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 23. září 2015 V Městské knihovně Sedlec-Prčice
Přítomní: Dle přiložené prezenční listiny

1) Uvítání v knihovně
Prezentovala Alena Lukašíková, knihovnice Městské knihovny Sedlec-Prčice
Všichni účastníci byli přivítáni Bc. Jindrou Pánkovou za Regionální centrum Městské
knihovny Benešov a pí. Alenou Lukašíkovou, knihovnicí v Městské knihovně SedlecPrčice.
Knihovna sídlí v budově mateřské školy. Prostor knihovny je koncipován jako jedna
velká místnost, která je pomyslně rozdělena výpůjčním pultem na dvě části – dospělé
oddělení a dětské oddělení. Knihovna má k dispozici tři menší skládky. Jeden má vstup
přímo z knihovny, do zbývajících dvou se musí chodit přes spojovací chodbu mateřské
školy. Zázemí knihovny tvoří malá kuchyňka a sociální zařízení.

2) Představení Městské knihovny Sedlec-Prčice a její stěhování
Prezentovala Alena Lukašíková, knihovnice Městské knihovny Sedlec-Prčice
Dvouměstí Sedlec-Prčice se nachází v nejjižnější části středních Čech a má 2 809
obyvatel (s přilehlými obcemi).
Město Sedlec-Prčice spadá pod okres Příbram, tedy i knihovna měla spadat
pod Knihovnu Jana Drdy Příbram, když docházelo k přerozdělení obsluhovaných
knihoven mezi pět pověřených knihoven. Jelikož paní knihovnice chtěla dál zůstat
u Benešova a jiná vesnice chtěla naopak zůstat pod Příbramí a nově měla spadat
pod Benešov, tak se mezi sebou domluvily a pověřené knihovny si je prohodily.
První knihovna v Sedlci-Prčici údajně vznikla již v roce 1888. Založil ji místní čtenářský
a divadelní spolek. Knihovna se o několik let později přestěhovala přímo do budovy
obecního úřadu. V souvislosti s bídou během 1. světové války musel být její provoz
přerušen. Svou činnost obnovila až po skončení války.
Období první republiky bylo pro kulturní činnost i čtenářství velmi příznivé – v SedlciPrčici existovalo celkem pět knihoven. Největší patřící Osvětovému okresnímu sboru
vlastnila přes 750 svazků. Další zdejší knihovny byly sokolské (627 sv.), obecní
(230 sv.), republikového dorostu (58 sv.) a hasičská (43 sv.). Světová hospodářská krize
způsobila nedostatek financí, knihovna OOS proto byla zredukována pouze na dva
putovní soubory. V době kolem 2. světové války se zápisy v obecní kronice o knihovně
nezmiňují.
Po úpravě fary v roce 1965 se knihovna přestěhovala právě tam. Roku 1971 byla
profesionalizována, vedla ji paní Věra Prachařová.
Rok 1991 přinesl další stěhování knihovny – tentokrát do areálu mateřské školy, v té
době jako knihovnice pracovala paní Zdeňka Dubská.
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(tento článek byl převzat z webových stránek knihovny:
http://www.knihovnasedlecprcice.wz.cz/index.php?akce=oknihovne)
V listopadu 2000 nastoupila do knihovny paní Alena Lukašíková. Budova, ve které
knihovna sídlila, byla šedá montovaná, dnes je již zrekonstruovaná a barevná. V roce
2002 se knihovna opět stěhovala do jiných prostor v rámci areálu mateřské školy.
Veškeré vybavení do knihovny bylo nakoupeno z grantů. Během roku 2003 byly
záznamy o knižním fondu převedeny do elektronické podoby, a proto mohlo být následně
započato půjčování přes počítačový systém Lanius, který byl později nahrazen
modernější verzí Clavius.
Vzhledem k rostoucímu počtu dětí ve školce musela knihovna i tyto prostory opustit a
jeden rok fungovala v provizorních prostorách učitelského bytu. Část skladu byla uložena
v banánových krabicích ve škole. Pokud někdo potřeboval knihu odsud, vyhledání bylo
zajištěno do druhého dne. Naposledy se knihovna stěhovala loni a to zpět do budovy
mateřské školy, ale do jiných prostor. Tato místnost byla již jeden rok mateřskou školou
využívána. Paní knihovnici se podařilo prosadit spojovací dveře do chodby mateřské
školy a tři malé skládky pro knihovnu.
Díky celkové rekonstrukci objektu mateřské školy se výrazně zlepšila úroveň prostředí
knihovny. Výhodou je určitě kvalita hygienického zázemí, vyšší hospodárnost zateplené
budovy, estetické vylepšení, neutrální prostor je připraven pro budoucí úpravy a výzdobu.
Přední pavilon je blíž ke vchodu do areálu, knihovna je "víc na očích" návštěvníkům,
díky nájezdové rampě přístupná i hůře pohyblivým čtenářům.
Nevýhodou je menší plocha, méně skladovacích prostor, uspořádání místností by mohlo
být i funkčnější, vycházelo se však ze starého půdorysu, který zcela neodpovídá
současným potřebám, menší přístup slunce (otočení na severní stranu). Přemístěním
knihovny do menšího pavilónu přišli malí čtenáři o samostatnou místnost dětského
oddělení. Ubylo tak místo pro vystavování knížek, hraní dětí a pořádání příležitostných
výstav.
K 1.1.2015 čítal knihovní fond Městské knihovny Sedlec-Prčice 18 181 svazků. Počet
registrovaných čtenářů byl 225 z toho 50 dětí do 15 let. Počet čtenářů se během let velmi
měnil. V některých letech byl jejich počet dokonce kolem 400. Celkově klesl počet dětí,
ale je to dáno tím, že klesl počet žáků v místní základní škole.
Za rok 2014 bylo celkem evidováno 7 558 výpůjček. Knihovna též využívá možnosti
zapůjčení výměnných souborů z Regionálního centra Městské knihovny Benešov.
Za loňský rok si půjčila 6 souborů s 300 svazky. Na nákup knihovního fondu je
vyčleněno 30 000,- Kč na rok.

3) Prohlídka knihovny
Prezentovala Alena Lukašíková, knihovnice Městské knihovny Sedlec-Prčice
Paní knihovnice provedla účastnice porady po knihovně, ukázala jim též její zázemí.
V rámci prohlídky byla začleněna i návštěva dřívějších prostor knihovny, které se též
nacházely v areálu mateřské školy. Dnes je zde umístěna jedna třída mateřské školy.
Knihovnice tak mohly samy zhodnotit, které prostory byly pro knihovnu více vyhovující.
Poté postupně skupina navštívila všechny tři skládky a navrátila se zpět do knihovny.
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4) Aktuality z knihovnictví a další důležité informace
Prezentovala Bc. Jindra Pánková, pracovnice Regionálního centra Městské knihovny
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
AKADEMIE LITERÁRNÍCH NOVIN
• vypisuje kurzy
• slevy pro členy SKIP 10%
• akce: objednáte-li si kurzy za 5 000,- Kč a více, obdržíte slevu na další kurzy
v hodnotě 3 000,- Kč (využití do 30. 6. 2015)
• příklady kurzů: Média a my, Herectví pro neherce, Pozvěme komiks do školy a
do knihovny, Tvůrčí psaní, Autor jako značka, jak prorazit, Literární díla – próza,
Současná česká lyrika, próza a drama atd.
• informace na www: akademie.literarky.cz
SETKÁNÍ SENIORŮ SKIP
• proběhlo ve dnech 25.- 27. 8. 2015 v Olomouci
• program nejprve spíše kulturní (prohlídka města, zámku apod.), poté odborný
na téma budoucnosti knihoven a knihovnictví
• nakonec všichni účastníci dostali certifikát, že splnili veškeré podmínky k tomu, aby
byli stále považováni za vzdělané a aktivní knihovníky
16. KONFERENCE ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 2015
• na stránkách SKIP ČR
• uskuteční se 2. a 3. prosince 2015 v konferenčním sále Národního archivu v Praze
• věnováno problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové
péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a
zpřístupnění kulturního dědictví
• zájem o přednesení odborných příspěvků do 30. 9. 2015 na vit.richter@nkp.cz
• program – během října 2015
• registrace možná už nyní
• účastnický poplatek je 400,- Kč (platba při prezenci)
SOUTĚŽ MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROKU 2015
• jsou k dispozici výsledky prvního kola
• na stránkách SKIP ČR
• celkem se účastnilo 39 městských knihoven
• celkový vítěz bude vyhlášen spolu s cenami Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku
2015“ ve čtvrtek 8.10.2015 v Klementinu
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•
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Města do 5 000 obyvatel – MK Jevišovice
Města od 5 001 do 10 000 obyvatel – MK Sedlčany
Města od 10 001 do 20 000 obyvatel – MK Louny
Města od 20 0001 do 50 000 obyvatel – MK Třebíč, Knihovna Karla Dvořáka
Vyškov
Města nad 50 000 obyvatel – Knihovna města Olomouc

AUDIO KNIHY
• zájem vyjádřily zatím dvě knihovny
• pokud má někdo zájem, napište mi
• poté budu řešit s pí. Šenfeldovou, jaká je praxe v půjčování v rámci souborů apod.
VZDĚLÁVÁNÍ BENEŠOV
• úterý 6.10. a 20.10.2015 od 9:00 – PC kurz Prezenční program MS Power Point
• středa 4.11.2015 od 9:00 – Clavius v MARC21 a RDA
• úterý 10.11.2015 od 13:00 – porada neprofesionálních knihovníků
• středa 2.12.2015 od 9:00 – Trénink paměti
• středa 16.12.2015 od 9:00 – Předvánoční porada profesionálních knihovníků (audio)
VZDĚLÁVÁNÍ KLADNO
• 30.9.2015 od 10:00 – Práce s digitální fotografií v programu Zoner Photo Studio
FREE (SVK Kladno)
• 14.10.2015 od 9:00 – Informační vzdělávání v knihovnách – žáci 2.st.ZŠ (Praha)
• 10.11.2015 od 9:00 – Koučování v manažerské praxi (Praha)
• 25.11.2015 od 10:00 – Výtvarný seminář v Labyrintu
PŘECHOD NA MARC21 A RDA
• musí mít aktuální verzi – upgrade 2015, i když je v UNIMARC
• lze udělat splátkový kalendář, je-li cena vyšší než 10 000,- Kč
• přejímání záznamů – soubory, ano fungují, ale nakladatelské údaje se nepřejmou →
lze to ručně dopsat (u nás se to nezmění, jen v té knihovně)
• knihovna, která přispívá do souborného katalogu, musí nahlásit Národní knihovně,
pokud přejde na nová pravidla
•
•
•
•
•
•
•

Tritius – platí se jen převod dat a roční paušál cca 15 000,- Kč (dle počtu záznamů)
firma Lanius má server, dělá zálohy apod.
musí být připojení na internet v knihovně
lze zažádat o dotace (dávají tam položku „licence Tritius“ – předplatné na tři roky
z dotace)
soubory fungují stejně jako nyní
kdo by měl zájem, tak by mohl přes regionální centrum, které pošle poptávku
do firmy Lanius a pan Šilha pak cenové nabídky
do budoucna licence ne do 5 00 svazků, 20 000 svazků, ale bude se počítat
ze skutečně uložených záznamů
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5) Diskuze
Témata v diskuzi:
•

Knihobudky a miniknihovny – řešil se především jejich velký rozvoj v poslední
době, ale také údržba, či výroba a vzhled

•

Projekt knižních darů pro charitu – knižní dary od čtenářů, které knihovna
nevyužije, by se jednou za rok prodaly na bazaru knih a výtěžek z prodeje by byl
věnován na předem vytipovanou charitativní akci. Tuto akci již provozuje Městská
knihovna
Beroun
(http://beroun.charita.cz/dokumenty/charitativni-bazar-knih2015/mestska-knihovna-beroun/ ; http://www.knihovnaberoun.cz/)

•

Rodinné průkazky – průkazka v knihovně, která není registrována na jednu
fyzickou osobu, ale na rodinu. V některých knihovnách jsou tyto průkazky oficiálně
zavedeny, někde si na průkazku jednoho člena rodiny půjčuje více lidí

•

Online katalog – knihovny, které mají instalovaný on-line katalog, musí mít svůj
server nebo nesmí počítač, na kterém je katalog instalovaný, vypínat. Některé
knihovny ale dostaly nařízení z obce, či města, aby i tak počítače vypínaly, pak je
ovšem mimo otevírací dobu knihovny katalog nepřístupný.

V Benešově dne 25.9.2015

Zapsala: Bc. Jindra Pánková
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