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 16. prosince 2015 v audiovizuálním oddělení
Městské knihovny Benešov
Přítomní: Dle přiložené prezenční listiny

1) E-knihy
Prezentovala Bc. Jindra Pánková, pracovnice Regionálního centra Městské knihovny
Benešov
E-kniha, též elektronická kniha, e-book, online kniha, je digitální ekvivalent tištěné
knihy. Je to soubor v určitém digitálním formátu. Obsahuje text knihy a další přidané
údaje, tzv. metadata (zabezpečení, autor…). Na její přečtení je potřeba speciální čtecí
zařízení (čtečka, tablet, netbook, notebook, chytré telefony)
Formáty e-knih
 ePub – založený na standardu IDPF (The International Digital Publishing Forum).
Tento formát podporují čtečky a v omezené míře, kvůli možnému DRM, mobilní
zařízení
 mobi/kindle/prc – používaný firmou Amazon, podporuje ho mnoho čteček včetně
Kindle a většina mobilních zařízení (smartphone/iPhone/java)
 pdf – formát hodící se spíše pro čtení na note-/netbooku, nicméně podporuje ho
většina čteček i mobilních zařízení. Lze jej chránit podobně jako ePub pomocí DRM
firmy ADOBE. Nevýhodou tohoto formátu je, že se při zvětšování/zmenšování textu
mění sazba a odstavce se rozpadají, nebo se nezobrazuje celý odstavec na stránce a
čtení je nepohodlné.
 Další formáty: TXT, HTML nebo formáty přímo vytvořené daným prodejcem eknih.
E-ink
 Elektronický inkoust
 Technologie zobrazení – mikrokapsle černé a bílé barvy, které jsou uloženy mezi
elektrodami. Velmi zjednodušeně to funguje tak, že působením elektrického pole
jsou záporně nabité černé a pozitivně nabité bílé mikrokapsle přesouvány, čímž
zobrazují text.
 Zatím ho umí pouze čtečky
 Výhody:
o Vynikající čitelnost textu/obrázků i na přímém slunci.
o Velmi velká výdrž čtečky na jedno nabití (typicky 5 až 15 tisíc otočených
stránek)
o Displej není podsvícen, jako je tomu u klasického CRT/LCD monitoru (nižší
únava očí)
 Nevýhody:
o V současnosti jsou komerčně dostupné pouze "černobílé" čtečky (typicky 8 – 16
odstínů šedi)
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o Koncept elektronického inkoustu neumožňuje rychlé změny obrazu (stručně
řečeno – video na čtečkách elektronických knih určitě nepřehrajete)
DRM
 Digital Rights Management
 systém pro ochranu autorských práv, který je používán jako zabezpečení
elektronických souborů
 chrání e-knihu před zneužitím (volným užitím, kopírováním apod.)
 tzv. sociální DRM – označení kopie e-knihy jménem konkrétního čtenáře, který si ji
koupil, případně IP či poštovní adresou – využívá ho nakladatelství Portál při výrobě
svých e-knih
 sociální DRM doplněné o zákaz úprav, kopírování nebo tisku
 tzv. tvrdé DRM – uzamčení knihy pro použití na konkrétním čtecím zařízení
Nabídka pro české knihovny
 http://www.ereading.cz/cs/
 E-knihy do každé knihovny
 Levná knihovna – knihy vždy on-line
 Flexi books – docela jiné e-knihy
 eBooks on EBSCOhost
 cca 6 700 licencovaných e-knih dostupných v češtině
 https://sites.google.com/site/eknihyproknihovny/home
E-Reading.cz
 Převážně současná beletrie
 Více než 2000 titulů, desítky nakladatelů
 Platí se 49,- Kč za výpůjčku
 Nebo lze předplatit balíček 400 knih za cca 19 600, Fakturuje se na základě domluvy (čtvrtletně, pololetně apod.)
 Více než 50 knihoven
 Nutné je uzavření smlouvy s eReading.cz na půjčování a pak se platí paušální
licenční poplatek za každou uskutečněnou výpůjčku
 Katalogizační záznamy na e-knihy jsou integrovány do katalogu knihovny
 Čtenář se potom může rozhodnout, zda si půjčí tištěnou knihu, nebo zda si stáhne eknihu (vysvětluje knihovník)
 Někdy knihovna už nenakupuje tištěný exemplář a v nabídce má pouze e-knihu
 Clavius – propojí se katalogy Carmen a katalog eReadingu
 v Carmen se zobrazí všechny knihy eReadingu, ISBN tištěných a elektronických
knih se spárují
 Pokud knihovna nemá knihu v tištěné podobě, musí e-knihu uložit
 Knihovna má k dispozici náhledy obálek od všech jejich knih
 Pouze pro registrované čtenáře knihovny
 Čtenář musí mít uvedený e-mail
 Musí se zaregistrovat na eReading.cz, kde uvede stejný e-mail (zdarma)
 Poté se přihlásí do apliakce eReading.cz a knihu si stáhne (přes internet, pak stáhnutí
do offline režimu)
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 E-knihy lze číst na čtečkách eReading.cz, telefonech a tabletech s operačním
systémem Android pomocí aplikace eReading.cz, dále na PC s Windows nebo
MAC.
 Délka výpůjčky je 21 dní, po uplynutí této doby se e-kniha automaticky znepřístupní
(zmizí ze zařízení)
 Nevztahuje se na ní pokuta z prodlení
 Většinou omezen počet titulů, které si čtenář může půjčit najednou
 Kromě možnosti e-výpůjčky byly některé záznamy knih v katalogu obohaceny
o možnost prolistovat si ukázku daného titulu v PDF
 Stejnou e-knihu si může půjčit více uživatelů najednou
Levná knihovna – knihy vždy online
 https://www.levna-knihovna.cz/
 Předplatné kolekce 700 titulů
 Různá nakladatelství
 Odborná (naučná) literatura z oborů: právo, ekonomie, psychologie, politologie,
filosofie a dalších humanitních věd apod.
o Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
o Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
o Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
o Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
o Vysoká škola ekonomická v Praze
Flexibooks
 http://flexibooks.cz/
 Cca 3 500 titulů
 Učebnice, naučná, regionální, odborná literatura, beletrie, dětská literatura, časopisy
o Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
o Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích - v přípravě
o Krajská vědecká knihovna v Liberci
o Středočeská vědecká knihovna v Kladně - v přípravě
o Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
o Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
o a další knihovny v ČR a na Slovensku...
E-knihy do každé knihovny
 https://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/e-knihy-do-kazde-knihovny/
 Projekt Městské knihovny v Praze
 Spočívá ve zpřístupňování elektronických verzí novějších českých knižních titulů
 MK Praha (a jiné spolupracující knihovny) uzavírají licenční smlouvy
s nakladatelstvími, které knihovnám poskytují elektronické předlohy své tištěné
produkce, či e-vydaní knih
 Knihovny naopak poskytují statistiky využití, nesmí být dotčena práva nakladatele
ani autora
 Prozatím se služba omezuje na možnost prohlížet a studovat publikace na půdě
knihoven
 Projekt je založen na ochotě ke spolupráci mezi knihovnami a nakladateli v České
republice
 Podmínky užití: Podmínky užití jsou uvedeny v citační stránce každé e-knihy
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eBooks on EBSCOhost
 http://www2.ebsco.com/cs-cz/ProductsServices/ebooks/Pages/index.aspx
 Masarykova univerzita v Brně
 Národní lékařská knihovna
 Krajská vědecká knihovna Liberec
 Středočeská vědecká knihovna v Kladně
 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 Univerzita Karlova v Praze
 Nakladatelé: Karolinum, Masarykova Univerzita - Nakladatelství, Vydavatelství FF
UK, Západočeská Univerzita v Plzni
 Platformy EBSCO eBooks, Proquest ebrary a Proquest EBL
 Nutná je licence
Financování
 Z rozpočtu knihoven (z rozpočtu na nákup tištěných knih)
 V rámci dotací – VISK 3, patří mezi hlavní priority
o 3. Podpora zahájení výpůjček e-knih v českém jazyce (nákup licencí)
pro základní knihovny zřízené příslušným orgánem obce (tj. obecní a městské
veřejné knihovny)
Jihočeská vědecká knihovna ČB
 eReading.cz od dubna 2014 – půjčeno více než 4 200 e-knih (k 19.10.2015 4 204 eknih)
 Velká propagace: plakáty, záložky, tiskové zprávy, web, e-maily čtenářům JVK
apod.
 Půjčují se hlavně bestsellery (Století stařík, Analfabetka), ale i naučné knihy,
literatura pro děti a mládež
 788 čtenářů si vypůjčilo 4 204 e-knih (19.10.2015)
 Z toho ženy tvoří 63%
 Nejvíce čtenářů z věkových skupin 31-50 let a 16-30, ale též z ostatních 51-60, 61+,
nejméně 0-15
 V nabídce cca 2 200 titulů, vypůjčeno 850 – platí se za skutečné výpůjčky
 Nabídka titulů je průběžně doplňována
 Velmi jednoduchá implementace do AKS
 Bestsellery – velké množství rezervací
 Omezení pouze na některé tablety, čtečky, či chytré telefony
 Cena 49,- Kč / výpůjčka (hradí knihovna)
 49,- Kč je moc?
 Tištěná verze → nákup, zápis do PS, katalogizace, zpracování, předání na oddělení,
na regál, půjčení, vracení (+ na regál), revize, náklady na personál, prostor a sklady
 E-kniha – smlouva s eReadingem, katalogizace, půjčení čtenářem, platba výpůjčky
 Př. Analfabetka – 12 výtisků, e-kniha půjčena 190x
 Zdroj: příspěvek Zuzany Hájkové z JVK v Českých Budějovicích na semináři
Regionální funkce knihoven 2015 Pardubice
o http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/regionalni-funkce-verejnychknihoven/celostatni-seminare-regionalni-funkce-knihoven/celostatni-seminarregionalni-funkce-knihoven-2015-pardubice.-20.-21.-10.-2015
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2) Praktický rádce pro knihovníky – příručka Moravské zemské knihovny
v Brně
Prezentovala Bc. Jindra Pánková, pracovnice Regionálního centra Městské knihovny
Benešov
Příručku vydala Moravská zemská knihovna v Brně za přispění dotace Regionálních
funkcí Jihomoravského kraje. Zpracována byla pro potřeby metodiček, pro pracovníky
knihoven, zejména „neprofesionálních“ a využívá se také k výuce v kurzech MZK.
Obsah
 Veřejné knihovnické a informační služby
 Umístění a vybavení knihoven
 Propagace knihovny
 Akce knihovny pro veřejnost
 Statistické výkaznictví v knihovnách
 Možnosti využívání regionálních funkcí
 Užitečné informační zdroje pro inspiraci (knihovnické časopisy, elektronické
konference, vzdělávání knihovníků, EIZ apod.)
 Systém knihoven
 Knihovnická legislativa
 Základní dokumenty knihovny
 Vícezdrojové financování knihoven (dotace)
 Knihovní fond (doplňování, evidence, vyřazování, revize, stavění, ochrana atd.)
 Katalogizace (nejsou RDA)
Volně ke stažení:
https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/prirucka-pro-knihovniky

3) Obecní knihovna v Choceradech
Prezentovala MgA. Lucie Vrtalová, knihovnice Obecní knihovny v Choceradech
Obec
Obec Chocerady leží cca 18 km severovýchodně od Benešova a má 1224 obyvatel.
K obci náleží ještě Komorní Hrádek, Vlkovec, Růženín, Vestec a Samechov. V obci se
nachází mateřská i základní škola. I další občanská vybavenost obce je velmi dobrá.
Knihovna
Knihovna byla založena v roce 1927 rozhodnutím zastupitelstva obce. Počáteční fond
čítal 266 svazků. Dnes knihovna sídlí v centru obce ve stejné budově s Rodinným
centrem Sluníčko. Knihovna vlastní 7 456 svazků, odebírá 6 periodik, nabízí veřejný
internet (2 počítače), otevřeno má tři dny v týdnu, včetně soboty – celkem 11 hodin.
Knihovna pořádá množství akcí pro dospělé i dětské čtenáře.
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Aktivity pro dětské čtenáře
 Čtení a promítání pro děti od 3 let – ZAČÍNÁME S KLASIKY (zaměřeno na české
autory, krátké čtení, promítání pohádky, výtvarná dílna, tematické občerstvení)
 Školka – krátké programy pro předškoláky
 První stupeň ZŠ – pravidelné návštěvy jednotlivých tříd
 Družina – návštěva vždy ve čtvrtek odpoledne
 Nejlepší čtenář – celoroční soutěž o nejlepšího čtenáře v jednotlivých třídách
 Čtenářský klub
 Spolupráce s výtvarným kroužkem (výzdoba knihovny, společné projekty – autorská
kniha, průvodce podle knih M. Šaška To jsou Chocerady, komiks a další)
 Společenské hry k vypůjčení v knihovně
Aktivity pro dospělé
 Přednášky a besedy pro dospělé (cestopisné besedy – Peru, Bolívie, Finsko,
Japonsko…, setkání s výraznými osobnostmi z různých oborů – překladatel
Vladimír Piskoř, egyptolog Jiří Janák, parazitolog Michal Giboda a jiní)
 Autorské čtení a koncerty
 Sochařské sympozium
 Pojízdná knihovna – služba čtenářům ze vzdálenějších částí obce
 Čtenář roku
 Pravidelné zprávy o knihovně v tisku, na webu a ve vývěskách, plakáty

4) Knihobudky ve fotografiích
Prezentovala Kateřina Bohatová, pracovnice Regionálního centra Městské knihovny
Benešov
Příspěvek se týkal knihobudek a miniknihoven v České republice. Nejdříve byl
představen projekt http://mini.knihovna.cz, který vznikl pod záštitou Kabinetu
informačních studií a knihovnictví na FF MU a má za cíl vytvořit mapu a stručnou
databázi knihobudek a miniknihoven v České republice. Každá knihovna si může
na tomto webu zdarma zaregistrovat svou knihobudku, prezentovat se tak a přispět
k rozšíření databáze a rozvoji knihobudek všeobecně.
Podobná webová databáze je také na stránkách www.knihobudka.cz.
Stručně byl představen projekt Kniha do vlaku, který ve středních a jižních Čechách
funguje pod záštitou Městské knihovny Tábor a Českých drah.
Dále byly prezentovány fotografie knihobudek a miniknihoven z celé České republiky.
Vybrány byly převážně knihobudky zajímavé svým umístěním (např. na nádraží,
u koupaliště, na odpočívadle turistické trasy nebo v nemocnici), ale také vzhledem
(např. knihobudka přístupná ze tří stran, s roztříděním žánrů knih) a nápadem
(např. přestavěná zvonička, přestavená telefonní budka, apod.).
Poukázáno bylo také na drobné nedostatky otevřených miniknihoven umístěných
v průjezdech, kde je nebezpečí vlhkosti a následné znehodnocování uložených knih.
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5) Aktuality z knihovnictví a další důležité informace
Prezentovala Bc. Jindra Pánková, pracovnice Regionálního centra Městské knihovny
Benešov
INSPIROMAT PRO KNIHOVNY
 Spuštění v Týdnu knihoven 5.-11.10.2015
 Bude nabízet mnoho námětů, správných postupů, nápaditých her a dalších aktivit
pro činnost knihoven
 Cíl: vzájemná výměna nápadů, aktivit a motivace
 Sdílet: http://skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/inspiromat
STATISTIKA
 Do 1.2.2016 do RC Městské knihovny Benešov
 Novinka – nebudou se sčítat vícedenní akce, např. dvoudenní akce se bude
vykazovat jako akce dvě (také návštěvníci se budou sčítat)
 Přibylo jedno políčko (strana 2) – 0513 počet e-výpůjček e-dokumentů
NOVELY AUTORSKÉHO ZÁKONA 121/2000
 Novela AZ 2014 č. 228/2014 Sb.
 Účinnost od 7. 11. 2014
 Implementace směrnice 2011/77/EU (doba ochrany práv)
o Prodloužení doby ochrany práv ke zvukovým nahrávkám = 70 let
o Počítání doby ochrany u hudebních děl s textem
 Implementace směrnice 2012/28/EU (osiřelá díla)
o Zákonná licence pro užití osiřelých děl a osiřelých zvukových záznamů
o Databáze osiřelých děl (EU, OHIM)
 Novela AZ 2016
o Účinnost pravděpodobně od dubna 2016
o Rozšířená kolektivní správa pro užití děl knihovnami, školami
 Kopírování notovin
 Díla nedostupná na trhu
 § 30a odst. 2
o Úprava režimu pro pořizování tiskových rozmnoženin z digitální předlohy
o Omezeno pouze na digitální dokumenty zpřístupňované v rámci smluv
o rozšířené kolektivní zprávě
 § 37 odst. 1 písm. a)
o Upřesnění archivní a konzervační licence
o Možnost zhotovení více kopií v různých formátech
 § 37 odst. 1 písm. d)
o Upřesnění licence pro prezenční půjčování VŠ kvalifikačních prací
o Rozšíření i na bakalářské práce
 § 37 odst. 3
o Upřesnění režimu půjčování příloh publikací
NOVELA LEGISLATIVY POVINNÉHO VÝTISKU
 Povinný exemplář e-knih a e-periodik
o Tiskový zákon č. 46/2000 Sb. e-periodika
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o Zákon o vydávání neperiodických publikací č. 37/1995 Sb. e-knihy s ISBN
s určením k prodeji
o Knihovní zákon 257/2001 Sb. – Webarchiv
 Zpřístupnění
o Stávající příjemci tištěného povinného výtisku na místě samém
 Termín:
o ??????
NORMA ISO PRO VÝSTAVBU A REKONSTRUKCI KNIHOVEN TNI ISO/TR
11219
 Informace a dokumentace – kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy
knihoven – plocha, funkčnost a design
 Poskytuje odborné vedení a spolehlivá data při plánování budov knihoven –
výstavba, rekonstrukce, knihovníkům, projektantům, architektům a dalším
zúčastněným v procesu
 Určena především veřejným a akademickým knihovnám
 Dvoujazyčný text – v češtině i v angličtině
 Rozsah 164 stran
 Dostupnost
o V knihovnách, které mají zakoupenou licenci na zpřístupnění norem
o Možné zakoupit v ceně od 894 Kč do 1099 Kč v internetových obchodech
(normy.cz, normy.biz apod.)
 Obsah
o Termíny a definice
o Plánování budov (stanovení účelu, umístění, otevírací doba…)
o Faktory ovlivňující prostorové požadavky knihovny (způsob uložení fondů a
jeho prezentace, šíře nabídky uživatelských aktivit apod.)
o Prostorové požadavky jednotlivých úseků knihovny (prostory pro uživatele, typy
uživatelských míst, výpočet počtu uživatelských míst a plochy, kterou budou
potřebovat)
o Uložení fondů (výpočet plochy potřebné pro uložení fondů, tabulky s rozměry
regálů, polic, organizace skladů)
 Technické aspekty
o skladovací podmínky
o bezpečnostní a ochranné systémy
o zatížení podlah
o přepravní systém
o akustické podmínky
o rozvody elektřiny a systém osvětlení
o bezbariérový přístup a udržitelnost
o orientační systém
 Příloha A
o přehled otázek, které je potřeba zvážit při plánování rekonstrukce nebo
reorganizace již existující budovy pro účely knihovny
 Příloha B
o seznam plánovaných funkčních prostor a místností pro kontrolu úplnosti
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STŘEDOČESKÝ KRAMERIUS 2015
 8. října 2015 proběhlo v SVK v Kladně předání ocenění pěti nejlepším
neprofesionálním knihovnicím Středočeského kraje
o paní Lucie Vrtalová z Obecní knihovny Chocerady
 http://www.chocerady.cz/obecni-knihovna/
o paní Pavla Staňková z Obecní knihovny Mutějovice
 http://www.mutejovice.cz/informace-pro-obcany/knihovna/
o paní Dagmar Strbíková z Místní knihovny Miskovice
 http://knihovnamiskovice.webz.cz/
o paní Hana Jandovská z Knihovny Zdiby
 http://obeczdiby.cz/knihovna/
o paní Ivana Dvořáková z Obecní knihovny v Dublovicích
 http://www.dublovice.cz/
 Všem oceněným srdečně blahopřejeme!!!
SOUTĚŽ MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROKU 2015
 Na stránkách SKIP ČR
 Celkem se účastnilo 39 městských knihoven
 Vyhlášení vítězů proběhlo spolu s předáním cen Ministerstva kultury ČR „Knihovna
roku 2015“ ve čtvrtek 8.10.2015 v Klementinu
 Vítězové:
o Města do 5 000 obyvatel – MK Jevišovice
 http://www.knihovnajevisovice.webk.cz/
o Města od 5 001 do 10 000 obyvatel – MK Sedlčany
 http://www.knihovna-se.cz/
o Města od 10 001 do 20 000 obyvatel – MK Louny
 http://www.mkl.cz/
o Města od 20 0001 do 50 000 obyvatel – MK Třebíč
 http://www.knihovnatr.cz/cze/
o Města od 20 0001 do 50 000 obyvatel – Knihovna Karla Dvořáka Vyškov
 http://www.kkdvyskov.cz/
o Města nad 50 000 obyvatel – Knihovna města Olomouc
 http://www.kmol.cz/
KNIHOVNA ROKU 2015
 8. října 2015 v Zrcadlové kapli Klementina v Národní knihovně ČR
 Ocenění Ministerstva kultury ČR a SKIP
 Několik kategorií
 http://ipk.nkp.cz/knihovnicke-souteze-a-ceny/knihovna-roku/knihovna-roku2015/knihovna-roku-ceny-pridelene-roku-2015
 Kategorie základní knihovna
o Městská knihovna Hroznětín
o http://www.hroznetin.knihovna.info/
o Karlovarský kraj
o Knihovnice: Vendula Zábelová
 Zvláštní ocenění a diplom
o Místní knihovna Vrdy
o http://www.obecvrdy.cz/volny-cas/knihovna/
o Kraj Středočeský
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o Knihovnice: Mgr. Petra Kobelová
 Zvláštní ocenění a diplom
o Obecní knihovna v Kuníně
o http://kunin.knihovna.cz/
o Kraj Moravskoslezský
o Knihovnice: Markéta Kuběnová
 Kategorie informační počin v poskytování veřejných knihovnických a
informačních služeb
o Městská knihovna Třinec
o za podporu čtenářství formou kritického myšlení a aktivní zapojení dospívající
mládeže do života komunity
o http://knih-trinec.cz/
 Diplom
o Městská knihovna Mikulov za projekt „Kniha do vlaku“
o http://mikulov.knihovna.cz/kniha-do-vlaku/
CENA MARK 2015
 Dne 2. října 2015 byla na Knihovnickém happeningu ve Vyškově pošesté udělena
cena MARK
 Cenu uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP)
 Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků
knihoven, případně studentů oboru ve věku do 35 let a ocenit jejich konkrétní
mimořádný přínos oboru v kalendářním roce
 Pro knihovníky do 35 let věku života
 http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/mark
 Oceněna byla Mgr. Eva Vojtíšková z Knihovny Jiřího Mahena v Brně
 za komplexní a systematickou projektovou činnost v KJM zaměřenou na vzdělávací
a kulturní aktivity, realizované zejména ve prospěch uživatelů s různými druhy
handicapů a za uplatňování netradičních postupů při zavádění nových služeb v rámci
projektu Lekotéka – hračky a pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími
potřebami
VZDĚLÁVÁNÍ BENEŠOV
 11.-15.1.2016 Konzultační týden
o Pomoc při vyplňování statistických výkazů
o Jakékoli dotazy
o Možnost vlastního výběru knih do výměnných souborů (také přístup
do depozitářů) – lepší zavolat předem
 PC kurzy
o Jak snadno vytvořit webové stránky (Webnode)
o Práce v programu na úpravu krátkých videí (Free Video Editor)
 Přednášky
o Současná americká literatura v českých překladech
o Současná německá literatura v českých překladech
o Psychologie dětského čtenáře
o Setkání s Klárou Smolíkovou
o PR knihoven
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VZDĚLÁVÁNÍ KLADNO
 Plánováno na rok 2016
o Bezpečné používání informačních technologií (Kladno, 5)
o Tabulkový kalkulátor MS Excel (začátečníci) (Praha, 20)
o Práce s Internetem a zpracování dat (Praha, 5)
o Šablony webu pro obecní knihovnu (zač.) (Kladno, 5)
o Textový a grafický editor MS Publisher (Praha, 2x5)
o Práce s digitální fotografií v programu GIMP (Kladno, 5)
o Práce s digitální fotografií v programu Zoner Photo Studio FREE (Kladno, 5)
o Windows10 a novinky v oblasti informačních technologií (Praha, 2x5)
o Facebook vaší knihovny a další sociální sítě (Praha, 2x5)
o Citujeme správně pomocí Citace.com (Praha, 2x10)
o Databáze v knihovnách I. (Praha, 10)
DALŠÍ INFORMACE
 18.-29.1.2015 – revize knihovního fondu K, nebude se půjčovat
 Příští rok plánována novinka na webu – kalendář
 Novinka – služba „Pomoc při tvorbě propagačních materiálů“
 V lednu připravíme dotazník na služby, které poskytujeme
 Možnost nákupu do výměnného fondu – deskové hry, mluvené slovo (9 měsíců
od vydání), komiksy
 Revize (1x za 5 let, fond do 100 000 sv., možná pokuta 5 000 až 200 000 Kč)
 www.skolnicetba.cz
 www.tisicknih.cz
 CADR - Knihovny.cz
o Kontrola údajů na MK ČR (hlavně název, ale veškeré údaje)
 Půjčování zvukových záznamů – seznam knihoven na stránkách nkp.cz – informace
pro knihovny
o Formulář (vybírání poplatků, adresa a kontaktní osoba)
 Kopírovací služby
o Prosím všechny knihovny o informaci, zda poskytují kopírovací služby (během
ledna)
o Služba placená/neplacená
o Placená – smlouva s DILIA?
VÝSTAVA
Výstava na komiksový časopis Bublifuk, který vydává nakladatelství Triton. Hlavním
autorem je Klára Smolíková. Přispívají pouze čeští autoři. V současné době je výstava
v IKC Dukla. K dispozici bude cca oddruhého týdne v lednu. Jednotlivé panely jsou
na tvrdém papíru A3 (lze je položit, či pověsit). Výstava je k zapůjčení zdarma.

6) Možnost dotazů a diskuze

V Benešově dne 10.2.2016

Zapsala: Bc. Jindra Pánková
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