Zápis z porady neprofesionálních knihoven konané 8. ledna 2018
Přítomni: viz prezenční listina
Program:
1. MAS – možnosti spolupráce
MěK Znojmo byla oslovena s možností spolupráce s Místní akční skupinou v rámci
místního akčního plánu vzdělávání. Spolupráce by se měla vyvinout v oblasti
čtenářské gramotnosti (besedy, workshopy…) v knihovnách znojemského regionu.
Knihovny byly osloveny prostřednictvím e-mailu. Bude ještě dořešeno. Počítá se
s uspořádáním setkání knihoven, které se budou chtít zapojit.
2. Kulturní a komunitní akce knihoven
Knihovny již dávno nejsou jen půjčovnami knih, v souladu s koncepcí rozvoje
knihoven do roku 2020 je jejich úkolem také pořádání kulturních akcí pro veřejnost.
Tyto akce mohou přilákat nové uživatele.
Byly nabídnuty tipy na pořádání akcí. Např. http://www.skipcr.cz/akce-aprojekty/akce-skip . Dále je možné inspirovat se třeba na webech jiných knihoven.
Předán byl materiál Knihovny 2020.
3. Statistické vykazování 2017
Byly probrány jednotlivé položky statistického výkazu. Je důležité mít na paměti, že
v oddíle č. I po přičtení přírůstků a odečtení úbytků by toto číslo mělo sedět
s hodnotou pole 102.
Pokud jsou uváděna periodika, měly by být uvedeny také jejich výpůjčky a částka za
pořízení.
Deskové hry se uvádějí do řádku „Jiné“.
Oddíl č. II. Registrovaný uživatel je ten, který měl alespoň část období platnou
registraci a využil některou ze služeb knihovny. Vykazuje se pouze jedenkrát za toto
období.
Registrovaný uživatel do 15 let je ten uživatel, který v daném období nedosáhl věku
15 let a měl alespoň po jeho část platnou registraci a využil některou ze služeb
knihovny.
Návštěvník knihovny nemusí být registrovaný uživatel.
Pokud jsou uváděni návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí, je nutné zaznamenat
i počet těchto akcí a naopak.
Oddíl č. III Prolongace je prodloužení výpůjčky pře uplynutím řádného termínu.

Oddíl č. IV Meziknihovní výpůjční služby vyplňuje knihovna, pokud zapůjčila nějaké
dokumenty od jiné knihovny (ne VF) nebo jiné knihovně ze svého fondu.
Oddíl č. V Pokud má knihovna na webových stránkách počítadlo, uvede do ř. 503
návštěvnost stránek.
Pokud knihovna používá automatizovaný knihovní systém, vyplní i řádky ř. 504 –
506. V online katalogu se vedle rolovacího menu „Vyhledávat“ nachází otazník, na
tento je potřeba kliknout myší. Zobrazí se tabulka a pod ní je nabídka „Další
možnosti“, zde klikneme na text „Využití tohoto WWW katalogu“. Zobrazí se 3
tabulky. Pod poslední klikneme na text „Včetně Carmen“. V poslední tabulce pak
nastavíme správný rok a opíšeme potřebné informace.
Je nutné vyplnit také oddíly VI, VII a VIII, se kterými pomohou účetní zpravodajské
jednotky.
Kontrolní součty nevyplňovat!
4. Propagace knihoven – webové stránky, facebook
Kvůli propagaci knihoven je nezbytné, aby každá měla buď samostatnou webovou
prezentaci, nebo odkaz na webu zřizovatele. Prezentace by měla obsahovat základní
informace jako je název knihovny (tak, jak je zaevidovaná na MK ČR), její sídlo,
název zřizovatele, knihovní řád, jméno knihovnice/knihovníka a kontaktní údaje,
stručné informace o knihovně a jejích službách. Vhodné je vkládat pozvánky na akce a
fotografie z nich. Vložit také fotografie knihovny. Důležité je pravidelně stránky
aktualizovat.
Pokud má knihovna samostatný web i prezentaci na webu zřizovatele, je vhodné tyto
stránky vzájemně propojit.
K propagaci knihovny a zároveň komunikaci s uživateli, dobře slouží facebookové
stránky, knihovna zde může pravidelně přispívat a informovat o dění v knihovně,
novinkách ve fondu či vkládat pozvánky na akce apod.
5. Portál knihovny.cz
Jedná se o centrální portál knihoven, který sdružuje informace o knihovnách ČR
a jejich fondech na jednom místě. Nabízí spoustu možností vyhledávání nejen
v katalozích zapojených knihoven. Nově nabízí možnost vyhledávání v databázi
EBSCO. Plánuje meziknihovní výpůjční službu. Během roku 2018 se plánuje seminář
o portálu s praktickými ukázkami.
6. Bookstart, Březen měsíc čtenářů
Podány byly informace k projektu Bookstart – S knížkou do života, který bude
vyhlášen v rámci Března, měsíce čtenářů. Jedná se o projekt pod záštitou SKIP. Cílem
je podchycení čtenářství již od útlého věku. Důležitá je spolupráce s obecním úřadem
či matrikou a rodiči. Zapojená knihovna musí být institucionálním členem SKIP.

Knihovny obdrží balíčky, které budou předávat např. při příležitosti vítání občánků.
Očekává se práce s rodiči a dětmi po celou dobu běhu projektu. Více informací na:
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/bookstart/projekt-s-knizkou-dozivota-bookstart
Dětští čtenáři mohou na projekt přispět 50 Kč prostřednictvím charity Čtení pomáhá
http://www.ctenipomaha.cz/cs/Charity/s-knizkou-do-zivota.
Byl vyhlášen 9. ročník Března, měsíce čtenářů. Logo lze stáhnout zde
http://www.skipcr.cz/co-je-skip/publikace/loga-ke-stazeni. Je také možné registrovat
akce
na
Březen,
měsíc
čtenářů
http://www.skipcr.cz/akce-aprojekty/formulare/brezen-mesic-ctenaru-2018/. Chystá-li knihovna veřejné čtení, je
potřeba vyplnit formulář http://ipk.nkp.cz/formulare/ipk/hlaseni-o-uskutecneniverejneho-cteni.
Plakáty budou distribuovány regionálním oddělením nebo k vyzvednutí osobně v reg.
odd.
V rámci BMČ lze oceňovat nejlepší čtenáře.
7. Vzdělávání knihovníků
Regionální oddělení plánuje pravidelná školení 1x měsíčně pro knihovny regionu.
Prostřednictvím dotazníku bude zjištěn zájem.
8. Informace z reg. odd.
Revize budou probíhat v součinnosti s reg. odd, stejně jako v předchozích letech.

Zapsala:
Jana Sikorová
Regionální oddělení

