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, 29. 11. 2016)
Přítomni: viz prezenční listina
Program porady:
1. Kontrola plnění závěrů z porady ze dne 1. 12. 2015


Statistický výkaz za rok 2015 – všechny výkazy odevzdány, údaje elektronicky
odeslány z MěK Klatovy do NIPOSu (Národní informační a poradenské
středisko pro kulturu).

2. Statistický výkaz za rok 2016






Formulář má nové kolonky v oddílu VI. Zaměstnanci – neprofesionální
knihovny nevyplňují
Pokud ve statistice uvádíte akce, zkontrolujte i návštěvníky akcí.
V oddílu III. Výpůjčky zkontrolujte, prosím, součty výpůjček (Ř. 0301 Výpůjčky
celkem)
Spolu s vaším úřadem vyplňte oddíl VIII. Výdaje resp. náklady. Patří sem
odměna knihovníka, předplatné časopisů, nákup knih, energie.
Vyplněný a potvrzený výkaz prosím vraťte do MěK Klatovy do 15. 1. 2017.

3. Automatizovaný knihovnický systém REKS



V letošním roce se připojí 3 nové knihovny: Dlažov, Soustov, Vřeskovice
MěK Klatovy změnila od října 2016 knihovnický systém. Neprofesionální
knihovny přešly spolu s námi z AKS Clavius REKS na AKS Tritius REKS.

4. Evidence
 Spolu s výkazy byly předány také formuláře na knihovnickou evidenci pro
rok 2017
 Evidujte počet hodin školení, kterých se sami účastníte (započítáváme
i jazykové kurzy nebo univerzitu třetího věku).

5. Nabídka školení




V roce 2016 jsme uspořádali 16 školení pro knihovny regionu
Pokud máte nějaké náměty na školení pro rok 2017, budeme rádi, dobré
nápady vítáme.
Je možné využít nabídky e-learningových kurzů na kurzy.knihovna.cz

6. Práce s dětskými čtenáři





V letošním roce opět zakoupeny nové hry od firmy Mindok
Možnost zapůjčit logické hry (Mindok, Albi) nebo Logico Piccolo v dětském
oddělení na kartičku knihovny
Možnost spolupráce s regionálním nebo dětským oddělením MěK Klatovy při
pořádání akcí pro děti – dílničky, knihovnické lekce …
Zájem o spolupráci se ZOO Plzeň (soutěž o vstupenky do ZOO) – Knihovny
Běšiny, Myslovice, Nezdice. Pokud bude soutěž vyhlášena i pro rok 2017,
knihovny se mohou připojit k MěK Klatovy

7. Dotace na rok 2017






Termín podání žádostí: Do 10. prosince 2016
Termín vyúčtování dotací za rok 2016: Do 15. ledna 2017
Nové kontaktní osoby: Mgr. Blanka Skučková (Knihovna 21. století), PhDr. Vít
Richter (VISK)
Obálky je nutné označit „VISK3“
Udržitelnost projektu: Min. 5 let

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 Místní knihovně v Týnci.
 ADR – Centrální adresář knihoven – za neprofesionální knihovny aktualizuje
MěK Klatovy
 Nový knihovnický program v MěK Klatovy – AKS Tritius. Systém zatím
nedokáže řadit a tisknout seznamy výměnných souborů podle autora, tiskne
podle názvu. Odstranění chyby urgujeme již několik měsíců u firmy LANius,
zatím bohužel bezvýsledně.
 V čítárně MěK Klatovy probíhají výstavky ručních prací a výtvarných technik –
přivítáme zájemce o vystavování.
 Termíny výstavek a organizaci zajišťuje kolegyně Jitka Kovářová
- tel.: čítárna 376 347 474
- mail: citarna@knih-kt.cz

Seminář: Brože z organzy
Na závěr porady se knihovníci a knihovnice pod vedením lektorky Marty
Freiové naučili vyrábět brože z organzy.

Závěry z porady:



Neprofesionální knihovníci zašlou do MěK Klatovy vyplněné výkazy za
rok 2016 nejpozději do 15. 1. 2017
Pokud budete mít nějaké problémy s vyplněním výkazu, zavolejte nebo
přijeďte do MěK Klatovy (nejlépe knihovnickou evidenci Vaší knihovny
s sebou).

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

