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, 25. 11. 2016)
Přítomni: viz prezenční listina
Program porady:
1. Kontrola zápisu z porady dne 18. 5. 2016
- Revize v Knihovně městyse Chudenice přesunuta na jaro 2017, v projektu
VISK3 zažádáno o revizní modul
- vše ostatní splněno
2. Revize knihovního fondu v roce 2016 a 2017
Provedené revize v roce 2016: Městská knihovna Měčín, Místní knihovna Týnec
- Městská knihovna Měčín: AKS Clavius, uzavření revize plánováno na květen
2017
Plánované revize pro rok 2017:
- Knihovna městyse Chudenice: Provedení revize ihned po zakoupení
Revizního modulu pro AKS Clavius, zažádáno v projektu VISK3 pro rok 2017
- Místní knihovna ve Strážově: Provedení revize plánováno na květen 2017,
možná pomoc praktikantek úřadu, revize bude provedena ručně – přírůstkové
seznamy, zároveň bude provedena aktualizace fondu
- Knihovna Kolinec: Termín provedení revize – během roku 2017, pokud bude
možné spustit revizní modul v AKS Lanius, provedeme revizi přes PC
3. Rozvoz souborů knih
- do konce roku 2016 žádá o výměnu souborů: Knihovna městyse Chudenice,
Městská knihovna Janovice
4. Možnosti školení
Kurzy.knihovna.cz
- je nutné hlídat si termíny, kurzy jsou velmi brzy obsazeny
- nejprve je nutné se na stránkách zaregistrovat
Školení v MěK Klatovy
- V letošním roce jsme uspořádali 16 kurzů pro knihovny regionu
- Pokud máte nějaké náměty na školení pro rok 2017, budeme rádi, dobré
nápady vítáme.
5. Změna knihovnického systému v MěK Klatovy
- Měk Klatovy změnila od října 2016 knihovnický systém, přešli jsme na nový
program firmy LANius – Tritius
- program ještě není zcela dokončen, upozorňujeme na chyby
- seznamy výměnných souborů neřadí a netiskne podle autora, ale podle názvu
6. Dotace pro rok 2017
- termín podání žádostí: Do 10. prosince 2016

-

udržitelnost projektu: Min. 5 let
Vyúčtování dotace na rok 2016: Do 15. ledna 2017
nové kontaktní osoby: Mgr. Blanka Skučková (Knihovna 21. století), PhDr. Vít
Richter (VISK)
obálky se žádostmi je nutné označit „VISK3“

7. Práce s dětským čtenářem
- možno vypůjčit logické hry firmy Mindok na akce pro děti (v letošním roce opět
zakoupeny nové hry)
- možná spolupráce s dětským oddělením MěK Klatovy
- Soutěž se ZOO Plzeň: Pokud bude pokračovat i příští rok, můžeme připojit
k našim čtenářům i čtenáře knihoven regionu.
8. Informace ředitelky MěK Klatovy Zdeňky Buršíkové
- potřeba vzdělávání, plnění standardů: Možné školení „Práce
s nepřizpůsobivým čtenářem“, nutný doplatek účastníků
9. různé
- termín další porady: Jaro 2016
- stále platí nabídka vystavování ručních prací v čítárně MěK Klatovy, zajišťuje
Jitka Kovářová, rozpis výstav viz. Příloha zápisu
- Byla představena nová paní knihovnice Městské knihovny v Plánici paní Jana
Mastná
10. Závěry z porady
Regionální oddělení:
- Zašle Výkazy za rok 2016
- Zajistí proškoílení nové knihovnice v Městské knihovně v Železné Rudě, paní
Věry Kadlecové (paní nastoupí od prosince 2016 místo paní Anety Šárky
Soukupové, která nastoupila na mateřskou dovolenou)
Knihovny
- Knihovna městyse Chudenice – podání projektu do programu VISK3 pro rok
2017 na revizní modul AKS Clavius
- Místní knihovna ve Strážově – do konce roku 2016 přechod na AKS Tritius
- Zaslání vyplněných Výkazů za rok 2016 nejpozději do 20. 1. 2017
Na závěr porady proběhlo školení Centrální adresář knihoven (ADR)
- lektorka kurzu: Marie Frančíková
- sigly a přístupová hesla do databáze je možno si vyžádat v regionálním
oddělení MěK Klatovy
- Aktualizace údajů: Profesionální knihovny aktualizují záznamy samy, nejlépe
vždy začátkem roku po uzavření statistik
- Přístup na stránkách národní knihovny v sekci Katalogy a databáze

zapsala: Marie Frančíková, MěK Klatovy

