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, 21. ledna 2015)
Přítomni: viz prezenční listina
Program porady:
1. Nabídka knih pana Rubáše a pana Anderleho
- možnost zakoupení titulů v obchodě pana Rubáše – Vančurova 46/I, 339 01
Klatovy (nad solnou jeskyní)
- kontakt: tel. 723 431 137, e-mail:irubas@seznam.cz
2. Kontrola zápisu z porady dne 16. 5. 2014
- vše bylo splněno
3. Změny v regionálním oddělení
- 1. 1. 2015 se vrátila z mateřské dovolené Marie Frančíková
- kontakty zůstávají stejné
- možnost připojit se přes ICQ, číslo: 658354978
- výjezdní dny se soubory – převážně úterý
4. Výkazy o činnosti knihovny za rok 2014
- oficiální stanovisko firmy Lanius – statistiku vytisknout vždy za uplynulé období,
založit. Netisknout znova údaje z předešlých let, mohou se lišit.
- peníze z VISKu a K21 na ř. 0703
- výkazy, které ještě nedošly do MěK prosíme urychleně dodat
5. Revize knižního fondu v roce 2015
- v žádné profesionální knihovně v letošním roce revizi neplánujeme
- v roce 2016 plánujeme revizi v Měčíně a v Chudenicích. V Chudenicích je třeba
uložit fond do PC a začít s půjčováním knih v AKS Clavius, nabídnuta pomoc MěK
Klatovy.
- v červenci 2015 proběhne uzavření revize regionálního oddělení MěK Klatovy
- v roce 2017 by měla proběhnout revize v knihovnách v Kolinci a ve Strážově.
Pokud by byl fond uložen, mohla by se revize provést elektronicky (je nutné ještě
počítat s tím, že alespoň rok před začátkem revize se musí půjčovat přes AKS).
6. 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
- ostatní knihovny mají možnost kdykoliv během roku o dovoz souborů požádat

7. Nová pravidla RDA
- budou v platnosti od dubna 2015
- článek o pravidlech RDA ve Čtenáři č. 10/2014, str. 343-347
- možný problém s přebíráním dat pro knihovny, které nemají prodloužený update,
případně používají ještě LANius:
Update pro jednotlivé knihovny:
MěK Janovice nad Úhlavou – do r. 2018
MěK Nýrsko – do r. 2014, žádáno o dotaci, přechod na Tritius
Místní knihovna Strážov – LANius
Městská knihovna Švihov – do r. 2015
Městská knihovna Plánice – LANius, žádáno o dotaci
Knihovna městyse Chudenice – do r. 2016
Městská knihovna Měčín – do r. 2014
Městská knihovna Železná Ruda – do r. 2014
Knihovna Kolinec – LANius
- knihovny, které nemají zaplacený update, bude firma LANius během února
kontaktovat. Pravděpodobně již v listopadu 2014 došla na úřady informace z firmy.
- dokud neproběhne školení o nových pravidlech, v katalogizaci se nic nemění
8. Možnosti spolupráce při pořádání akcí pro děti
- 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
9. Informace ředitelky MěK Klatovy Zdeňky Buršíkové
- průběžně ke každému bodu jednání
- akce v MěK Klatovy
- personální změny v MěK Klatovy, úprava pracovních náplní od 1. 1. 2015
- dotace na r. 2015, nové složení hodnotící komise VISK3
- informace o akcích SKIP
- potřeba vzdělávání, plnění standardů
10. Nabídka školení
- termíny na školení – pátek nabo středa dopoledne, nabídka: Word, Excel, Power
Point, Facebook, Google dokumenty, Zoner Photo Studio (Karel Viták), elektronické
čtečky, možnosti dotací, trénování paměti (Jitka Krouparová), katalogizace (Dana
Čížková)
- zajištěné školení: Trénování paměti, 3. lekce – středa 11. 3. 2015 od 9,00 hod.
(Jitka Krouparová) – koncem února zašleme e-mailem pozvánku
- školení, která budou uskutečněna v nejbližší době: Google dokumenty – zájem o
pátek dopoledne, Práce s Excelem (tabulky, funkce) – zájem o pátek dopoledne,
Tvorba plakátů ve Wordu – pátek dopoledne
11. různé
- termín další porady: podzim 2015, pobočka MěK Klatovy v ZŠ Tolstého
- stále platí nabídka vystavování ručních prací v čítárně MěK Klatovy, zajišťuje Jitka
Kovářová
- zájem o Deníky knihoven na rok 2015 – knihovny Chudenice, Kolinec, Strážov

- od 1. 1. 2015 jsou dary knih do knihoven osvobozeny od daně z příjmu, stále je
však třeba vyplnit v daňovém přiznání
12. Závěry z porady
Regionální oddělení:
- zašle poštou deníky na knihovny – Chudenice, Kolinec, Strážov
- domluví v dětském oddělení MěK Klatovy stav vyhodnocení soutěže o vstupenky
do ZOO Plzeň
- kontaktuje knihovnu v Chudenicích kvůli pomoci s ukládáním knih do AKS Clavius a
aktualizací fondu
Knihovny
- zašlou chybějící Roční výkazy o knihovnách za rok 2014 – termín:co nejdříve

Na závěr porady proběhlo školení Benchmarking s ukázkou použití v praxi:
- v následujících měsících přijde upozornění e-mailem
- na www.benchmarkingknihoven.cz je podrobný návod
- z našeho regionu přihlášeni: MěK Klatovy, MěK Janovice, MěK Nýrsko
- zvažte možnost přihlášení
zapsala: Marie Frančíková, MěK Klatovy

