Z á p i s z pracovní porady prof. knihovníků regionu Klatovy
dne 10. ledna 2012 v Městské knihovně Klatovy

________________________________________________________
Přítomni : viz prezenční listina
Program porady :
1. Kontrola plnění závěrů z porady dne 31. 5. 2011
- revize knih v Kolinci, Měčíně a Strážově - provedena
2. Informace z oblasti knihovnictví – ředitelka MěK Klatovy Z. Buršíková
Jednání Sekce veřejných knihoven SKIP dne 10. 11.2011 –
- Shrnutí nejvýznamnějších celostátních akcí SKIP v roce 2011, další možnosti a
pokračování v roce 2012. Výběr nejvíce podporovaných:
Březen- měsíc čtenářů (3. ročník),
30. 3. Noc s Andersenem (12. ročník). V loňském roce se spalo na 1 040 místech na 3
světadílech – Evropa, USA a Austrálie, spalo cca 40 000 dětí,
Maratón čtení, Čtenář roku, Týden čtení, Biblioweb, Kamarádka knihovna,
Co venkovské knihovny umějí a mohou (8. ročník), V letošním roce hostí toto setkání další
nositel státní ceny Knihovna roku Petrůvky na Vysočině.
Týden knihoven – 16. ročník, Velké Říjnové Společné Čtení, Den pro dětskou knihu
V regionech a odborných sekcích SKIP probíhají v průběhu roku další desítky akcí.
Soutěž Knihovna roku – nová kriteria hodnocení.
- Informace z porady ředitelů PK ze dne 8. 12. 2011 –
Výsledky kontrol oddělení kultury KÚ PK v pověřených knihovnách, financování RF v roce
2012, pravidla pro výkon RF, nové Smlouvy o přenesení regionálních služeb, vzdělávání
- Od 1. 1. 2012 byl jmenován nový ředitel SVK PK Mgr. Daniel Vrchný.
3. Statistický výkaz o činnosti knihovny za r. 2011
Tiskopisy byly předány při dnešní poradě, upozornění na odlišnosti proti předcházejícímu
roku – změny: u názvu knihovny v poslední řádce označit bezbariérový přístup, v odd.VI.
Zaměstnanci v ř. 0607 a 0608 se nově uvádí dobrovolníci v knihovně a počet odpracovaných
hodin. Termín zaslání výkazu – 27. leden 2012.
4. Informace
- VISK3 a Knihovna 21. století – projekty na r. 2012, uzávěrka podání žádostí byla 10. ledna
2012, nutnost zaslat také elektronicky. Vyúčtování dotací za r. 2011 – do 15. 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 v kategorii základní
knihovna www.knihovna-veselice.cz a Moravská zemská knihovna v Brně v kategorii
významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb
http://mzk.cz

- Městská knihovna roku 2011- vítězem se stala Městská knihovna Louny www.mkl.cz
z našeho regionu se do této soutěže přihlásila MěK Janovice a MěK Klatovy. Pravidla a
výsledky soutěže jsou na stránkách www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicka-cenasouteze/cena-skip-a-skanska-mestska-knihovna-roku-2011/
- 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.
- Týden knihoven 2010: proběhne v termínu od 1. do 7. 10. 2012. Happening se bude konat
v Písku 21. – 22. 9. 2012.
- Grantový program Plzeňského kraje v oblasti kultury pro r. 2012 – informace na stránkách
www.kr-plzensky.cz oblast kultury – granty, sledovat termín uzávěrky.
Dotační programy v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu pro rok 2012 budou
předloženy ke schválení Radě Plzeňského kraje v pondělí 23. ledna 2012. Po tomto schválení
budou od 1. února 2012 zveřejněny podmínky vyhlášených dotačních programů a zahájen
příjem žádostí. Bližší informace k dotačním programům budou zveřejněny v elektronickém
systému pro dotační řízení Plzeňského kraje přístupném na adrese http://dotace.plzenskykraj.cz/.
- 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.
- kalendárium osobností na r. 2012 – zatím pouze v elektronické podobě na stránkách SVK
Plzeň www.svkpl.cz na úvodní straně – informace Kalendárium osobností.
- revize knižního fondu , podívat se komu uplynulo 5 let od poslední revize, přesný plán
bude projednán na poradě v květnu – promyslet termín.
- 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, tam jsou
fotky z porad, seminářů a zápisy z porad, kde jsou k dispozici zápisy za poslední 3 roky.
- metodický pokyn k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb –
zatím v elektronické podobě na stránkách NK ČR www. knihovnam.nkp.cz/
5. Diskuze
- předány nové statistické deníky na r. 2012, kalendáře Čtenářův svět 2012
- každá knihovna nás seznámila se svojí činností – úspěchy i problémy, ukázky webových
stránek některých knihoven, inspirace u MěK Železná Ruda (odkazy), provádět aktualizaci
- příští porada bude na pozvání v MěK Měčín /některá středa v květnu/.

6. Závěry z porady :


statistický výkaz o činnosti knihovny za r. 2011
Zodpovídají: všichni profesionální knihovníci
termín: do 27. ledna 2012

Zapsala : Marie Halířová

