Z á p i s z pracovní porady prof. knihovníků regionu Klatovy
dne 14. prosince 2010 v Městské knihovně Klatovy

________________________________________________________
Přítomni : viz prezenční listina
Program porady :
1. Kontrola plnění závěrů z porady dne 12. 5. 2010
- dohodnout revizi v Chudenicích (provedena v červenci) a Měčíně (neprovedena
z důvodu nemoci knihovnice)
2. 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.
Informace o projektu Paměť Šumavy (za přípravný tým projektu Jan Kotrbáček, (e-mail
jankotrbacek@gmail.com):
- Téma Šumava, základem bude zaznamenání vyprávění žijících pamětníků. Výzva ke
spolupráci.
3. Revize knižního fondu
V r. 2010 byla provedena revize v Chudenicích /letní měsíce/.
Měčín – nebyla provedena z důvodu nemoci knihovnice.
4. Statistický výkaz o činnosti knihovny za r. 2010
Tiskopisy budou zaslány v prosinci, kdy budou upřesněny vysvětlivky k vyplnění výkazu
podle školení v Plzni 16. 12. 2010. Upozornění na ř. 0114 – uvádí se počet exemplářů titulů
časopisů. Nově je pojata evidence uživatelů – kromě čtenářů a fyzických návštěvníků jsou
sledovány i návštěvy virtuální – pokud knihovna 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 – 28. leden 2011.
5. Informace
- VISK3 a Knihovna 21. století – projekty na r. 2011, uzávěrka podání žádostí byla 10. ledna
2011. Vyúčtování dotací za r. 2010 – do 15. ledna 2011.
- Vesnice roku 2010 – vítězem krajského kola se stal městys Koloveč, nejlepší knihovnou
v kraji Žihle.
- Knihovna roku 2010 – Obecní knihovna v Petrůvkách v kategorii základní knihovna.
V kategorii významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb
získal cenu Ing. Martin Svoboda, ředitel Národní technické knihovny za realizaci

výjimečného projektu NTK. V kategorii základní knihovna byla v přímé nominaci za
Plzeňský kraj knihovna Milínov (Blovicko) – účast na slavnostním udělení ceny Knihovna
roku 2010 v Praze – Ministerstvo kultury ČR 30. 9. 2010.
- Grantový program Plzeňského kraje v oblasti kultury pro r. 2011 – informace na stránkách
www.kr-plzensky.cz oblast kultury – granty. Uzávěrka žádostí je 28. února 2011.
- kalendárium osobností na r. 2011 – ihned po dodání z SVK bude zasláno knihovnám.
- seminář 18. května 2011 od 8 – 12 hod. v MěK Klatovy na téma „Paměť a pozornost“
zaměřené na cvičení koncentrace pozornosti.
- Kalendář „České knihovny 2011“ – zakoupen pro všechny profesionální knihovny 2x, 1x
výtisk pro Vaše Městské a obecní úřady (starosty), aby se mohli inspirovat zajímavými
interiéry knihoven v celé republice.
- Webovou divočinou 2011 – SKIP a Úřad pro ochranu osobních údajů vyhlásily soutěž pro
děti ve věkové kategorii 7 – 10 let v bezpečném a pohotovém užívání internetu. Uzávěrka
přihlášek byla 25. 11. 2010. Více na: http://skip.nkp.cz/akcWdivoc11.htm a 28 .ledna 2011 si
mohou děti „zahrát na čas“.
- poplatky za kopírování – upozornění na autorský zákon č. 121/2000 Sb.,§25, kde je
stanovena povinnost platit poplatky při zhotovování kopií. Pokud se kopírovací služby
poskytují bezplatně, nemusí se odvádět žádné poplatky. Pokud poskytujete kopírovací služby
za úplatu, potom jste povinni platit poplatky. Jejich výše je stanovena v příloze autorského
zákona, kde je patrné odlišení černobílé a barevné kopie a kde je kopírka umístěna. Pokud je
v knihovně, platí se poplatek za 70 % zhotovených kopií, pokud je na obecním úřadu, platí se
poplatek pouze z 20 % zhotovených kopií.
Informace na: http://www.dilia.cz/uzivatele/page/76
- TÚK – změna adresy – od února 2011 se Technické ústředí knihoven přestěhuje ze Solniční
12 do budovy Moravské zemské knihovny, Kounicova 65a, 601 87 Brno. Na novou adresu
zasílejte potvrzené výdejky z projektu Česká knihovna a objednávky knihovnických tiskopisů
a pomůcek (ty většinou objednáváme hromadně z dotace RF MěK Klatovy).
-- nová telefonní čísla v MěK Klatovy – od prosince 2010, každé oddělení má přímou linku –
regionální oddělení: 376 347 468, sklad RF 376 347 469, služební mobil: 607 731 971,
ostatní čísla viz příloha zápisu.
6. Diskuze
- každá knihovna nás seznámila se svojí činností – úspěchy i problémy
- příští porada bude na pozvání buď v Janovicích nebo Měčíně /potom dohodnout/
- návštěva SVK – možnost exkurze
- Knihovna Strážov – nevybírá registrační poplatek, porušuje zákon – dotaz z auditu KÚ
na MěÚ Strážov? Pokud bude v zápisu, dotázat se přímo v NK ČR.
7. Závěry z porady :


statistický výkaz o činnosti knihovny za r. 2010
Zodpovídají: všichni profesionální knihovníci
termín: do 28. ledna 2011

Zapsala : Marie Halířová

