Z á p i s z pracovní porady prof. knihovníků regionu Klatovy
dne 30. května 2012 v Městské knihovně Měčín

________________________________________________________
Přítomni : viz prezenční listina
Program porady :
1. Kontrola plnění závěrů z porady dne 10. 1. 2012
- zpracování statistických výkazů o činnosti knihovny za rok 2011 - splněno
2. Informace z oblasti knihovnictví
- Informace z porady ředitelů pověřených knihoven PK: Poskytování regionálních služeb
v Plzeňském kraji v roce 2011 na základě roční zprávy, informace z jednotlivých regionů,
nabídka vzdělávání v programu VISK2, prezentace projektu Webovky.knihovna.cz, statistika
za r. 2011, Smlouvy o pověření regionálními funkcemi uzavřeny se všemi pověřenými
knihovnami, kalendárium osobností bude již pouze na webových stránkách SVK Plzeň.
- Informace SKIP: spolupráce s firmou Skanska – Maraton čtení, Čtenář roku 2012
Cena SKIP a Skanska - Městská knihovna roku 2012. Uzávěrka soutěže je 30. 6. 2012.
Podmínkou pro přihlášení je účast knihovny v projektu Benchmarking.
Soutěž MARK 2012 – pro knihovníky/ice ve věku do 35 let, nominace do 30. 6. 2012.
Projekt PIK – pokračování je velmi nejisté, pokud v květnu MF ČR nepošle finance, tak
projekt končí.
Valná hromada SKIP v pořadí 8. se uskuteční v červnu 2013, místo ještě není vyřešeno.
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, 4. ročník úspěšného projektu, z našeho regionu
zapojena MěK Janovice nad Úhlavou.
Knihovnický happening 21. 9. 2012 Písek - 22. 9. je možno se připojit k 5. ročníku zajímavé
akce „Vlak Ecce Libris aneb Jihočeské knihovny na kolech“, historickým vlakem spolu se
spisovateli, novináři a dalšími osobnostmi regionální kultury, v cílové stanici pestrý literární a
hudební program.
ZČU – Univerzitní knihovna Plzeň připravuje odborný zájezd do knihoven v Děčíně a
Liberci v termínu 12. – 13. 10. 2012.
3. Revize knižního fondu
V r. 2012 bude uzavřena protokolem revize v Kolinci (červen), Strážově (květen) a Měčíně
(listopad).
Další předpokládané revize v r. 2013 – Janovice, Plánice, Švihov a oddělení DP Klatovy
(region).
4. Statistika za r. 2011
Zhotoveny sumáře za knihovny regionu Klatovy a vydán Přehled o činnosti knihoven regionu
Klatovy za rok 2011, zaslán na všechny městské a obecní úřady regionu a předán všem prof.
knihovnám.
5. Informace
- VISK3 – výsledky v r. 2012: žádná prof. knihovna žádost nepodala
-Knihovna 21. století – výsledky v r. 2012:
MěK Janovice – 10.000,- Kč na projekt „Nenuďte se doma! Přijďte do knihovny!“
Knihovna v Kolinci – 8.000,- Kč na projekt „Knihovna - komunitní centrum“

MK Strážov – 8.000,- Kč na projekt „Sejdeme se v knihovně VII (cyklus kulturních a
vzdělávacích akcí pro všechny generace)“
Měk Klatovy – 5.000, - Kč na projekt Literární Šumava 2012
- Vesnice roku 2012 – v Plzeňském kraji přihlášeno 25 obcí, z našeho regionu Bolešiny,
Dešenice, Hamry, Plánice a Strážov.
- Magnesia Litera 2012 – Kniha roku: Michal Ajvaz – Lucemburská zahrada, další ceny na
webu: www.magnesia-litera.cz
- Biblioweb 2012 – výsledky v kategorii obcí do 3 tisíc obyv. – 1. místo MěK Jevíčko,
www.knihovna-jevicko.cz, 2. místo MěK a infocentrum Dolní Bousov a 3. místo Obecní
knihovna v Chrustenicích.
- kategorie obcí od 3 tisíc obyv. do 20 tisíc obyvatel 1. místo MěK Česká
Třebová www.knihovna.ceska-trebova.cz před MěK v Dačicích a MK Radotín
kategorie obcí nad 20 tisíc obyv. – 1. místo MěK Litvínov www.knihovna-litvinov.cz, 2.
místo Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě a 3. místo Moravskoslezská vědecká
knihovna v Ostravě .
Zvláštní cena Bezbariérový web knihovny – MěK Litvínov, www.knihovna-litvinov.cz
Cena veřejnosti – Místní knihovna Veselice, www.knihovna-veselice.cz
- 2. kolo Grantového programu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro r. 2012 – žádosti
musí být podány od 1. 6. 2012 do 29. 6. 2012, podrobné informace na webových stránkách
www.kr-plzensky.cz
- Týden knihoven – od 1. 10. – 7. 10. 2012.
- Den pro dětskou knihu – 1. 12. 2012.
- Co venkovské knihovny umějí a mohou – 13. – 15. září 2012. Hlavními organizátory jsou
SKIP, Obecní knihovna v Petrůvkách (Knihovna roku 2010) a MěK v Třebíči. Hlavním
mottem setkání je "Židovská kultura-nedílná součást naší historie".
6. Exkurze
Prohlídka Městské knihovny Měčín, návštěva muzea Skašovské hračky a procházka městem.
7. Diskuze
- každá knihovna nás seznámila se svojí činností – úspěchy i problémy
MěK Železná Ruda – internet v rámci projektu PIK, v případě ukončení projektu řešit další
připojení s městským úřadem.
MěK Nýrsko – volná místa do Českého Krumlova na zájezd 23. 6. 2012 se vstupenkou do
otáčivého divadla, rozeslat na prof. knihovny
8. Závěry z porady :


uzavření revize knih protokolem v Kolinci, Měčíně a Strážově
Zodpovídají: prof. knihovnice M. Hanusová, V. Bůžková a
J. Tremlová
termín: do konce listopadu 2012

Zapsala : Marie Halířová

