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

Zápis z pracovní porady profesionálních knihovníků
(Místní knihovna Strážov, 17. května 2013)

Přítomni: viz prezenční listina
Program porady:
1. kontrola plnění závěrů z porady dne 16. ledna 2013
Všechny statistické výkazy byly předány v termínu, jednotlivé nesrovnalosti byly
individuálně vyřešeny. Údaje z výkazů byly vloženy na stránky NIPOS a
komentáře odeslány podle pokynů.

2. informace o školení
E-mailové nabídky školení ze Studijní a vědecké knihovny v Plzni a z Národní
knihovny jsou vždy přeposílány ostatním knihovnám v regionu.
V MěK Klatovy v roce 2013 již proběhlo školení na formuláře v Excelu (2 úrovně)
a seznámení s tvorbou formulářů v Google dokumentech. Ještě do konce května
by měl proběhnout kurz facebookové prezentace pro knihovny – předběžný zájem
projevily knihovnice z Kolince, Plánice a Švihova.
Je možno využít i nabídky e-learningových kurzů na portálu kurzy.knihovna.cz.

3. revize knižního fondu


Nýrsko – revize je naplánována na termín od 24. června do 5. července. Dne
21. června bude v knihovně přítomen p. Jiránek, který nastaví revizi i revizní
scanner. Přítomni budou i Karel Viták a Marta Freiová z MěK Klatovy. Vlastní
revizi budou provádět zaměstnanci MěK Nýrsko.



Janovice – revize proběhne v červenci, asistovat budou zaměstnanci MěK
Klatovy.



Plánice – revize proběhne v září či v říjnu, asistence pracovnice metodického
oddělení bude vyžadována pouze na zahájení revize, vlastní revizi provedou
zaměstnanci MěÚ Plánice.



Švihov – revize proběhne na podzim, bude vyžadována asistence pracovníků
MěK Klatovy.

4. personální změny v knihovnách
V regionálním oddělení MěK Klatovy dojde k personální výměně. Do 30. června
bude veškerou činnost (včetně metodických návštěv, asistence při revizích a
výměny souborů) vykonávat Stanislav Reiser, od 1. července nastoupí na pozici
metodika Marta Freiová.
K personální změně pravděpodobně dojde i v MěK Železná Ruda. V tom případě
by součástí předání knihovny bylo i provedení kompletní revize knižního fondu
(poslední revize byla ukončena protokolem v roce 2009).

5. informace


VISK/K21 – projekty budou nově vyhlášeny již do 30. září, žádosti musí být
podány do 10. prosince!



PIK byl oficiálně ukončen, žádný z úřadů nezareagoval s tím, že by ukončení
způsobilo zásadní problémy.



Firma LANius již má oficiálně nový servisní bod v Klatovech. Servis AKS bude
zajišťovat Karel Viták.



Knihovnice byly seznámeny s Přehledem o činnosti knihoven v roce 2012.

6. diskuse
 Janovice obdržely plnou částku, o kterou bylo žádáno v programu
VISK3 na přechod z AKS LANius na AKS Clavius. Nové počítače již byly
zakoupeny, v současné době se jedná o termínu a náležitostech
přechodu. Revize proběhne až po tomto přechodu, aby bylo možno
zároveň odstranit případné nesrovnalosti, ke kterým by během přechodu
mohlo dojít.
 Knihovna Strážov – dlouhodobé problémy se sdílenou katalogizací,
opakovaně řešeno se zástupci firmy LANius, ale neúspěšně.
 Knihovna Železná Ruda – snaha o změnu výpůjční doby a zvýšení
počtu provozních hodin pro veřejnost – p. Reiser zašle soupis počtu
hodin v jednotlivých knihovnách, popis otevírací doby profesionálních
knihoven je na stránkách MěK Klatovy.
 Knihovnice informovaly o akcích, které v jednotlivých knihovnách
proběhly či proběhnou v roce 2013.

Závěry z porady:
 P. Reiser rozešle na jednotlivé úřady v pověřené oblasti Přehled
o činnosti knihoven za rok 2012
 Knihovny, ve kterých bude v roce 2013 probíhat revize, připraví
potřebné podklady a v případě automatizované revize předem domluví
nastavení revizních modulů podle domluvených termínů. V případě, že
již mají či připravují smlouvu s Karlem Vitákem, mohou k nastavení
revize využít jeho.
zapsal: Stanislav Reiser, MěK Klatovy

