5. Informace
- VISK3 – výsledky v r. 2010:
MěK Švihov -36.000,- Kč na projekt Změna knihovního systému LANius na systém Clavius
MěK Klatovy – 244.000,- Kč na projekt Nová generace webového katalogu systému Clavius
– OPAC 2.0
- Knihovna 21. století – výsledky v r. 2010:
MěK Janovice n. Úhl. – 10.000,- Kč na projekt Pryč s nudou! Přijďte do knihovny!
MěK Klatovy – 10.000,- Kč na projekt Trocha historie nikoho nezabije
MěK Klatovy - 10.000,- Kč na projekt Literární Šumava 2010
Knihovna v Kolinci – 7.000,- Kč na projekt Knihovna pro celou rodinu
MK Strážov – 10.000,- Kč na projekt Sejdeme se v knihovně V (cyklus kulturních a
vzdělávacích akcí pro všechny generace)
-Biblioweb 2010 –výsledky v kategorii v obcích do 5 tisíc obyv.: 1. MěK Jevíčko, 2. MK
Strašice, 3. MěK Nové Sedlo
v obcích od 5 tisíc do 25 tisíc obyv.: 1. MěK Česká Třebová, 2. KK Vysočiny v Havlíčkově
Brodě, 3. MěK Ústí nad Orlicí
- Svět knihy 2010 – 16. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha – 13.
– 16. 5. 2010 výstaviště Praha Holešovice, čestný host Polsko, hlavní téma: Rosteme
s knihou, Literatura a sbližování kultur. Program na stránkách www.svetknihy.cz
- Meziknihovní výpůjční služba – MVS se řídí vyhláškou č.88/2002 Sb., služba je určena
čtenářům, veřejným knihovnám a dalším institucím majícím přidělenou lokační značku
(siglu), kterou na požádání přiděluje Národní knihovna ČR odd. pro souborné katalogy
Klementinum 190, 110 01 Praha 1. Aktuální informace jsou přístupné na webové stránce NK
ČR (http://www.nkp.cz) v databázi ADR, kde jsou uvedeny lokační značky a adresy
knihoven. Objednávka MVS přes jednotnou žádanku čitelně vyplněnou (klasickou nebo
elektronickou).
- seminář 19. 5.2010 v MěK Klatovy – Tváře a jména – společenská dovednost a pracovní
nutnost pro knihovníky regionu.
- kalendář České knihovny 2011 – kalendář bude věnován zajímavým interiérům knihoven.
Pokud máte zájem, aby interiér Vaší knihovny byl zařazen do kalendáře, kontaktujte R.
Giebische: roman.giebisch@nkp.cz Návrhy nejpozději do 31. 5. 2010.
- Počítač SROP – majetkové vypořádání projektu by mělo být provedeno do 9. 12. 2010, kdy
budou počítače Krajského úřadu Plzeňského kraje administrativně převedeny do majetku
zřizovatele knihoven.
- Česká bibliografická databáze, webové stránky, kde lze zjistit co nejvíce informací a
recenzí o knihách, autorech a všech novinkách v knižním světě – www.cbdb.cz
6. Exkurze
Prohlídka knihovny ve Švihově, návštěva vodního hradu Švihov a nově zrekonstruovaného
multifunkčního sálu v kulturním domě.

7. Diskuze
- každá knihovna nás seznámila se svojí činností – úspěchy i problémy.
- MěK Železná Ruda - zaslat kontakt na e-learingový kurz v Ostravě
- Knihovna Třinec www.knih-trinec.cz otevřela pro mladé M klub, více na webových
stránkách.
8. Závěry z porady :


dohodnout termín revize v MěK Měčín a OK Chudenice
Zodpovídají: knihovnice V. Bůžková a J. Dostálová
termín: do 30. května 2010

Zapsala : Marie Halířová

