Z á p i s z pracovní porady neprof. knihovníků regionu Klatovy
dne 28. listopadu 2011 v Městské knihovně Klatovy

________________________________________________________

Přítomni: viz prezenční listina
Program porady:
1. Kontrola plnění závěrů z porady dne 30. 11. 2010
- statistický výkaz za r. 2010 – splněno
2. Statistika za r. 2010 – zhotovena za celý region Klatovy.
Porovnání výsledků ze sumářů:
Knihovny – 36
neprof.knih.
celkem

Čtenáři
2009
2010
1 127
1 110

Výpůjčky
2009
2010
42 560
38 275

Návštěvníci
2009
2010
11 944
10 408

3. Informace z oblasti knihovnictví – ředitelka MěK Klatovy Z. Buršíková
Akce roku 2012:
- Březen – měsíc čtenářů (3. ročník)
- 30. 3. – Noc s Andersenem (12. ročník). Letos se spalo na 1 040 místech na 3
světadílech – Evropa, USA a Austrálie, spalo cca 40 000 dětí.
- Co venkovské knihovny umějí a mohou (8.ročník), Příští rok hostí toto setkání další
nositel státní ceny Knihovna roku Petrůvky na Vysočině.
- Týden knihoven – 16. ročník
- Den pro dětskou knihu – 1. 12. 2012.
Výzva k pomoci při propagaci literární soutěže, kterou pořádá Městská knihovna Klatovy –
Literární Šumava 2012.
Informace k projektu Klatovské katakomby 2010 a Dny otevřených dveří 26. a 27. 11. 2011.
4. Informace
- VISK3 a Knihovna 21. století – projekty na r. 2012 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 2012.
- Vesnice roku 2011 – vítězem krajského kola se stala obec Chanovice, nejlepší knihovnou
v kraji Břasy - Stupno.
- Knihovna roku 2011 – Místní veřejná knihovna Vavřinec-Veselice (kraj Jihomoravský),
www.knihovna-veselice.cz
- PIK (Projekt internetizace knihoven) – v srpnu a v říjnu proběhlo dotazníkové šetření ve
spolupráci s obecními(městskými) úřady o využití projektu. 20% knihoven ze systému
vystupuje a další 2 roky by měl projekt nadále fungovat. Bude vypsáno nové výběrové řízení
na poskytovatele, projekt bude pod patronací ministerstva kultury.
- statistický výkaz za r. 2011 – podobný tiskopis jako loni, označit u názvu knihovny
bezbariérový přístup, evidence ř.0114 - počet exemplářů titulů, nově ř. č. 0607 a 0608 doplnit,
pokud máte dobrovolníky v knihovně bez nároku na odměnu, náklady na nákup knih a
časopisů ř. 0809 – údaje čerpat na obecním úřadě, podrobnější informace k vyplnění výkazu
budou v Knihovnickém zpravodaji v prosinci společně s tiskopisem výkazu.

- regionální služby – v roce 2012 budou nové Smlouvy o poskytování regionálních služeb,
které budou nově uzavírány se zřizovateli obsluhovaných knihoven. Dotaci na výkon region.
služeb bude možno použít pouze v souladu s nově schválenými Pravidly na výkon
regionálních funkcí krajským úřadem Plzeňského kraje.
- kontrola Krajského úřadu Plzeňského kraje – dne 26. 5. 2011 byla provedena kontrola
dotace RF za rok 2010, zkontrolovány veškeré finanční a metodické doklady. Byl zjištěn
drobný nedostatek v cestovném, který byl v daném termínu odstraněn.
- projekt Klatovské katakomby – k nahlédnutí jsou na webových stránkách www.kk2010.cz,
kde je možné sledovat veškeré dění.
- webové stránky MěK Klatovy – doplněn oddíl regionální služby, nově galerie, kde jsou
fotky z porad, seminářů a zápisy z porad, kde jsou k dispozici zápisy za poslední 3 roky.

5. Diskuze
Požadavek na soubory – Bolešiny, Křenice, Biřkov, Poleň a Malá Víska.
6. Zdobení perníčků
Závěrem porady byla ukázka zdobení perníčků, které knihovníkům předvedla Ivana
Sieberová.

7. Závěry z porady :


statistický výkaz o činnosti knihovny za r. 2011
Zodpovídají: všichni neprofesionální knihovníci
termín: do 15. ledna 2012

Zapsala : Marie Halířová

