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

Zápis z pracovní porady neprofesionálních knihovníků
(Městská knihovna Klatovy, 11. prosince 2013)
Přítomni: viz prezenční listina
Program porady:
1. kontrola plnění závěrů z porady dne 28. listopadu 2012
 statistický výkaz za rok 2012 – splněno
 prezentace malých knihoven pro starosty obcí Plzeňského kraje – splněno

2. statistický výkaz za rok 2012
 změna je jen malá: nově přibyly řádky 0429 a 0430 – při vyplňování si
vyberete z možností ano/ne
 vzor formuláře s vysvětlivkami zašleme, zašleme také předvyplněné
formuláře, kam doplníte údaje z deníku
 váš obecní úřad doplní v identifikačních údajích řádek Velikost obsluhované
populace a oddíl Výdaje
 výkaz končí razítkem, jménem a podpisem pracovníka úřadu a vašimi údaji
 vyplněný a potvrzený výkaz prosím vraťte do MěK Klatovy do 15. 1. 2014

3. evidence
 zašleme všem zjednodušenou verzi deníku (uživatelé, výpůjčky, akce)
a seznam čtenářů
 kdo používáte EXCEL, ozvěte se (region@knih-kt.cz), zašleme pohodlnou
elektronickou verzi deníku
 pokud budete potřebovat ještě něco upravit podle svých potřeb, ozvěte se
 prosím, zkontrolujte ve své knihovně, zda máte:
- zřizovací listinu (určitě ji má váš OÚ, dá se ofotit)
- knihovní řád, provozní řád pro práci s internetem, ceník (platný, pokud
např. posíláte upomínky, je dražší poštovné) – vše schváleno vaším OÚ
- seznam čtenářů – každý rok nový
- přihlášky čtenářů – měly by být podepsané na aktuální rok
- statistika z výpůjčních sáčků, kterou přepisujete do deníku, by měla být
k dohledání při případné kontrole
 všechny formuláře vozíme s sebou při rozvozu souborů, pokud vám bude
něco scházet, připomeňte

4. nabídka školení
Během příštího roku bychom vám zase rádi nabídli něco, co by vás zajímalo, vaše
tipy uvítáme. Naše možnosti: word, excel, power point, facebook, jak na webové
stránky, dotace, lekce trénování paměti.
Budu také přeposílat nabídky školení SVK Plzeň, i těch se můžete zúčastnit.
.

5. různé
 výstavky ručních prací a výtvarných technik v čítárně MěK Klatovy – přivítáme
zájemce o vystavování. Jestli vy sami nebo ve svém okolí máte někoho, kdo
rád tvoří, může se svými výrobky pochlubit u nás.
Termíny výstavek a organizaci zajišťuje paní Jitka Kovářová
- tel.: čítárna 376 347 474
- mail: citarna@knih-kt.cz
 knihy do souborů si můžete vybírat i sami, stačí se domluvit
 podle zájmu vašich čtenářů je možné připravit i malé soubory např. po 30
svazcích, které by se mohly vracet rychleji (např. fantasy, mnoha-dílové,
harlekýnky...)
 nabízíme zdarma dva vyřazené psací stoly
 řešení ztráty knihy – podle vašeho knihovního řádu, který nabízí několik
možností. Nejjednodušší a nejlacinější řešení je zakoupit novou knihu
stejného titulu
 ve všech knihovnách byste měli mít průkazku do MěK Klatovy (záleží na vás,
jestli ji použijete, ale jsou situace, kdy se může hodit). Všechny knihovny
máme v půjčovně evidované, jestli průkazku nemáte a společně s tímto
zápisem jste ji nedostali, ozvěte se, zajistíme. Zbývá ještě domluvit heslo,
abyste se mohli podívat na své čtenářské konto
 soubory bychom v příštím roce rádi rozváželi od března do června a od září do
listopadu, ale vždy záleží na domluvě, termíny lze posunout
 knihovna Nezdice – nosnost regálů na malých knihovnách – dořešíme
s odborníkem na školení BOZP v MěK Klatovy
 knihovna Biřkov – v lednu bude změna knihovnice

6. informace ředitelky MěK Klatovy Zdeňky Buršíkové







personální změny v MěK
práce pomocníků a dobrovolníků
dotace na regionální funkce, obsluhované knihovny
rok 2014 – zaměření na rodinu
informace o akcích SKIPu
poděkování

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

Závěry z porady:



regionální oddělení rozešle jednotlivým knihovnám spolu s tímto zápisem
také statistické výkazy, formuláře pro deník, Knihovnický zpravodaj a zbylé
průkazky do MěK
neprofesionální knihovníci vrátí vyplněné výkazy do MěK Klatovy do 15. ledna
2014
zapsala: Marta Freiová, MěK Klatovy

