MĚSTSKÁ KNIHOVNA BENEŠOV – REGIONÁLNÍ CENTRUM
Malé náměstí 1700, 256 01 Benešov,
tel.: 317 721 731 linka 23, mobil: 605 550 370, 723 668 211
e- mail: region@knihovna-benesov.cz , region2@knihovna-benesov.cz

Zápis z výjezdní porady profesionálních pracovníků knihoven
regionu Benešov konané 21. září 2016 v Městské knihovně Vlašim.

Přítomní: Dle prezenční listiny
Program porady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uvítání v knihovně
Aktuality a novinky z knihovnictví
Změna servisních smluv LANius a diskuse
Diskuse na téma – Knihovní systém Tritius
Představení Městské knihovny Vlašim
Prohlídka knihovny
11:00 Kulturní program – Prohlídka Zámku Vlašim

1. Uvítání na poradě
Zářijová porada profesionálních knihovníků se konala v Městské knihovně Vlašim, kde
knihovníky přivítala ředitelka knihovny Mgr. Petra Dubová Bouzová, knihovnice Miluše
Fejtková, Magdaléna Štiková a Alena Jandová. Setkání proběhlo v prostorném dětském
oddělení v prvním patře knihovny.

2. Aktuality a novinky z knihovnictví
2.1.

CENTRÁLNÍ ADRESÁŘ KNIHOVEN

 Prezentaci Regionálního centra Městské knihovny Benešov byla zahájena informací
o nutnosti každoroční aktualizace do Centrálního adresáře knihoven (CADR).
 Každá knihovna, která na sebe vezme odpovědnost za aktuálnost a správnost údajů
o své knihovně, může data zadávat přes online formulář přihlášením přes siglu
a přidělené heslo, které na vyžádání poskytne Regionální centrum Městské knihovny
Benešov.
 Obsluhovaným knihovnám v regionu byla nabídnuta možnost zajištění aktualizace
Regionálním centrem v Benešově.

2.2.

REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU

 Na žádost některých knihovnic z obsluhovaných knihoven byla připomenuta zákonem
daná periodicita revize knihovního fondu.
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 Lhůty revizí v závislosti na rozsahu KF:
 5 let do 100 000 k.j.
 10 let 100 000 – 200 000 k.j.
 15 let 200 000 – 1 000 000k.j.
 každoročně 5% z KF 1000 000 – 3 000 000k.j.
 nad 3 000 000k.j. –plán revizí schválený zřizovatelem, minimálně 200
000 k.j. ročně
 Podrobnosti o evidenci a revizi knihovního fondu jsou v prováděcí vyhlášce
MK č. 88/2002 Sb.

2.3.

NABÍDKA KNIH DO KNIHOVNY

 Na poradě byla zprostředkována nabídka knižního daru od pana Ing. Stibůrka. Titul
od Václava Cílka Netvořice v proudu věků a Procházky pana Pipa od Stanislava Holého
jsou k dispozici zdarma po 20 kusech od každého. Pro získání je nutné ozvat se
Regionálnímu centru, které žádost zprostředkuje.

2.4.

KNIHOVNICKÝ KALENDÁŘ 2016

 30.9. Knihovnický happening ve Vsetíně
 30.9. Vyhlášení dotačních programů MK ČR
 3.10. - 9.10. Týden knihoven
 13.10. Akviziční seminář v Havlíčkově Brodě
 26.11. Den pro dětskou knihu
 10.12. Odevzdání projektů na dotační programy MK ČR

2.5.

TÝDEN KNIHOVEN V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ BENEŠOV

 Pondělí 3. 10.2016
10:00 „Místo školky do knihovny“ v oddělení pro děti
18:00 Hudebně dramatický pořad Otomara Dvořáka a Josefa Pepsona Snětivého
o K. J. Erbenovi – „Vřeteno osudu“ ve studovně
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 Úterý 4. 10.2016
Dopolední akce pro školy v oddělení pro děti 9:00 – 13:00 Mgr. Martin Zoun a Michal
Gulyáš
Virtuální univerzita 3. věku dopoledne ve studovně
17:00 Přednáška Heleny Voldánové – „Rodopis – koníček po celý život“ ve studovně

 Středa 5. 10.2016
„ZAŽIJTE KNIHOVNU JINAK aneb oslavte s námi 120 let založení Veřejné lidové knihovny
a čítárny v Benešově (1896)“
Oddělení pro dospělé:
Prohlídka depozitářů knihovny v každou celou hodinu
Praktické ukázky vyhledávání v elektronickém on-line katalogu Clavius, Carmen –pro
zájemce – průběžně po celý den
13:30– 16:30 Rukodělná knihařská dílna s Mgr. Stašou
Oddělení pro děti:
Půjčování knih ve stylu „RETRO“,dopolední program „Pohádky z poštovní schránky“
13:30-15:00 Kreslení s výtvarným oborem ZUŠ – Knihovna mých snů.
15:00-16:30 soutěž v Pexesu a Pexetriu
16:30-18:00 Recykliteratura

 Čtvrtek 6. 10.2016
Dopoledne v dětském oddělení program nakladatelství Thovt pro školy
16:00 Autorské čtení Davida Veselého v oddělení pro děti
18:00 Mgr. Martin Zoun – přednáška na téma „Léčivé plevele“ – studovna

 Středa 19. 10. 2016
17:00 Já, Booktuber – setkání s blogery a booktubery v oddělení pro děti

3

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BENEŠOV – REGIONÁLNÍ CENTRUM
Malé náměstí 1700, 256 01 Benešov,
tel.: 317 721 731 linka 23, mobil: 605 550 370, 723 668 211
e- mail: region@knihovna-benesov.cz , region2@knihovna-benesov.cz
2.6.

VZDĚLÁVÁNÍ A POŘADY POŘÁDANÉ Regionálním centrem BENEŠOV

 středa 26.10.2016 od 9:00 - Přednáška Německá literatura (audiovizuální oddělení)
 úterý 8.11.2016 od 9:00 - PC kurz - Jak snadno vytvořit webové stránky (studovna)
 předběžně14.12.2016 od 9:00 - Předvánoční porada profesionálních pracovníků
knihoven (audiovizuální oddělení)

2.7.

VZDĚLÁVÁNÍ A AKCE POŘÁDANÉ SVK KLADNO

 22.09.2016 od 09:00 - Zpracování zvukových a audiovizuálních dokumentů v
systému Clavius (Praha)
 4.10.2016, 18.10.2016, 25.10.2016, 1.11.2016 - Tabulkový kalkulátor MS Excel
(začátečníci) (Praha)
 6.10.2016 – Předávání cen Středočeský Kramerius (Kladno)
 26.10.2016, 9.11.2016 - Citujeme správně pomocí Citace.com
 16.11.2016 od 09:30 - Knihovny.cz - centrální portál knihoven (Praha)
 21.11.2016 od 09:00 - Současná německá literatura (Praha)
 8.-9.12.2016 - Databáze I. - elektronické informační zdroje (Praha)

2.8.

TIPY NA KNIHY DO FONDU

 Regionální centrum doporučuje následující zářijové novinky:
 Evžen Boček - Aristokratka na koni
 Lars Kepler -Playground
 Henning Mankell - Ruka
 Peter May - Umrlčí cesta
 J. K. Rowlingová, J. Thorne, J. Tiffany – Harry Potter a prokleté dítě
 Vlastimil Vondruška - Jáchymovští démoni, Nitranská brána smrti
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3. Změna servisních smluv LANius
 Odchod servisního technika Miloše Jiránka z firmy LANius s sebou přinesl i konec
servisních smluv uzavřených na jeho jméno na správu systému Clavius v některých
knihovnách v regionu. Porada poskytla prostor pro diskusi.
 Ukončení servisní smlouvy znamená několik možností, jak postupovat dál:
 Uzavření nové servisní smlouvy s firmou LANius, v úrovni podle uvážení
knihovny.
 uzavření servisní smlouvy s externím technikem,
 neuzavření smlouvy s firmou LANius ani jiným externím technikem.
V tomto případě se o systém bude i nadále starat firma LANius. Při
servisním zákroku bude účtovat podle úrovně I, tj. 800 Kč / 1hod,
v tomto případě nemusí servis poskytovat pomocí vzdálené správy
a v případě většího množství žádostí budou upřednostňovány
knihovny se servisní smlouvou.

4. Diskuse na téma – Knihovní systémTritius
 Na poradě byla jedna tematická část věnována novému knihovnímu
automatizovanému systému nové generace Tritius od firmy LANius. Ze strany
knihoven regionu zazněla prosba o vzájemnou výměnu názorů na pořízení tohoto
nového systému a přestavení hlavních kladů a záporů.
 Systém reaguje na společenskou změnu v informačním chování uživatelů
 Nabízí uživatelsky přívětivé webové rozhraní, a nové verze online katalogu Carmen
 Pro knihovny nabízí možnost využívání knihovního systému bez nutnosti instalace
systému
 Tritius už počítá s možností využívání RFID čipů a samoobslužných pultů
 Podporuje mobilní zařízení
 Podporuje možnost půjčování elektronických dokumentů
 Celkově má přívětivější uživatelské rozhraní v porovnání se systémem Clavius

 Mezi nevýhody naopak patří nutnost stabilního internetového připojení a náklady na
pořízení systému, zvláště pro větší knihovny.
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 Při pořizování systému Tritius existují následující možnosti platby za licence:
 Online webová služba (pronájem licence, tzv. SaaS)
 Nákup licence a její provoz na serveru LANius(server hosting)
 Nákup licence a její provoz na serveru konkrétní knihovny

 Nejlevnější varianta je pronájem licence a provozování online webové služby. Platí se
měsíční paušální poplatky za pronájem. Tato možnost je také nejjednodušší, ale je
využitelná pouze pro financování z vlastních zdrojů (Dotace je možná jen v případě
majetkového vlastnictví licence !)
 Druhá možnost, tedy nákup licence, ale provoz na vzdálených serverech. Za licenci se
zaplatí jednorázově (hlavní část ceny systému) a poté se platí pravidelný zvýhodněný
poplatek za provoz systému na vzdáleném serveru.
 Třetí možnost odpovídá běžnému nákupu licence a následnému provozu na vlastním
serveru uvnitř knihovny. O server a jeho správu se stará knihovna sama, případně po
dohodě o vzdáleném přístupu společně s techniky z LANia.

5. Představení Městské knihovny Vlašim, prohlídka
 Ředitelka knihovny Mgr. Petra Dubová Bouzová ostatním představila knihovnu
a činnosti jednotlivých oddělení a následně si zájemkyně mohly celou knihovnu projít.

6. Prohlídka Zámku Vlašim
 Jako závěrečný bod porady byla dohodnutá komentovaná prohlídka Zámku Vlašim,
kde expozice připomíná poslední držitele zámku – Auerspergy.
 Součástí prohlídky byla Auespergská knihovna, na jejímž vzniku se podílela
i knihovnice z Městské knihovny Vlašim – Alena Jandová.

V Benešově dne 21.10.2016 zapsala Kristýna Klímková
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