MĚSTSKÁ KNIHOVNA BENEŠOV – REGIONÁLNÍ CENTRUM
Malé náměstí 1700, 256 01 Benešov, tel.: 317 721 731 linka 23, mobil: 605 550 370
e-mail: region@knihovna-benesov.cz

Zápis z porady profesionálních pracovníků knihoven regionu Benešov
konané 15. dubna 2015 V Městské knihovně Neveklov
Přítomní: Dle přiložené prezenční listiny

1) Uvítání v knihovně a její prohlídka
Prezentovala Martina Simonidesová, knihovnice Městské knihovny Neveklov
Všichni účastníci byli přivítáni Bc. Jindrou Pánkovou za Regionální centrum Městské
knihovny Benešov a pí. Martinou Simonidesovou knihovnicí v Městské knihovně
Neveklov.
Knihovna je rozdělena na několik oddělení. V prostřední části je umístěn výpůjční pult,
stoly s počítači napojenými na internet a stolek s křesly pro čtenáře. Po pravé straně
od vchodu je oddělení dětské literatury pro starší děti a poté oddělení dětské literatury
pro malé čtenáře. Vlevo je beletrie pro dospělé a poslední místnost je určena naučné
literatuře pro dospělé čtenáře. V knihovně je dále kancelář paní knihovnice, sociální
zázemí, kuchyňka a dvě menší místnosti sloužící jako sklad. Paní knihovnice má ještě
k dispozici malý skládek ve sklepě domu.

2) Představení Městské knihovny Neveklov
Prezentovala Martina Simonidesová, knihovnice Městské knihovny Neveklov
Město Neveklov se nachází asi 15 km západně od Benešova a má 2 500 obyvatel.
První písemné zmínky o knihovně pocházejí z konce 19. století. Knihy do knihovny
věnovali místní občané. Během okupace za druhé světové války utrpěla knihovna ztrátu
na knižním fondu. Od roku 1967 zaměstnává knihovna profesionálního pracovníka.
K 31. prosinci 2011 měla přes 20 tisíc svazků, jejichž katalogizace byla prováděna
v programu LANius podle mezinárodních pravidel AACR2, dnes je již používán program
Clavius.
Více než třicet let svého poctivého profesního života věnovala zdejší knihovně paní
Jaroslava Šobíšková, která v polovině roku 2011 odešla do zaslouženého důchodu.
Od této doby působí v knihovně pí. Martina Simonidesová.
K 1.1.2015 čítal knihovní fond 19 372 svazků z toho 9 000 ve volném výběru. Počet
registrovaných čtenářů byl 369 z toho 94 dětí do 15 let. Za rok 2014 bylo celkem
evidováno 10 401 výpůjček. Knihovna též využívá možnosti zapůjčení výměnných
souborů z Regionálního centra Městské knihovny Benešov. Za loňský rok si půjčila
6 souborů s 292 svazky.
Zdroj: http://www.neveklov.knihovna.cz/o-nas/
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3) Stěhování knihovny
Prezentovala Martina Simonidesová, knihovnice Městské knihovny Neveklov
Město Neveklov bylo jedním z uchazečů o dotace ze Strategického plánu Leader. MAS
Posázaví, která Leader v regionu administruje, rozdělila mezi 13 vybraných projektů
dohromady 18,1 milionu korun. Dne 19. 2. 2013 byli zástupci Města Neveklov (paní
knihovnice, pan starosta Ing. Jan Slabý a pan místostarosta Karel Šebek) v sídle Posázaví
v Benešově obhajovat projekt přesunu knihovny. Právě obhajoba je oním důležitým
momentem, kdy se rozhoduje, které projekty budou vybrány. Jak vyplývá ze zprávy
Posázaví, o.p.s., z celkových 28 projektů byl vybrán i projekt rekonstrukce knihovny
v Neveklově. Projekt vypracovával Ing. Frantes z benešovské firmy IPROS.
Dne 24. 7. 2013 byly zahájeny práce v prostorách bývalého městského úřadu, kam měla
být knihovna přestěhována. Knihovna byla uzavřena 4.9.2013, kdy začalo stěhování
z původních prostor, které budou v budoucnu po rekonstrukci využity jako sociální byty.
Pomoc při stěhování fondu čítajícího více než 20 tisíc svazků nabídla řada čtenářů, ale
pracovníci MěÚ nedovolili vzít si k ruce nikoho, koho k práci neposkytl sám úřad.
Shodou šťastných okolností zavolala paní knihovnici pracovnice společnosti Tesco se
zájmem o dobročinnou aktivitu pro větší skupinu lidí v rámci teambuildingu. Ve čtvrtek
12. 9. nastoupila skupina více než 30 pracovitých lidí, ti přestěhovali veškerý fond
z prostor pro čtenáře. Sklad zůstal prozatím v původní knihovně. Problém byl se
stěhováním nábytku, nakonec pomohli členové Sboru dobrovolných hasičů v Neveklově,
kteří za jedno páteční odpoledne přestěhovali celý mobiliář. Další překážkou bylo, když
v knihovně přijeli montovat nejdříve výpůjční pult, poté žaluzie, jelikož přestěhované
knihy byly narovnané v těchto místech.
Paní knihovnice si řazení knih „zpestřovala“ úklidovými pracemi, dekorací stěn,
osazováním dveří, čištěním odpadu u umyvadla, stěhováním drobného nábytku ze starých
prostor. Někdy za ní ve svém volném čase zavítala paní Lenka Kůsová, která pomáhala
s rovnáním knih. Ruku k dílu při stěhování nejednou přiložil i otec, či sestra paní
knihovnice a po celou dobu (zejména o pracovních víkendech) pomáhalo vědomí, že se
o syna paní knihovnice spolehlivě postará její maminka.
Občas se práce v knihovně zastavila z důvodu prodlení dodavatelů, což se stalo nejednou.
Několikrát pak bylo nutno volat, aby přišli ještě elektrikáři, instalatér, montér na žaluzie,
montéři zabezpečovacího zařízení, pracovníci firmy poskytující internet a výpočetní
techniku, truhláři na dokončení drobných prací, malíř, který dal trezoru u vstupu
do knihovny nádhernou patinu. Celé stěhování bylo jedno velké dobrodružství.
9.12.2013 knihovna znovu otevřela pro veřejnost již v nových prostorech.
V nové knihovně je propojen veškerý prostor pro čtenáře, odděleno je pouze technické
zázemí. Pro paní knihovnici je prostor přehlednější, zejména pokud jde o pohyb čtenářů.
Notně se zmenšily skladové prostory, ale pro čtenáře místo přibylo. I čtenářům se
knihovna líbí, jsou spokojeni, což je nejdůležitější. Ti starší oceňují zejména lepší
přístupnost, ostatní vzdušnost, více světla a svěžest.
Stejně jako ve staré knihovně i v nové je krásný výhled na náměstí, v odpoledních
hodinách slunce příjemně prosvětluje zejména dětské oddělení. Knihovna je opatřena
zvonkem pro nepohyblivé nebo hůře pohyblivé čtenáře a ve vstupní chodbě je dostatek
prostoru, kde je možno zaparkovat kočárek.
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4) Akce pro veřejnost pořádané knihovnou
Prezentovala Martina Simonidesová, knihovnice Městské knihovny Neveklov
Knihovna v Neveklově pravidelně pořádá akce pro veřejnost určené dětem i dospělým.
Velké oblibě se těší přednášky Mgr. Michala Sejka, které jsou zaměřeny na historii
Neveklova. Dále proběhla výstava paličkování a přednáška o irisdiagnostice.
Pro děti jsou pořádána různá povídání a čtení. Spolu s dobrovolnicí K. Sejkovou pořádá
paní knihovnice čtení pro děti – vybírána jsou různá témata, čtení je proloženo slovními
hrami, hádankami, tvořením.
Ve spolupráci s YMCA pořádá knihovna Klub her. Nyní již ve 14denním intervalu vždy
v pondělí zve předškolní i mladší školní děti do knihovny, kde vedoucí YMCA paní
Mgr. Doušová zajišťuje hry jako pexeso, Carcassone nebo Sabotér. Počty zájemců se
postupně zvyšují.
Lokace knihovny inspirovala jednu z pracovnic CSS Tloskov, která klientovi tohoto
centra v rámci jeho individuálních aktivit splnila sen navštěvovat knihovnu a moci si
listovat v knihách. Hoch je postižen mentálně i fyzicky. Knihovna pro tento případ
umožňuje Tomášovi návštěvy knihovny po předešlé telefonické domluvě i ve dnech, kdy
je pro veřejnost zavřeno.
Knihovna byla již také poprvé využita jako zasedací prostor pro schůzi místní kulturní
komise.
Radost paní knihovnici dělají malí čtenáři (mnohdy i nečtenáři), kteří knihovnu
navštěvují v době čekání na odjezd autobusu. Pročítají si časopisy, listují v knihách nebo
diskutují. Čas tak tráví v bezpečí knihovny namísto potulování se po městě.

5) Porovnání statistických údajů profesionálních knihoven regionu za rok
2014
Prezentovala Bc. Jindra Pánková, pracovnice Regionálního centra Městské knihovny
Benešov
Stejně jako v loňském roce bylo zpracováno porovnání statistických údajů
profesionálních knihoven regionu Benešov za rok 2014. Data byla získána
ze statistických výkazů uložených v Regionálním centru Městské knihovny Benešov a
z evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR.
Porovnány byly tyto údaje:
• Knihovní fond
• Knihovní fond – přepočet na jednoho obyvatele
• Počet čtenářů
• Porovnání počtu čtenářů s počtem obyvatel – vyjádřeno v %
• Počet dětských čtenářů
• Porovnání dětských čtenářů z celkového počtu registr. čtenářů – vyjádřeno v %
• Porovnání počtu dětských čtenářů s počtem obyvatel do 15 let – vyjádřeno v %
• Počet (fyzických) návštěv
• Průměrný počet fyzických návštěv knihovny na jednoho registrovaného čtenáře
• Počet výpůjček
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•
•
•
•
•
•

Průměrný počet výpůjček (za rok) na jednoho registrovaného čtenáře
Průměrný počet výpůjček na jednu fyzickou návštěvu
Počet kulturních a vzdělávacích akcí
Průměrný počet návštěvníků na 1 akci
Počet výpůjčních hodin týdně
Náklady na pořízení knihovního fondu celkem

Pro každého účastníka byl připraven tištěný přehled s grafy.
-

chyba ve statistice u MK Bystřice: má být 70 936

6) Aktuality z knihovnictví a další důležité informace
Prezentovala Bc. Jindra Pánková, pracovnice Regionálního centra Městské knihovny
Benešov a Mgr. Dana Vykoukává, ředitelka Městské knihovny Benešov
INFORMACE PRO KNIHOVNY
• www.knihovna-benesov.cz/proknihovny.html
• www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/
• www.knihovnam.nkp.cz
RDA
• přechod na RDA se odložil z 1.4.2015 na 1.5.2015
• naše knihovna – bude přecházet, cca. 2. pol. roku
MDT ONLINE
• cz.udc-hub.com
• nové stránky
NOVÉ STRÁNKY KNIHOVNICKÉHO INSTITUTU NK ČR
• Informace pro knihovny (IPK): http://ipk.nkp.cz
• Oborová brána knihovnictví a informační věda (KIV): http://kiv.nkp.cz
• Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV):
http://tdkiv.nkp.cz
• Dotační program Veřejné informační služby knihoven (VISK): http://visk.nkp.cz
PROJEKT ČESKÁ KNIHOVNA
• na stránkách Moravské zemské knihovny v Brně (www.mzk.cz) informace
k letošnímu ročníku Česká knihovna – část pro knihovny
• kontakt: Zdeňka Machková – ceskaknihovna@mzk.cz
VÝSLEDKY DOTAČNÍCH ŘÍZENÍ
• VISK 2015
• Knihovna 21. století 2015
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KNIHY MAJÍ ZELENOU
• 23.4.2015 – Světový den knihy a autorských práv
• sleva 15% na knihy
• www.knihymajizelenou.cz
VZDĚLÁVÁNÍ BENEŠOV
• Facebook vaší knihovny a další sociální sítě – úterý 5.5.2015
• Porada profesionálních knihovníků – červen (17., 24.)
VZDĚLÁVÁNÍ KLADNO
• Současná literatura pro děti a mládež – 27.4.2015
• Koučování v manažerské praxi – 5.5.2015 a 10.11.2015
• Databáze I. – 14.5.2015
• Kurz knihovnického minima – 5x středa od 13.5.2015
• Současná francouzská literatura – 25.5.2015
• Bezpečnost při práci s dětmi v knihovnách – 18.6.2015
NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
• Rekvalifikační kurz Knihovník/knihovnice
• 4 600,• celý rok, čtvrtky vždy od 9:00 – 14:00
AUDIO KNIHY
• zájem o nákup do našeho fondu + zápůjčky
SENIOŘI PÍŠÍ WIKIPEDII
• nabídka spolupráce na tomto projektu
• Centrum Elpida a Městská knihovna v Praze pořádají kurzy pro seniory, kteří
chtějí se stát wikipedisty a chtějí aktivně přispívat do elektronické encyklopedie
Wikipedia (http://seniori.wikimedia.cz, www.wikimedia.cz)
• absolvent kurzu se bude umět orientovat ve Wikipedii, seznámí se s tím, jak
Wikipedie funguje a vzniká, založí si vlastní profil, bude umět opravovat chyby,
diskutovat s ostatními wikipedisty, doplňovat do článků chybějící informace i
vytvořit kompletně nové heslo, včetně nahrání vlastních fotografií
• rozsah školení: 5 cyklů po 120 min.
• semináře se konají ZDARMA.
PTEJTE SE KNIHOVNY
• nová obsahová koncepce a grafická podoba služby
• bližší informace najdete na www.ptejteseknihovny.cz
OSIŘELÁ DÍLA
• dne 7.11.2014 vešla v platnost novela autorského zákona, která umožňuje knihovnám
a dalším sbírkovým institucím využívat licence na osiřelá díla, tj. na autorskoprávně
chráněná díla, u nichž autor či jiný nositel práv není znám, nebo se nedá dohledat
• v této souvislosti byla také zprovozněna evropská databáze osiřelých děl:
http://oami.europa.eu/ohimportal/cs/web/observatory/orphan-works-database
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CENTRÁLNÍ ADRESÁŘ KNIHOVEN (CEDR)
• pilotní projekt r. 2015 – za pomoci protokolu „OAI“ by mělo dojít ke konverzi dat
z adresáře MK ČR a adresáře z NK ČR
• centrální adresář by se měl stát v budoucnu součástí Portálu knihoven
• integrace katalogů knihoven, podpora MVS
Průběžně sledovat informace na:
http://www.knihovna-benesov.cz/pro-knihovny/obecne/uvod.html

V Benešově dne 11.5.2015

Zapsala: Bc. Jindra Pánková
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