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 profesionálních knihovníků
(Městská knihovna Klatovy, 15. ledna 2014)
Přítomni: viz prezenční listina
Program porady:
1. Kontrola zápisu z porady dne 17. května 2013
- Přehled o činnosti knihoven za rok 2012 byl rozeslán
- revize fondu proběhly v Janovicích a v Železné Rudě, uzavřeny budou protokolem
do konce ledna 2014
- v Plánici bude revize uzavřena protokolem do konce roku 2014
- ve Švihově proběhne revize v únoru 2014, uzavřena bude do konce roku
2. Možnosti spolupráce při pořádání akcí pro děti
- k projednání přizvána knihovnice dětského oddělení MěK Klatovy Vendula Jiřinová
- nabídka možnosti uspořádat pokračovací kolo některé místní soutěže (zatím
každoročně probíhá čtenářská soutěž – Janovice, Nýrsko, Železná Ruda)
- v úvahu přichází nápady na literární soutěž, ilustrace, recitaci, zpěv, dětské divadlo,
akce pro dobrovolníky v knihovnách
- možnost přeposílat nabídky pořadů – kontakty na webu
3. Výstavky ručních prací v čítárně MěK
- pracovnice čítárny Jitka Kovářová informovala o organizování výstavek ručních
prací, přinesla fotodokumentaci, nabídla možnost vystavování – pro knihovnice i pro
čtenáře v obcích
4. Výkazy o činnosti knihovny za rok 2013
- oficiální stanovisko firmy Lanius – statistiku vytisknout vždy za uplynulé období,
založit. Netisknout znova údaje z předešlých let, mohou se lišit
- regionální odd. po domluvě zkontroluje údaj MVS (z výpůjčního protokolu MěK)
- peníze z VISKu a K21 na ř. 0703
- výkazy, které ještě nedošly do MěK už jsou na úřadech
5. Nabídka školení a formulářů
- termíny na školení – pátek dopoledne, nabídka: Word, Excel, Power Piont,
Facebook, Google dokumenty, Zoner Photo Studio (Karel Viták), elektronické čtečky,
možnosti dotací, občanský zákoník, trénování paměti (Jitka Krouparová),
katalogizace (Dana Čížková)
- deník v Excelu zaslán
6. Revize knižního fondu v roce 2014
- MěK Švihov – revize proběhne v únoru
- o prázdninách proběhne revize fondu v regionálním oddělení

7. Rozvoz souborů knih
- podpis formuláře na dovoz souborů, soubory zatím využívá: Nýrsko, Železná Ruda,
Janovice, Švihov, Měčín
- knihy do souboru si může každá knihovnice vybrat
- možnost vybrání menších souborů – např. po 30ti svazcích – výhodou by byla
kratší výpůjční doba
- termíny na rozvoz souborů: nejlépe duben, květen, září, říjen
8. Informace ředitelky MěK Klatovy Zdeňky Buršíkové
- průběžně ke každému bodu jednání
- změny a akce v MěK Klatovy, nové akce dětského oddělení
- dotace na r. 2014, vyúčtování r. 2013 (Janovice, Strážov, Švihov)
- informace k soutěži Vesnice roku
- poplatky za kopírování a hlášení poplatků
- informace o akcích SKIP
9. různé
- průkazky do MěK Klatovy – kontrola přihlášek, podpisy, údaje, domluvena hesla pro
vstup do čtenářského konta
- fotografování na akcích a uveřejňování fotografií ve zpravodajích a novinách –
dotaz na školení k občanskému zákoníku
- vytváříme adresář na pomůcky, materiál, kancelářské potřeby,...
- aktualizace adresářů knihoven – Národní knihovna, SVK Plzeň
- termín další porady: květen, MěK Plánice
- po poradě možnost konzultace k AKS Clavius s Karlem Vitákem
- telefonní číslo na firmu Drokoz Běšiny (přijedou pro jakékoli množství papírového
sběru): 376 399 203

zapsala: Marta Freiová, MěK Klatovy

