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, 1. 12. 2015)
Přítomni: viz prezenční listina
Program porady:
1. Kontrola plnění závěrů z porady ze dne 26. 11. 2014


Statistický výkaz za rok 2014 – všechny výkazy odevzdány, údaje elektronicky
odeslány z MěK Klatovy do NIPOSu (Národní informační a poradenské
středisko pro kulturu).

2. Statistický výkaz za rok 2015








Formulář má nové kolonky (výpůjčky e-knih). Řádky, do kterých dopisujete
vzdělávací a kulturní akce se přesunuly ze strany 2 na stranu 1 (vpravo dole).
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 (Výdaje na knihovnu: Nákup knih,
předplatné časopisů, odměna knihovníka, ostatní provozní náklady – např.
elektřina). Pobočky MěK Klatovy (Habartice, Kydliny, Štěpánovice, Tajanov,
Vícenice) oddíly VII. a VIII. nevyplňují.
Výkaz končí razítkem, jménem a podpisem pracovníka úřadu a vašimi údaji.
Vyplněný a potvrzený výkaz prosím vraťte do MěK Klatovy do 15. 1. 2016.

3. Automatizovaný knihovnický systém REKS




Praktická ukázka práce se systémem REKS na demoverzi.
V letošním roce se připojily 3 nové knihovny: Běšiny, Dolany, Týnec.
Pro rok 2016 počítáme s připojením knihoven: Dlažov, Soustov, Vřeskovice
(MěK Klatovy zpracovala pro tyto knihovny žádosti do projektu VISK3 pro rok
2016).

4. Evidence
 Spolu s výkazy byly předány také formuláře na knihovnickou evidenci pro
rok 2016.
 Stále máme pro zájemce pohodlnou elektronickou verzi deníku v programu
EXCEL, můžeme zaslat.
 Evidujte počet hodin školení, kterých se sami účastníte (započítáváme
i jazykové kurzy nebo univerzitu třetího věku) – prosím o zaslání tohoto
vyplněného formuláře za rok 2015 spolu s výkazy.
 Všechny formuláře vozíme s sebou při rozvozu souborů.

5. Nabídka školení



V roce 2016 chceme uskutečnit další školení pro knihovny a jejich úřady –
trénink paměti, práce s počítačem, dotace na rok 2017.
Je možné také využít nabídku školení Studijní a vědecké knihovny v Plzni.

6. Práce s dětskými čtenáři




Od letošního roku nově v regionálním oddělení předplatné na časopis
Čtyřlístek, je možné přidat jej do souborů.
Nově možnost zapůjčení souboru her pro akce pořádané v knihovnách pro
děti.
Možnost uspořádat dílničky pro děti. Kontakt: Paní Sieberová (kontakt:
isieberova@seznam.cz, tel. 732 833 770), paní Vítovcová
(natalie.vitovcova@seznam.cz, tel. 604 436 735).

7. MDT
 Mezinárodní desetinné třídění
 Seznam MDT přiložen k zápisu z porady.
8. Různé
 Revize fondu: Pokud má knihovna vlastní fond, který vykazuje ve statistickém
výkazu, má podle Knihovního zákona č. 257/2001 sb. povinnost fond 1 x za 5
let revidovat. V letošním roce proběhla revize fondu v Obecní knihovně
v Červeném Poříčí.
 Ukázka jednoduchého katalogu, případně jednoduché evidence výpůjček
v programu Excel. Odkaz na tento seznam zapůjčených knih plánujeme
umístit na naše webové stránky.
 Vylepšení webových stránek regionálního oddělení MěK Klatovy. Prosíme
knihovny, aby zkontrolovaly, zda jsou uvedené údaje aktuální. Prosíme také o
hlášení změn, zejména v otevírací době knihovny.
 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).
 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

9. Poděkování ředitelky MěK Klatovy Zdeňky Buršíkové

Seminář: Výrobky z čajových sáčků
Na závěr porady se knihovníci a knihovnice pod vedením lektorky Ing. Dany
Haviarové učili vyrobit dárkový sáček s hvězdou složenou z čajových sáčků.

Závěry z porady:





Neprofesionální knihovníci zašlou do MěK Klatovy vyplněné výkazy za
rok. Spolu s výkazem prosím o zaslání počtu hodin školení za rok 2015
(hodiny, kdy se školí sám knihovník – jazykové kurzy, univerzita třetího
věku, e-learningové kurzy, kurzy v MěK Klatovy nebo SVK Plzeň …).
Pokud budete mít nějaké problémy s vyplněním výkazu, zavolejte nebo
přijeďte do MěK Klatovy (nejlépe knihovnickou evidenci Vaší knihovny
s sebou).
Termín: Do 15. 1. 2016

Všem knihovníkům našeho regionu děkuji za jejich obětavou práci.
zapsala: Marie Frančíková, MěK Klatovy

