Z á p i s z pracovní porady prof. knihovníků regionu Klatovy
dne 31. května 2011 v Městské knihovně Janovice

________________________________________________________
Přítomni : viz prezenční listina
Program porady :
1. Kontrola plnění závěrů z porady dne 14. 12. 2010
- zpracování statistických výkazů o činnosti knihovny za rok 2010 - splněno
2. Informace z oblasti knihovnictví – ředitelka MěK Klatovy Z. Buršíková
- Informace z porady ředitelů pověřených knihoven PK: Poskytování regionálních služeb
v Plzeňském kraji v roce 2010, zprávy z jednotlivých regionů, aktualizace Pravidel
poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon RF v Plzeňském kraji – cílem pro
letošní rok je upřesnit stávající pravidla ve vykazování podílu na nákupy knihovního fondu a
provoz knihoven, včetně energií a jiných nákladů, nabídka vzdělávání v programu VISK2.
- Cena SKIP a Skanska - Městská knihovna roku 2011. Uzávěrka soutěže je 30. 6. 2011.
Podmínkou pro přihlášení je účast knihovny v projektu Benchmarking. Městská knihovna
Klatovy se v letošním roce přihlásila na popud zřizovatele.
- Akce SKIP pro rok 2011, projekt „Čtení pomáhá“.
- KÚ PK provedl dne 26. 5. 2011 kontrolu využití dotace na výkon regionálních funkcí za
rok 2010. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.
3. Revize knižního fondu
V r. 2011 bude provedena revize v knihovně Kolinec (zahájení 16. 5. 2011) a Strážov
(zahájení 23. 5. 2011) – pomoc praktikantky obecních úřadů a MěK Klatovy.
Měčín – bude provedena do konce roku 2011, nutnost uložit zbývající knižní fond do
počítače.
4. Statistika za r. 2010
Zhotoveny sumáře za knihovny regionu Klatovy a vydán Přehled o činnosti knihoven regionu
Klatovy za rok 2010, zaslán na všechny městské a obecní úřady regionu a předán všem prof.
knihovnám.
5. Informace
- VISK3 – výsledky v r. 2011:
OK Chudenice – 20.000,- Kč na projekt Zahájení automatizace v knihovně
MěK Nýrsko – 17.000,- Kč na projekt Dětský on-line katalog
-Knihovna 21. století – výsledky v r. 2011:
MěK Janovice – 10.000,- Kč na projekt „Pryč s nudou! Přijďte do knihovny“ II
Knihovna v Kolinci – 8.000,- Kč na projekt Do knihovny nejen pro knihy
MěK Klatovy – 5.000,- Kč na projekt Knihovna otevřená všem
Měk Klatovy – 5.000, - Kč na projekt Literární Šumava 2011
Měk Klatovy – 10.000,- Kč na projekt Sympozium Balady, romance a nemodlenci
MK Strážov – 10.000,- Kč na projekt Sejdeme se v knihovně VI.
- Vesnice roku 2011 – v Plzeňském kraji přihlášeno 17 obcí, z našeho regionu Dešenice,
Hamry a Chanovice.

- Biblioweb 2011 – výsledky v kategorii obcí do 3 tisíc obyv. – 1. místo MěK Jevíčko,
www.knihovna-jevicko.cz
kategorie obcí od 3 tisíc obyv. – 1. místo MěK Ústí nad Orlicí, www.knihovna-uo.cz
kategorie obcí nad 20 tisíc obyv. – 1. místo Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně,
www.kfbz.cz
Zvláštní cena Bezbariérový web knihovny – MěK Litvínov, www.knihovna-litvinov.cz
Cena veřejnosti – MěK Česká Třebová, www.knihovna.ceska-trebova.cz
- Knihovnický happening 2011 - motto „15. kraj ČR – kraj knihoven“ , který se uskuteční
v Ostravě ve dnech 30. 9. – 1. 10. 2011 a bude jím zahájen Týden knihoven.
6. Exkurze
Prohlídka Městské knihovny Janovice a procházka městem /kostel,roubenka,tvrz/.
7. Diskuze
- každá knihovna nás seznámila se svojí činností – úspěchy i problémy
- kontakt na paní Marii Malou (šumavská spisovatelka): e-mail: mala7265@seznam.cz
a mobil 732 170 892. Informace od M. Hanusové – knihovnice z Kolince.
- počítačový kurz zdarma – Attavena, o.p.s., Husova 45, 370 05 České Budějovice
www.attavena.cz kde najdete kontakty. Informace od E. Semelové, knihovnice
MěK Janovice, ta jednala s K. Štěrbovou – 774 223 429.

8. Závěry z porady :


revize knih v Kolinci, Měčíně a Strážově
Zodpovídají: prof. knihovnice M. Hanusová, V. Bůžková a
J. Tremlová
termín: do konce roku 2011

Zapsala : Marie Halířová

