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 – ZŠ Tolstého, 14. 10. 2015)
Přítomni: viz prezenční listina
Program porady:
1. Kontrola zápisu z porady dne 21. 1. 2015
- vše bylo splněno
2. Revize knižního fondu v roce 2016
Plánované revize pro rok 2016: Městská knihovna Měčín, Knihovna městyse
Chudenice
- Městská knihovna Měčín: Revize proběhne v modulu „Revize“ AKS Clavius,
plánovaný termín: Léto 2016
- Knihovna městyse Chudenice: Revizi plánujeme v modulu „Revize“ AKS Clavius, je
nutné dokončit retrokonverzi a spustit modul „Výpůjční protokol“. Plánovaný termín:
Podzim 2016.
3. Rozvoz souborů knih
- do konce kalendářního roku žádá soubory: Knihovna městyse Chudenice (po
přestěhování knihovny), Městská knihovna Janovice nad Úhlavou (listopad 2015),
Městská knihovna Švihov (listopad 2015), Městská knihovna Železná Ruda (do
konce roku soubor vybere)
- ostatní metodické návštěvy: Městská knihovna Měčín – katalogizace
4. E-learningové kurzy
- kurzy.knihovna.cz
- je nutné hlídat si termíny, kurzy jsou velmi brzy obsazeny
- nejprve je nutné se na stránkách zaregistrovat
5. Informace ze SKIP
- informace na stránkách http://www.skipcr.cz/
- nový název: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, z. s.
- plakáty k akci „Březen měsíc čtenářů“ jsou již k dispozici, možno vyzvednout v MěK
Klatovy
6. Pravidla RDA, MARC21
- rozdány materiály o nových pravidlech RDA
- pravidla fungují správně pouze v MARC21 (Tritius nebo verze CLAVIUS MARC21 –
mají pouze knihovny: MěK Klatovy, MěK Nýrsko, MěK Plánice)
- je nutné se s novými pravidly seznámit, neboť stále více záznamů ke stažení
z ISHARE bude v RDA)
- hlavní zásady: Piš, co vidíš, nezkracuj
- nová pole: 336, 337, 338 – v Unimarcu nelze vyplnit, hlásí jako chybu

- pravidla ke stažení ze stránek Národní knihovny: http://www.nkp.cz/oknihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacnipolitika/rda?searchterm=RDA
7. Práce s dětským čtenářem
- od letošního roku lze do výměnných souborů přidat časopis Čtyřlístek
- kontakt na pana Václava Siku: 379 731 185, 723 745 173, e-mail:
vaclav.sika@seznam.cz, ukázky jeho práce: www.vaclavsika.cz, případný program
nutno domluvit přímo s ním
- společné akce: Čtenářská soutěž pro žáky 2. a 3. tříd: První kolo vyhlašuje
knihovna sama, pokračovací kolo probíhá v MěK Klatovy (květen 2016)
- možno vypůjčit logické hry firmy Mindok na akce pro děti: 50 veselých her na cesty,
Černé historky prázdninové příběhy, Duch, Příběhy z kostek, Barevný kód, IQ
Puzzle, Vodní svět, Zámecké schody
- hry zamluveny na Týden knihoven 2016 pro MěK Měčín
- podzimní prázdniny 2015: Místní knihovna Strážov
- zájem o další hry: Bílé historky (Strážov), další příběhy z kostek (Janovice)
8. Speciální soubory
- osvědčily se soubory na téma ruční práce, zdraví, ezoterika, kuchařské knihy – 20
svazků do souboru, výpůjční doba souboru je půl roku
- v kanceláři regionálního odd. shromažďujeme vystřihovánky, omalovánky, úkoly pro
předškoláky – možno zapůjčit
9. Benchmarking, ROI
- údaje k registraci najdete na www.benchmarkingknihoven.cz – podle pokynů se
vyplní krátký formulář, dostanete heslo, vkládají se nové údaje podle ročního výkazu
KULT
- ROI – brožura Řehák, Tomáš: Neocenitelné služby knihovny a jak je ocenit
- ROI – metoda návratnosti investic
- nejnovější podrobnosti, články, dotazníky ke stažení, kalkulátoy i pozvánky na
praktické dílny najdete na http://www.mlp.cz/cz/o-knihovne/knihovna-v-cislech/roi
- informace o tom, proč se knihovna vyplatí, jak je zhodnocena každá koruna
v rozpočtu, kolik korun ušetří čtenář návštěvou knihovny …
10. Přehled o činnosti knihoven
- předán přehled o činnosti knihoven za posledních pět let
- ukázky brožur o našich profesionálních i neprofesionálních knihovnách (fotografie,
kontakty, informace)
11. Kontakty:
- Ing. Václav Touš, tel. +420 724 535 539 – odvoz odepsaných knih
- Ivo Zelený, Veselí 15, 340 21 Janovice nad Úhlavou – rozřaďovače do dětských
knih – abeceda s obrázkem, oboustranné, plastické, materiál: Překližka, cena:
4 200,- Kč celá abeceda
- DROKOZ Běšiny – kovové zařážky do regálů, cena: 39,- Kč/kus (rozměr: 15 cm x
15 cm, síla 1,3 mm), 49,- Kč/kus (rozměr: 22 cm x 18 cm, síla 1,3 mm)
- možnost přihlásit se do konference (např. Andersen): http://ipk.nkp.cz/adresare-ekonference/diskusni-konference
12. Informace ředitelky MěK Klatovy Zdeňky Buršíkové
- akce v MěK Klatovy
- potřeba vzdělávání, plnění standardů
- možnost zakoupení stroje na balení knih e-Leonarde: www.colibrisystem.cz, e-mail:
info@colibrisystem.cz

13. různé
- termín další porady: Jaro 2016
- stále platí nabídka vystavování ručních prací v čítárně MěK Klatovy, zajišťuje Jitka
Kovářová
- zájem o Deníky knihoven na rok 2016 – knihovny Chudenice, Kolinec, Strážov
14. Závěry z porady
Regionální oddělení:
- zašle poštou deníky na knihovny – Chudenice, Kolinec, Strážov
- kontaktuje knihovnu v Chudenicích kvůli pomoci s ukládáním knih do AKS Clavius a
aktualizací fondu
Knihovny
- Knihovna městyse Chudenice – dokončení retrokonverze, zahájení půjčování
přes AKS Clavius
- Knihovna Kolinec – dokončení retrokonverze, zahájení půjčování přes AKS
LANIUS
- Knihovna Kolinec, Místní knihovna Strážov – zvážit přechod na AKS Tritius,
AKS LANIUS je již zastaralý a dále se nevyvíjí, nefunguje ISHARE, nelze jej
nainstalovat na nové PC s novějšími Windows, prezentace programu
proběhne 24. 11. 2015 SVK Plzeň
Na závěr porady proběhlo školení Možnosti získání financí z dotací
- lektorem kurzu byl pan Stanislav Reiser, člen komise programu VISK 3
- projekty: Knihovna 21. století, VISK 3, Česká knihovna, další granty MK ČR
- termín odevzdání žádosti: do 10. 12. 2015 (VISK, K21)
- minimální požadovaná částka: 10 000,- Kč (VISK, K21)
zapsala: Marie Frančíková, MěK Klatovy

