Z á p i s z pracovní porady neprof. knihovníků regionu Klatovy
dne 30. listopadu 2010 v Městské knihovně Klatovy

________________________________________________________

Přítomni : viz prezenční listina
Program porady :
1. Kontrola plnění závěrů z porady dne 23. 11. 2009
- statistický výkaz za r. 2009 – splněno
2. Statistika za r. 2009 – zhotovena za celý region Klatovy.
Porovnání výsledků ze sumářů:
Knihovny – 36
neprof.knih.
celkem

Čtenáři
2008
2009
1.122
1.127

Výpůjčky
2008
2009
39.525
42.560

Návštěvníci
2008
2009
11.385
11.944

3. Informace z oblasti knihovnictví – ředitelka MěK Klatovy Z. Buršíková
Akce roku 2011:
Březen – měsíc čtenářů, od 7. 3. Týden čtení, 26. 11. Den pro dětskou knihu.
Celorepubliková soutěž „Literární Šumava 2011“ (vyhlášení únor, uzávěrka 31.7.) žádost o
propagaci, více na www.knih-kt.cz,
Literární Šumava Klatovy - setkání jihočeských a západočeských knihovníků se uskuteční ve
dnech 19. - 21. května 2011 v Klatovech.
Týden knihoven 2011 proběhne v týdnu od 3. do 9. 10. 2011 s mottem – Patnáctý kraj ČR.
Kraj knihoven.
Pozvánka na akce Městské knihovny Klatovy.
4. Informace
- VISK3 a Knihovna 21. století – projekty na r. 2011 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 2011.
- Vesnice roku 2010 – vítězem krajského kola se stal městys Koloveč, nejlepší knihovnou
v kraji Žihle.
- Knihovna roku 2010 – Obecní knihovna v Petrůvkách (Kraj Vysočina).
- Den pro dětskou knihu – 26. listopadu 2011, akce zaměřit hlavně na knihy, četbu a
propagaci knihoven (www.dendetskeknihy.cz).
- statistický výkaz za r. 2010 – stejný tiskopis, evidence ř.0114 - počet exemplářů titulů,
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 - možnost tvorby webových stránek pro menší knihovny. Službu poskytuje
Knihovna města Hradce Králové. Pro knihovny s počtem obyvatel do 500 je služba zdarma,
od 501 – 1.000 je roční poplatek 100,- Kč. Pro inspiraci je možné se podívat na webové
stránky knihovny v Malechově – viz: www.knihovnamalechov.webk.cz
- nová telefonní čísla v MěK Klatovy – od prosince 2010, každé oddělení má přímou linku –
regionální oddělení: 376 347 468, služební mobil: 607 731 971, ostatní čísla viz příloha
zápisu.

5. Diskuze
Možnost školení internetu v březnu – uskuteční se, pokud budou zájemci.
Požadavek na soubory – Bolešiny, Křenice, Biřkov.
Zájezd po neprof. knihovnách regionu – pokus o realizaci.
Upozornění – při půjčování otevírat elektronickou poštu, aby fungovala komunikace mezi
knihovnami.
6. Ozdobné balení dárků
Závěrem porady byla ukázka balení dárků, které knihovníkům předvedla Martina Raiserová –
balení lahve, peněz, klasické i netradiční tvary dárků.

7. Závěry z porady :


statistický výkaz o činnosti knihovny za r. 2010
Zodpovídají: všichni neprofesionální knihovníci
termín: do 10. ledna 2011

Zapsala : Marie Halířová

