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Zápis z pracovní porady profesionálních knihovníků konané
dne 6. prosince 2017
Prezence: viz prezenční listina
Omluveni: Tremlová (Strážov) – lékař, Hanusová (Kolinec) – pracovní důvody
Hosté: Michaela Votavová a Michaela Kotlanová, MěK Sušice
Zahájení
Přehled revizí v roce 2017
● Měčín: Uzavřeno, ztráty odepsány (10 svazků)
● Strážov: Ručně v přírůstkových seznamech, revize uzavřena, protokol zaslán
poštou do MK Strážov
● Chudenice: Proběhla v květnu, bude uzavřena začátkem roku 2018
● Železná Ruda: Proběhla v srpnu, bude uzavřena na jaře roku 2018
Přehled revizí pro rok 2018
● Kolinec: Jaro 2018 (po druhé vlně aktualizace fondu)
● Nýrsko: Červen 2018 (předtím bude vyřazen zbytek fondu DP)
● Plánice: Léto 2018 (po aktualizaci fondu, MěÚ schválil vyšší odpisy v
souvislosti s aktualizací fondu)
● Janovice: Červenec 2018
Výměnné soubory
● do konce roku se bude ještě měnit soubor v Kolinci a ve Švihově
● je možnost tematických souborů her či nově hlavolamů (napříkad na besedy
či akce s dětmi)
Školení
● v roce 2017 bude jedenáct školení, po poradě bude ještě přednáška
o dotacích na rok 2018; pro příští rok opět předpokládáme přibližně stejný
rozsah, především IT + trénování paměti
● zájem by byl především o úpravu fotografií, prezentaci na facebooku a tvorbu
plakátů, program Canva, Outlook pro pokročilé, katalogizaci v Tritiu
● předběžně domluven seminář na katalogizaci v MARC21 s paní Prchlíkovou
(Oddělení zpracování fondu, SVK Plzeň) - nutné připravit podněty, problémy...
● možnost uspořádat seminář s panem Vitákem pro uživatele Tritia - řešení
problémů a prezentace novinek v systému
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Knihovnické systémy
● předpokládá se přechod Plánice pod server Klatov, ale zatím je to bohužel dle
vyjádření p. Šilhy z fy LANius technicky složité; totéž u Nýrska
● knihovny si stěžují především na pomalou reakci při řešení problémů v Tritiu
a složitou komunikaci z toho důvodu, že vývojáři neznají knihovnickou práci
a dochází k nedorozumění v tom, co knihovny vlastně požadují
● pro příští rok bychom rádi přepojili Kolinec (přechod z LANia na Tritius) přímo
na náš server
● p. Poupová: na sdíleném serveru jsou především složitá klíčová hesla, která
si tvoří knihovny samy a tím seznam klíčových hesel neúměrně narůstá
Centrální adresář knihoven
● v současnosti by měl být aktualizován (poslední aktualizace provedlo
Regionální oddělení MěK Klatovy v srpnu 2017), pracovnice profesionálních
knihoven mají přístupová hesla a mohou si údaje aktualizovat samy. V
případě potřeby je možné heslo získat v Regionálním oddělení MěK Klatovy.
Informace a předané materiály
● seznam rukodělných výstavek a kontakty na vystavovatele pro možnost
inspirace
● Standard pro dobrý fond
● nabídka hlavolamů a pomůcek pro workshopy a besedy s dětmi
Informace p. Vitáka k Tritiu a GDPR
● Evropský parlament schválil Obecní nařízení o ochraně osobních údajů
● v současné době ministerstvo kultury připravuje metodiku pro knihovny
● problém by mohl být s katalogy OPAC, které budou muset být zabezpečeny
● tento problém není v Tritiu, ale v Claviu bude potřeba server zabezpečit, což
musí udělat IT správce na obci (protokol https, serverový certifikát); informace
a postup na stránkách lanius.cz
Příští porada na přelomu dubna a května, výjezdní, předpokládá se přednáška
o GDPR v knihovnách (nařízení účinné od 25. května 2018)

Zapsali: Stanislav Reiser, Marie Frančíková

