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 Měčín, dne 19. 5. 2017)
Přítomni: viz prezenční listina
Program porady:
1.

Představení skupiny MAP (Místní akční plán)
- Zástupkyně skupiny MAS Ing. Radana Šašková a Ing. Marie
Kaufnerová nás seznámily s činností a programem MAS
- Navržena možnost koordinace spolupráce mezi knihovnami a školami
- Kontakt: Ing. Radana Šašková, tel. +420 602 626 386, email: saskova@masposumavi.cz, web: masposumavi.cz

2.

Seznámení s Městskou knihovnou v Měčíně
- Paní Iveta Česáková nás ve stručnosti seznámila s historií i se
současnými aktivitami MěK v Měčíně
- Prohlídka Muzea Skašovských hraček

3.

Kontrola zápisu z porady ze dne 25. 11. 2016
- Vše bylo splněno

4.

Personální změny v regionu
- Byla představena nová knihovnice paní Věra Kadlecová (zástup za MD
v Městské knihovně v Železné Rudě)
- Odchod paní Evy Semelové do invalidního důchodu (MěK Janovice nad
Úhlavou) – nová knihovnice zatím nebyla vybrána, v knihovně zástup, paní
Dagmar Hypiusová (dříve Městská knihovna Nýrsko)

5.

Přehled o činnosti za rok 2016
- Za loňský rok v profesionálních knihovnách spíše pokles výpůjček,
v neprofesionálních knihovnách mírný nárůst
- Rozdány přehledy s konkrétními čísly všech knihoven regionu

6.

Projekty VISK3 a Česká knihovna pro rok 2017
- Úspěšné projekty v programu VISK3: Městská knihovna Klatovy – Zahájení
výpůjček e-knih, Městys Chudenice – Rozšíření revizního modulu a
zlepšení technického vybavení knihovny
- Projekt Česká knihovna 2017: Základní objednávka 6 500,- Kč, rezerva
max. 20 svazků, uzávěrka žádostí do 24. 5. 2017, projekt pro knihovny
s úvazkem vyšším než 15 hodin týdně, knihy přerozděluje MěK Klatovy

7.

Akce SKIP, MěK Klatovy a ZOO Plzeň
- Literární Šumava Rokycansko: 25. – 27. 5. 2017
- 30. 5. 2017 – seminář Storytelling Martina Haka, vložné 400,- Kč, SVK PK

-

14. 6. 2017 – seminář Mgr. Michaely Čaňkové „Současná anglicky psaná
literatura“, SVK PK
20. a 21. 6. 2017 – seminář „Pedagogické minimum“ PhDr. Pavlíny
Mazáčové, SVK PK
4. 7. 2017 od 10,00 hod. vernisáž výstavy „Knihovnice umí více“ v SVK PK
Týden knihoven 2017: téma - Podpora čtenářství, práce knihoven s dětmi
předškolního věku s jejich rodiči
ZOO Plzeň: Nabídka soutěže o dětské vstupenky zdarma

8.

Nabídka školení
- Středa 31. 5. 2017 od 9,00 hod. „Trénování paměti“ s lektorkou Jitkou
Krouparovou
- Pátek 2. 6. 2017 od 8,30 hod. „Šablony ve Wordu“ s lektorem Stanislavem
Reiserem
- Zájem o školení: Program Gymp na úpravu fotografií, Microsoft Outlock

9.

Revize KF v roce 2017
- Revize za rok 2016 uzavřeny – MěK Měčín, MK Týnec
- Nezdice: Revize provedena, způsob provedení revize elektronicky, AKS
Tritius REKS – březen 2017, do konce roku uzavřít
- Strážov: Revize probíhá. Vzhledem k tomu, že starší fond není uložen
v PC, probíhá revize ručně. Termín ukončení revize do 23. 5. 2017,
plánované uzavření revize a odpis ztrát – jaro 2018
- Chudenice: Revize proběhne po instalaci revizního modulu do AKS
Clavius, plánovaný termín – konec června 2017, pan Viták již obdržel
objednávku, je nutné již jen domluvit termín instalace
- Železná Ruda: Mimořádná revize z důvodu změny knihovnice, způsob
provedení revize elektronicky, AKS Clavius, plánovaný termín zahájení
7. 8. 2017
- Kolinec: Revize plánována na podzim, způsob provedení revize
elektronicky, AKS LANius, plánována aktualizace fondu (termín: Léto
2017), termín provedení revize: Listopad 2017

10.

Výměnné soubory v roce 2017
- V 1. pololetí byly obslouženy všechny knihovny, které mají o výměnné
soubory zájem kromě Knihovny městyse Chudenice (plánovaná výměna
po revizi fondu)
- O výměnné soubory knih zájem nemají: MK ve Strážově, MěK Plánice

11.

Dotazník „Průzkum věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků
knihoven“
- Prosím o vyplnění do 31. 5. 2017
- Dotazník zaslán e-mailem

12.

Centrální adresář knihoven – ADR
- 1 x za rok nutná aktualizace údajů
- V případě ztráty hesla možno obrátit se na MěK Klatovy
- Prosím o aktualizaci údajů

13.

Soutěž „Vesnice roku“
- Přihlášené obce: Kolinec, Plánice

14.

Akce pro dětské čtenáře, Noc s Andersenem
- Informace o tom, jak proběhla Noc s Andersenem v Klatovské knihovně

-

15.

Nabídka spolupráce, případně nafocení materiálů
Slečna Babková vypracovala plakát formátu A2 (Známé pohádky)
pro besedy s dětmi – zájem o ofocený plakát: Kolinec, Nýrsko, Strážov –
2x

Informace ředitelky MěK Klatovy, paní Zdeňky Buršíkové
- Žádost o vyplnění dotazníku „Průzkum věkové, vzdělanostní a mzdové
struktury pracovníků knihoven“
- Upozornění na nutnost uložení staršího fondu do AKS Tritius v Místní
knihovně ve Strážově. Zároveň by měla být provedena rozsáhlejší
aktualizace fondu.

Úkoly pro knihovny:
- Zahájit retrokonverzi v AKS Tritius – MK Strážov
- Dokončit retrokonverzi a zahájit půjčování knih ve výpůjčním modulu AKS
Tritius – MěK Plánice
- Provést aktualizaci údajů v CADR – všechny knihovny
- Vyplnit dotazník „Průzkum věkové, vzdělanostní a mzdové struktury
pracovníků knihoven“ – všechny knihovny, termín do 31. 5. 2017
Úkoly pro regionální oddělení MěK Klatovy:
- Dokončení a uzavření revize v Místní knihovně ve Strážově
- Pomoc při revizi v Knihovně městyse Chudenice
- Dovezení výměnného souboru do Knihovny městyse Chudenice
- Pomoc při revizi v Městské knihovně v Železné Rudě
- Pomoc při aktualizaci a následné revizi fondu v Knihovně v Kolinci
- Uzavření revize v OK Nezdice
- Pomoc knihovnám při přípravě na soutěž „Vesnice roku“ – Knihovna
v Kolinci, MěK Plánice

zapsala: Marie Frančíková, MěK Klatovy

