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, 26. listopadu 2014)
Přítomni: viz prezenční listina
Program porady:
1. kontrola plnění závěrů z porady dne 11. prosince 2013


statistický výkaz za rok 2013 – splněno, ve srovnání s rokem 2012 máme nižší
výpůjčky, ostatní ukazatele jsou srovnatelné

2. statistický výkaz za rok 2014









formulář se nezměnil, sledované údaje jsou stejné jako předchozí rok
vzor formuláře s vysvětlivkami zašleme, dostanete také částečně vyplněné
formuláře, kam doplníte údaje z deníku
pokud ve statistice uvádíte akce, zkontrolujte i návštěvníky akcí
nezapomeňte uvést dobrovolníky (známí, rodinní příslušníci), kteří vám
pomáhají
váš obecní úřad doplní v identifikačních údajích řádek Velikost obsluhované
populace a oddíly VII. Příjmy a VIII. Výdaje
pokud vám váš úřad předplácí časopis, objeví se náklad na předplatné
v oddílu Výdaje
výkaz končí razítkem, jménem a podpisem pracovníka úřadu a vašimi údaji
vyplněný a potvrzený výkaz prosím vraťte do MěK Klatovy do 15. 1. 2015

3. dotace na rok 2015






nápovědu pro vyplnění žádostí jsme posílali elektronicky i na všechny úřady
pod názvem „Možnosti získání financí z dotací aneb Jak pomoci knihovně a
ušetřit“ – materiál je dostupný na našich webových stránkách (záložka Pro
knihovníky – Informace pro knihovny)
při podávání žádosti o dotaci na knihovní systém REKS je nutné počítat
v rozpočtu s cenou instalace programu (2.500,- Kč)
posledním dnem pro podání žádosti v programu VISK3 je 10. prosinec
žádost je nutné zaslat poštou i elektronicky

4. evidence
 opět zašleme všem zjednodušenou verzi deníku (uživatelé, výpůjčky, akce)
a seznam čtenářů
 stále máme pro zájemce pohodlnou elektronickou verzi deníku v programu
EXCEL, můžeme zaslat
 prosím, zapisujte si i počet hodin ze školení, kterých se sami účastníte – je to
nově sledovaný údaj pro plnění standardů
 prosím, opět 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) – vše
schváleno vaším OÚ
- seznam čtenářů – každý rok nový
- přihlášky čtenářů
- statistika z výpůjčních sáčků, kterou přepisujete do deníku, by měla být
k dohledání při případné kontrole
všechny formuláře vozíme s sebou při rozvozu souborů

5. 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, zoner photo studio, lekce trénování paměti.
Budu také přeposílat nabídky školení SVK Plzeň, i těch se můžete zúčastnit.

6. různé







V MLK Malechov se přidali k projektu „Škola naruby“ – prvňáčci známkují, jak
jim dospělí čtou.
Pokud někdo z vašich čtenářů žádá knihu, kterou ve fondu u nás nemáme,
můžete prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby zajistit výpůjčku sami.
Vyberete si např. Studijní a vědeckou knihovnu Plzeň a ověříte v katalogu, zda
knihu mají. Žádost stačí napsat mailem.
Ve všech knihovnách byste měli mít průkazku do MěK Klatovy (záleží na vás,
jestli ji použijete).
Od letošního roku poskytuje kolega Karel Viták bezplatné konzultace
čtenářům, kteří si neví rady se svou čtečkou elektronických knih. Domluvit se
můžete ve studovně, tel. 376 347 470 nebo 376 347 473.
V čítárně MěK Klatovy probíhají výstavky ručních prací a výtvarných technik –
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 kolegyně Jitka Kovářová
- tel.: čítárna 376 347 474
- mail: citarna@knih-kt.cz

7. informace ředitelky MěK Klatovy Zdeňky Buršíkové






personální změny v MěK, na regionální oddělení se po rodičovské dovolené
vrací Marie Frančíková
práce pomocníků a dobrovolníků
dotace na regionální funkce, obsluhované knihovny
informace o akcích MěK a SKIPu
poděkování

Seminář: výroba vánoční hvězdy z papíru technikou quilling
Na závěr porady se knihovníci a knihovnice pod vedením lektorky Mgr. Ivany
Sieberové učili vyrobit vánoční hvězdu z papírových proužků.

Závěry z porady:



regionální oddělení rozešle jednotlivým knihovnám spolu s tímto zápisem také
statistické výkazy, formuláře pro deník, Knihovnický zpravodaj
neprofesionální knihovníci vrátí vyplněné výkazy do MěK Klatovy do 15. ledna
2015

zapsala: Marta Freiová, MěK Klatovy

