Městská knihovna Klatovy, regionální oddělení
Balbínova 59, 339 01 Klatovy
region@knih-kt.cz
376 347 468 (kancelář)
376 347 469 (sklad)
607 731 971 (mobil)

Zápis z pracovní porady neprofesionálních knihovníků
(Městská knihovna Klatovy, 28. listopadu 2012)
Přítomni: viz prezenční listina
Program porady:
1. kontrola plnění závěrů z porady dne 30. listopadu 2011



statistický výkaz za rok 2011 – splněno
Smlouvy o poskytování regionálních služeb – uzavřeny

2. statistika za rok 2011:
Neprofesionální knihovny regionu Klatovy vykázaly 999 čtenářů, 9 916
návštěvníků a 32 355 výpůjček. Za poslední dva roky tedy došlo k poklesu
u čtenářů a návštěvníků o více než 10 %, u výpůjček dokonce o čtvrtinu, přičemž
tento pokles je rok od roku strmější.

3. statistický výkaz za rok 2012
Formulář je bez výrazných rozdílů oproti minulému roku, předvyplněné formuláře
včetně podrobných informací budou rozeslány společně s Knihovnických
zpravodajem během prosince. Termín pro vyplnění a odeslání do MěK Klatovy je
do 18. ledna 2013, aby byla časová rezerva na doplnění případných nejasností.

4. standardy knihovnických služeb


počet provozních hodin pro veřejnost – ideálně by měly mít knihovny otevřeny
alespoň pět hodin týdně (počítá se otevírací doba knihovny, ne úřadu,
přestože ten je v některým obcích detašovaným pracovištěm knihovny
z důvodu přístupu k internetu). V současné době je ve většině knihoven
otevírací doba 2 hodiny týdně. Navýšení otevírací doby a tedy i pracovní doby
knihovníka je ovšem v kompetenci příslušného obecního úřadu.
 studijní místa – podle standardu minimálně pět, což splňují všechny knihovny.
Vykazuje se počet míst, kam si čtenář může sednout s knihou, ne počet stanic
internetu.
 aktualizace fondu – v souvislosti s aktualizací je vhodné zároveň i vyřazovat
starý fond, o který již nemají čtenáři knihovny zájem. K vyřazení je nutný
souhlas starosty obce, následně může MěK Klatovy pomoci s nabídkou knih
dalším knihovnám a v rámci metodických cest při výměnách tyto knihy
i rozvést.
 webová prezentace knihovny – jedná se o vlastní webové stránky knihovny,
ne pouze zmínku o knihovně na stránce obecního úřadu. Více o možnostech
vytvoření webové prezentace níže.
Ostatní standardy budou přístupny na stránkách MěK Klatovy.

U standardů se jedná o ideální stav, kterého by bylo vhodné dosáhnout, nikoliv
o okamžitou nutnost. Pouze v případě, že by knihovna žádala o dotaci z projektu
Knihovna 21. století či VISK 3, může být počet otevíracích hodin zohledněn.

5. automatizace malých knihoven, webová prezentace knihovny






AKS Clavius má pouze knihovna v Týnci a je spokojena. Pro malé knihovny je
dostatečný a cenově mnohem dostupnější AKS Knihomol, který částečně
využívá knihovna v Nezdicích. Na pořízení Knihomola je možno zažádat
o dotaci z programu VISK 3.
Knihovny, které neuvažují o pořízení kompletního automatizovaného systému,
mohou využít možnosti nahrání seznamů knih z výměnných souborů do
počítače v podobě tabulky (samozřejmě včetně zaškolení), které bude
provedeno během výměny souborů. Jedinou podmínkou je toto oznámit při
domlouvání výměny souborů a během samotné návštěvy mít zapnutý počítač.
Toto je výhodné především pro knihovny, které mají více výměnných souborů
za delší časové období.
Webovou prezentaci knihovny je možno pořídit zdarma buď pomocí Šablony
webu pro malé knihovny, nebo pomocí některé služby, která nabízí prostor na
internetu zdarma (například www.webnode.cz), kde si může knihovnice sama
vybrat z většího množství grafických podob a vytvořit strukturu stránek.

6. diskuse







MěK Klatovy nabízí pro zájemce školení z oblasti informační gramotnosti
(například používání textových editorů /Word/, tabulkových kalkulátorů /Excel/,
webové stránky knihovny a další podle zájmu)
v Místní knihovně Kydliny dochází k výměně knihovnice. Místo paní Marie
Hudákové nastoupí od příštího roku paní Jarmila Mazancová
s přítomnými knihovnicemi byly domluveny termíny výměn souborů
přítomným knihovníkům a knihovnicím byly předány seznamy knih vyřazených
z fondu MěK Klatovy a MK Týnec. Tyto a případné další seznamy budou
nadále zveřejňovány i na webové stránce MěK Klatovy.
na popud paní Marie Zahrádkové (MK Čachrov) p. Reiser zváží možnosti, jak
zlepšit spolupráci mezi knihovnami a jejich uživateli i dalšími institucemi
ředitelka MěK Klatovy byla oslovena Spolkem pro obnovu venkova ČR
a Sdružením místních samospráv ČR, aby pro starosty obcí v kraji připravila
prezentaci týkající se významu malých knihoven. Toto je příležitost zviditelnit
i neprofesionální knihovny a zároveň seznámit starosty s problémy, se kterými
se potýkají; proto přivítáme jakékoliv podklady (například fotografie), které
budeme moci při prezentaci použít.

Seminář: výroba dekorací z korálků
Na závěr porady se knihovníci a knihovnice pod vedením paní Natálie Vítovcové
učili vyrábět vánoční dekorace z korálků.

Závěry z porady:




p. Reiser během prosince rozešle statistické výkazy jednotlivým knihovnám
spolu s Knihovnických zpravodajem a tímto zápisem
neprofesionální knihovníci vrátí vyplněné výkazy do MěK Klatovy do 18. ledna
2013
p. Reiser i neprofesionální knihovníci se budou zabývat připomínkami
z diskuze
zapsal: Stanislav Reiser, MěK Klatovy

