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 Plánice, 16. května 2014)
Přítomni: viz prezenční listina
Program porady:
1. Kontrola zápisu z porady dne 15. ledna 2014
- výkazy o činnosti knihoven došly všechny včas a se všemi údaji
- v únoru proběhla revize fondu ve Švihově, do konce roku bude uzavřena
protokolem
- k problematice fotografování na akcích knihoven – bylo řešeno v NKP, všem byly
informace rozeslány mailem
- všechny knihovny aktualizovaly adresáře NKP i SVK
2. Přehled o činnosti knihoven za rok 2013
- předána tištěná verze “Přehledu o činnosti knihoven - 2013 - region Klatovy” ke
kontrole údajů, nepřítomné knihovnice si ho mohou vyzvednout v regionálním
oddělení nebo jim bude přivezen při další návštěvě
- zjednodušený přehled o činnosti pro obecní a městské úřady letos zasílat
nebudeme, na úřadech jsou založeny výkazy KULT (MK) 12-01
- informace o úspěšných akcích v knihovnách:
Měčín – setkávání dětí, tvoření, akce Petry Braunové
Janovice – Literárně hudební večer pana nakladatele, deskové hry, O Květušce a
tesaříkovi (video na webu knihovny) – kontakt www.thovtknihy.net ,
tvoření
Železná Ruda – Noc literatury
Nýrsko – Čarovné čtení
Klatovy – René Kujan (podporuje Sportovní klub vozíčkářů), kontakt na Ivonu
Ivicovou (znaková řeč, workshop ”Svět našich nevidomých a neslyšících
kamarádů) – www.sign-studio.cz
- zájem o školení: katalogizace, ukázková knihovnická lekce – práce s dětmi, témata
z pedagogiky a psychologie
- trénování paměti s Jitkou Krouparovou plánujeme na červen
3. Dotace 2014
- K21: Kolinec – projekt Čteme, hrajeme si a tvoříme v knihovně – 8 000,- Kč
Nýrsko – projekt Kulturní rok 2014 – 5 000,- Kč
Strážov – projekt Sejdeme se v knihovně – 9 000,- Kč
- VISK 3: Švihov – projekt Pokračování v automatizaci knihovny – 10 000,- Kč
Železná Ruda – projekt Zkvalitnění poskytování informačních služeb –
38 000,- Kč
- 2. kolo výběrového dotačního řízení pro rok 2014 má uzávěrku 30. května
2014

4. Benchmarking
- je otevřen další ročník benchmarkingu knihoven, knihovny , které chtějí nově
přistoupit k projektu, se musí přihlásit nejpozději do 31.5. 2014
- na www.benchmarkingknihoven.cz je podrobný návod
- z našeho regionu se zatím účastní jen MěK Klatovy a MěK Janovice
5. Soubory v roce 2014
- do prázdnin ještě připravit soubory pro Nýrsko a Janovice
- v září soubory pro Švihov, Měčín a Železnou Rudu
6. Informace z OVOK SVK Plzeň
- zjišťování údajů o MVS – mail bude rozeslán po vyřešení problému s otevřením
příloh, prosím o vyplnění tabulky a zaslání na region
- informace průběžně rozesílány mailem
- možnost zúčastnit se vzdělávacích akcí nabízených SVK
7. Různé
- přijímání darů od 1.1.2014 – informace MK ČR, ještě se řeší, návrh na změnu
zákona o daních z příjmů
- přihlášky pro dospělé čtenáře – menší formát
- informace starosty Města Plánice Z. Pavlíčka o možnostech přemístění knihovny
- možnost hromadné objednávky kancelářských potřeb a termopapíru do tiskáren po
domluvě s ekonomem MěK Klatovy Stanislavem Reiserem
- nejlevnější folie na balení knih: www.ppfolie.cz – Alena Štěpánová
- návrh uskutečnit příští poradu na pobočce v ZŠ Tolstého ul., Klatovy
8. Informace ředitelky MěK Klatovy Zdeňky Buršíkové
- průběžně ke každému bodu programu
- nové akce v dětském oddělení MěK
- dotace na r. 2014, práce pro handicapované
- informace k soutěži Vesnice roku
- zkušenosti se sponzorskými dary
- informace o akcích SKIP
9. Prohlídka Křižíkova muzea

zapsala: Marta Freiová, MěK Klatovy

