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 profesionálních knihovníků
(Městská knihovna Klatovy, 16. ledna 2013)
Přítomni: viz prezenční listina
Program porady:
1. kontrola plnění závěrů z porady dne 30. května 2012
Revize v Kolinci, Měčíně a Strážově – uzavřeno protokolem.

2. statistický výkaz za rok 2012:
Knihovny předaly výkazy v pořádku, jednotlivé nesrovnalosti budou řešeny
individuálně.

3. standardy knihovnických služeb
•

otevírací hodiny pro veřejnost – jedna, respektive dvě hodiny týdně chybí
v knihovně v Měčíně a v Železné Rudě, o pět hodin týdně pro veřejnost má
méně knihovna v Plánici
• webová prezentace knihovny – knihovna může mít prezentaci na stránkách
úřadu, ale aby mohla vykazovat vlastní webové stránky, musí tato prezentace
obsahovat alespoň tyto náležitosti: název a sídlo knihovny, kontaktní údaje,
název zřizovatele, stručnou charakteristiku knihovny, výčet oddělení (pokud
jsou), provozní dobu, knihovní řád, přehled nabízených služeb a poplatky
• obnova fondu – není důležité jen nakupovat velké množství svazků, ale též
udržovat fond aktuální, to jest odepisovat knihy, o které není dlouhodobě
zájem, multiplikáty a samozřejmě průběžně odepisovat opotřebované knihy
(multiplikáty a knihy, které se nepůjčují, se dále nabízejí dalším knihovnám
/možno využít konferenci Akvizice/; knihy opotřebované nenabízet!)
• měření spokojenosti uživatelů knihovny – mělo by probíhat dotazníkové
šetření každých pět let – možno využít dotazníky na webu
vyzkumy.knihovna.cz, případně si vytvořit vlastní, například pomocí Google
Docs
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, mohou být některá kritéria zohledněna (především
počet otevíracích hodin pro veřejnost).
V Nýrsku došlo meziročně k poklesu obyvatelstva, tudíž bude pro příští rok
zařazeno do kategorie od 3 do 5 tisíc obyvatel.

4. nabídka školení
P. Reiser pravidelně rozesílá nabídky školení ze Studijní a vědecké knihovny
v Plzni (oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví). Kromě toho mohou
knihovnice navštěvovat i školení přímo v MěK Klatovy. Tato školení budou po

vzájemné domluvě probíhat především v pátek dopoledne. Momentálně se
připravuje školení na tabulky v Excelu, prezentaci v PowerPointu, vytváření
formulářů pomocí Google Docs a facebookovou prezentaci knihovny. Další
témata budou zpracována podle zájmu a vzájemné domluvy.

5. revize knižního fondu
V roce 2013 by měla proběhnout revize v Nýrsku, Janovicích, Plánici a Švihově.
Revize v Nýrsku a v Janovicích na sebe budou navazovat (do knihoven bude
zapůjčen revizní scanner z fy LANius). Revize ve Švihově proběhne až koncem
roku, aby byla dodržena roční lhůta půjčování knih pomocí AKS (půjčovat se
začalo na podzim 2012).

6. informace o akcích SKIP v roce 2013 (p. Buršíková)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Březen – měsíc čtenářů – 4. ročník. Cílem je každý uživatel knihovny i člověk,
který v knihovně nikdy nebyl;
Týden čtení (4.–10. března) – v rámci akce se pořádají například non-stop
čtení, čtení v netradiční hodinu na netradičních místech a podobně;
Maraton čtení (březen) – 3. ročník – nabídnout návštěvníkům co největší
kontakt s autory, například formou besed a autorských čtení;
Čtenář roku (březen) – budou oceňováni dětští čtenáři do 15 let
Biblioweb – 14. ročník – soutěž o nejlepší webovou prezentaci knihovny
Noc s Andersenem (5. dubna) – 13. ročník
O KNihovnických Aktivitách (16.–17. dubna) – 2. ročník zajímavých
vzdělávacích programů, tentokrát s mottem „Už zase skáču přes kaluže“
seminář Výzdoba interiérů knihoven tvořivě (22.–23. dubna)
Literární Šumava (23.–25. května) – na téma „Chodská putování včera a
dnes“
Knihovna palcovými titulky (24.–25. května) – seminář na téma propagace
Co venkovské knihovny umějí a mohou (19. a 21. září)
Týden knihoven (30. září – 6. října)
Den pro dětskou knihu (30. listopadu) – 7. ročník

7. diskuse
•
•
•
•

•
•

webové stránky regionálního oddělení – doplněny Informace pro knihovny,
zápisy z porad rozděleny, doplněny nabídkové seznamy vyřazených knih
registrační poplatky – nelze nastavovat úplně libovolně, registrační poplatek
má být ve výši skutečně vynaložených nákladů na registraci čtenáře
profesionální knihovny by měly mít všechny vlastní webovou prezentaci –
domluvit se správci sítí
byly nabídnuty výměnné soubory – v současné době tuto službu využívají
pouze knihovny v Janovicích a Švihově, od roku 2012 i v Železné Rudě
a v Nýrsku; ostatní knihovny mají oprávněné obavy ze snížení dotace
z městských rozpočtů v případě, že by dostávaly knihy i z MěK Klatovy
knihy, které si knihovnice nechávají posílat z půjčovny, mohou být vykazovány
jako MVS bez ohledu na to, jestli se posílají poštou, nebo si je knihovnice
vyzvedne osobně
knihovnice informovaly ostatní o úspěšných i méně úspěšných akcích
v jednotlivých knihovnách

Závěry z porady:
Příští porada (výjezdní) proběhne v Místní knihovně Strážov. Předpokládaný
termín je ve druhé polovině května, ale přesný datum bude ještě upřesněn.
zapsal: Stanislav Reiser, MěK Klatovy

