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 PORADY NEPROFESIONÁLNÍCH KNIHOVNÍKŮ
konané dne 22.11.2016 ve studovně - Městská knihovna Benešov

Přítomní: dle přiložené prezenční listiny
Program porady:
• Statistiky 2016
• CADR
• Aktuality a novinky v knihovnictví
• Příběhy 20. století
• Booktubering
• Prezentace Obecní knihovny Čestlice
1) ROČNÍ VÝKAZ O KNIHOVNĚ
Prezentovala: Kateřina Bohatová
Vzhledem ke skutečnosti, že formulář pro statistické výkazy za rok 2016 nebyl do termínu
konání porady zveřejněn, byl příspěvek prezentován na formuláři z roku 2015 s tím, že
jakmile bude nový formulář k dispozici, bude rozeslán e-mailem a informace doplněny
touto cestou.
Byla připomenuta základní pravidla vyplňování výkazu a přítomní byli upozorněni na
nejčastější chyby.
-

0101 - Stav knihovního fondu celkem k 31.12.min.roku – musí souhlasit se statistikou z
loňského roku
0102 – Knihovní jednotky celkem – součet řádků 0103 – 0113
0114 – Počet exemplářů titulů periodik – počítají se tituly, ne kusy
výměnné fondy – půjčené od jiných knihoven - nevíte-li, údaj dohledá region. centrum
0415 – Kulturní akce pro veřejnost – pokud ano, musí být i 207
0416 – Vzdělávací akce pro veřejnost – pokud ano, musí být i 208
0425 – Plocha knihovny v m2 – musí být uvedeno
0501 – Webová stránka knihovny – pokud ano, pak i 0503 – počet návštěv webu
pokud má knihovník uzavřenou pracovní smlouvu – pak 0601 Počet zaměstnanců
(Přepočítává se na 1 člověka, např. 0,3 úvazku)
0607 – Počet dobrovolných pracovníků – bez smlouvy
0608 – Počet hodin odpracovaných dobrovolnými pracovníky
0701 – Tržby za vlastní výkony
0702 – z toho výnosy - poplatky, apod. – mělo by být uvedeno, vyplňuje účetní
0803 – Osobní náklady – musí být vyplněno
pokud je knihovník na pracovní smlouvu – 0804 Mzdy
pokud je knihovník na dohodu – 0805 Osobní náklady
jsou-li do knihovního fondu přírůstky – (koupené) – musí být vyplněný řádek 0808
Náklady na knihovní fond
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IX. SÍŤ KNIHOVEN K 31.12. - Musí být vyplněno – č.6 Základní knihovny s
neprofesionálními pracovníky

-

Ke kontrole lze statistiky zaslat i e-mailem: region@knihovna-benesov.cz nebo
region2@knihovna-benesov.cz
Hotové vyplněné a podepsané statistiky zaslat poštou na adresu:
Městská knihovna Benešov – Regionální centrum, Malé náměstí 1700, 256 01 Benešov
2) CENTRÁLNÍ ADRESÁŘ KNIHOVEN
Prezentovala: Bc. Kristýna Klímková
Připomenutí nutnosti aktualizovat pravidelně údaje v Centrálním adresáři knihoven.
Regionální centrum nabízí poskytnutí přístupových údajů, možnost zaučení s tímto
systémem, popř. pokud knihovna dodá aktuální údaje, tak regionální centrum aktualizaci
dat zajistí.

3) KNIŽNÍ TIPY A NOVINKY
Prezentovala: Kateřina Bohatová
Pro zajímavost a inspiraci pro knihovnice, bylo vybráno několik knih, o kterých se poslední
dobou nejvíce mluví a je pravděpodobné, že čtenáři v knihovnách o ně projeví zájem.
-

Aristokratka na koni (Evžen Boček)
Dítě, které v noci našlo slunce (Luca Di Fulvio)
Harry Potter a prokleté dítě (Joanne Kathleen Rowling, John Tiffany, Jack Thorne)
Páté srdce (Dan Simmons)
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti (Ransom Riggs)
Zikmund a Hanzelka (František Emmert)
Život po tobě (Jojo Moyes)

4) VZDĚLÁVÁNÍ
Prezentovala: Kateřina Bohatová
Termíny vzdělávání jsou dostupné na webu www.svkkl.cz a na www.knihovna-benesov.cz,
sekce Pro knihovny
VZDĚLÁVÁNÍ V SVK KLADNO
24.11.2016 od 09:00 Informační vzdělávání na vlastní kůži aneb Knihovník žákem (Praha)
30.11.2016 od 10:00 Výtvarný seminář v Labyrintu Kladno (Kladno)
07.12.2016 od 10:00 Sci-fi a fantasy literatura pro mládež (Kladno)
– hlavně pro region Kladno
8.12. - 9.12.2016
Databáze I. - elektronické informační zdroje (Praha)
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VZDĚLÁVÁNÍ A PORADY REGION BENEŠOV
16.1.2017 – 20.1.2017 Konzultační týden
- pomoc při vyplňování statistických výkazů
- jakékoliv další dotazy
- po předchozí domluvě - možnost vlastního výběru knih do výměnných souborů
(také přístup do depozitářů)
pravděpodobně 18.1.2016 Přednáška Psychologie dětského čtenáře
- (Audiovizuální oddělení - Městská knihovna Benešov)
- lektor PhDr. Václav Mertin

5) ZAJÍMAVÉ AKCE, PROJEKTY A INFORMACE
Prezentovala: Kateřina Bohatová
Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2016/2017
- vyhlašuje SKIP ČR, 9. ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti
- Cíl projektu: rozvoj čtenářských návyků žáků již od 1. ročníku školní docházky
- Knižní odměna 2016/2017
- Lapálie v Lampálii (autor Martin Šinkovský, ilustrace Ticho 762 –)
- Harmonogram projektu:
- Vyhlášení projektu listopad – 2016, konec příjmu přihlášek - 31. 1. 2017
- Konečný termín zasílání vyhodnocení projektu - 30. 4. 2017
- Distribuce knih - 2. polovina května 2017
- Slavnostní ukončení projektu v Praze - 1. týden v červnu 2017
- Slavnostní předávání knih v regionech - do konce června 2017
- Více informací na www.skipcr.cz
10. ročník - Den pro dětskou knihu
- vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR)
- termín je stanoven na 26. listopadu 2016
- v této akci jde primárně o KNIHU
- doporučují se výstavy knih a jejich prodej (dohoda s knihkupci a antikváři)
- Více informací na www.skipcr.cz
17. ročník - Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě
- 30.11. - 1.12. 2016
- v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec
- konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a
památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu
a zpřístupnění kulturního dědictví
- Konferenci pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv,
Národní knihovna ČR.
- Více informací na www.skipcr.cz
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Soutěž o Knihovnu jinak
- Nové kolo soutěže Svazu měst a obcí ČR
- zaměřena na všechny knihovny, které mají to štěstí, že jsou vedeny knihovnicí
či knihovníkem, kteří svou milovanou knihovnu vedou jinak
- prezentace dobrých nápadů a inspirace ostatních
- Fotky a text lze poslat do 28.11.2016 na adresu tuzilova@smocr.cz
- od 29.11.2016 odpoledne budou přihlášky zveřejněny na facebookovém profilu
- Vítězí knihovna s nejvíce „kliknutí“ na obrázek
Tip na akci v knihovně na téma:
Literární výročí: 205 let od narození spisovatele Karla Jaromíra Erbena
- narodil se 7. 11. 1811 v Miletíně, zemřel 21. 11. 1870 v Praze
- Významná básnická tvorba je provázena bohatou činností naukovou, zabývající se
především literárními a politickými dějinami a národopisem.
Dotační programy
- dotační programy MK ČR 2017 – VISK, K21
- uzávěrka je 10. prosince 2016
- https://www.mkcr.cz/dotacni-rizeni-25.html
- http://visk.nkp.cz/
6) DISKUZE NA TÉMA: Databáze pořadatelů akcí na webu
- téma na diskusi navrhla paní Lucie Vrtalová (Obecní knihovna v Choceradech)
- během diskuse se probíralo, zda existuje nějaká databáze, kde by byla sepsána
různá témata přednášek a přednášejících, zkušenosti s nimi, ceny, apod., ze které
by mohly například knihovnice čerpat inspiraci na své akce do knihoven
- z diskuse vyplynulo, že udržet takovouto databázi aktuální je nereálné, proto se
přítomné knihovnice dohodly, že si budou předávat zkušenosti osobně, případně
prostřednictvím regionálního centra, které má kontakty na všechny knihovny
v regionu
- knihovnice menších knihoven by se mohly také inspirovat například akcemi, co
pořádají větší knihovny v jejich regionu, popř. i v republice
- nabídnuta byla také možnost diskuse během porad a vzdělávání, které pořádá
regionální centrum, v případě zájmu bude tomuto tématu věnován větší prostor
7) Středočeský Kramerius 2016
Za rok 2016 získali ocenění Středočeský Kramerius pro pracovníky neprofesionálních
knihoven tito :
- Lucie Hašková z Obecní knihovny Hradišťko
- Jitka Šachlová z Obecní knihovny Čestlice
- Marie Lebdušková z Obecní knihovny Křinec
- Pavlína Pacholíková z Místní lidové knihovny Plchov
- Josef Wolf z Obecní knihovny Sojovice
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8) Příběhy 20. století
Prezentovala: Bc. Kristýna Klímková
-

O CO JDE?
Hledání zvláštních lidských osudů ve své rodině, mezi sousedy nebo známými. Dá se
říci, že jde o obnovení projektu, který probíhal jako dokumentární cyklus o hledání
zatím neznámých pohledů na minulé století očima pamětníků a tak i budování sbírky
vzpomínek pod mezinárodní databází Paměť národa, kterou v roce 2008 založily
organizace Post Bellum, Český rozhlas a Ústav pro studium totalitních režimů.

-

PRO KOHO?
Soutěž je určená pro osoby starší 13ti let. Soutěžní příběhy se dělí do tří kategorií: 1315,16-18 a 19 a více let.

-

JAK?
Soutěžící se mohou registrovat od 3. října 2016 do konce února 2017.
Příběh se může točit na diktafon, kameru nebo telefon. Celý příběh by měl být poté
sepsán a spolu s nahrávkou a fotografiemi uložen na webových stránkách soutěže.
Více informací o pravidlech a průběhu lze nalézt na webových stránkách
pribehy20stoleti.cz

-

PROČ KNIHOVNY?
A v poslední řadě: Proč by tato soutěž mohla být zajímavá pro sdílení i pro Vás?
- Jedná se o soutěž, která přispívá k získání zapomenutých příběhů
- jedná se o možnost, jak získat příběh o nějakém výjimečném člověku nebo místě z
okolí
- příležitost pro uspořádání akce veřejnost, spojenou s návštěvou knihovny, beseda
s účastníky
- možnost nabídnutí místa pro setkání se zajímavou osobou a místa pro nahrávání

9) Booktubering
Prezentovala: Bc. Kristýna Klímková
- O CO JDE?
Pojem booktubering vychází ze známého pojmu blogging (psaní o nejrůznějších věcech
podle zaměření autora a následné sdílení se světem na internetu). Na vrcholu popularity
je v současné době i natáčení videí.
Ke sdílení takových videí nejvíce slouží server Youtube. Velkost tohoto webového serveru
je neuvěřitelná. Má přes 1,3 miliardy uživatelů, kteří každou minutu nahrají na server 400
hodin videa.
Člověk, který se věnuje natáčením videí a jejich sdílením na serveru Youtube se nazývá
youtuber. Mezi témata, kterými se takový youtuber zabývá, se může řadit takřka cokoli:
postup na pletení košíků z proutí, výlety, počítačové hry, móda, adrenalin a sport, hledání
dvojité duhy, a spousta dalších.
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V tomto příspěvku se zaměřuji na videa o knihách – booktubering. Název spojuje slovo
„book“ jako kniha a youtubering, tedy sdílení svých videí přes server Youtube.
Úspěšnost youtuberů se měří v počtech shlédnutí videa a také počtem odběratelů, tedy
těch uživatelů, kteří konkrétního autora videí sledují dlouhodobě.
Společné tématu všech booktuberů bychom ale hledali špatně. Můžeme najít takové,
kteří popisují své oblíbené knihy, knihy co nikdy nečetli, ale z nějakého důvodu chtějí, s
lidmi co ostatním představují novinky, co si koupili, s těmi co doporučují nejlepší knihy,
knižní akce apod.
V Městské knihovně Benešov 19. října 2016 proběhla přednáška „Já, booktuber“, na
kterou přijeli tři známé tváře sociálních sítí (i booktuberingu): Lucie Zelinková, Nadija
Sasunová a David Veselý. Představili svojí tvorbu a popsali, co koníček booktuberingu
obnáší.
- PŘÍKLADY
Lucie pracuje v internetovém knihkupectví Martinus.cz, věnuje se i focení a je velmi
aktivní i na sociálních sítích jako například Instagram. Její účet pravidelně sleduje již více
než 40.5 tisíc lidí. Celý Martinus pak přes youtube vytváří videa, kde Lucie (a nejen ona)
doporučuje novinky z knižního trhu.
Další booktuber, kterého bych Vám ráda představila je Katka ze Světa podle Katky, jak se
její účet na youtube jmenuje. Tato slečna je jednou z nejvíce sledovaných booktuberů u
nás. Její účet sleduje témeř 160 tisíc lidí.
- ZÁVĚR
Booktubering je reakcí na trend videí o téměř čímkoli. Dokáže oslovit velké množství lidí a
poskytuje i možnost zpětné vazby na videa. Mladí lidé jsou největší skupinou lidí, kteří
tato videa sledují, ale ty nevznikají jen pro ně.
Nevýhodou knihovny je, že knihy do fondu musí objednávat, zkatalogizovat, obalit... A
teprve potom si kniha může najít cestu ke čtenáři a to navíc v omezeném počtu. V dnešní
době mladí lidé vidí video s doporučením knih a nejlépe zítra chtějí jít někam, kde
požadovanou knihu seženou. Je tedy jasné, že vítězí knihkupectví, internet, knihy
dostupné u známých.
- PROČ KNIHOVNY?
Každý se nemůže orientovat ve spoustě nových knih a tím spíš v tom, zda jsou nové knihy
dobré a žádoucí pro čtenáře. Sledování knižních bloggerů a booktuberů může být
pomůckou, jak zjišťovat reakce na novinky, hledat doporučení na knihy do fondu, a
zkoumat vkus mladých čtenářů. Někteří z nejvíce sledovaných booktuberů mohou být
navíc i ti, kdo vytváří knižní trendy.
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10) Prezentace Obecní knihovny Čestlice
Prezentovala: Jitka Šachlová
-

-

Jitka Šachlová je pro rok 2016 vítězkou ceny Středočeský Kramerius za region Benešov
během prezentace paní Šachlová představila obec Čestlice, přiblížila kolegyním svůj
profesní život a vyprávěla o tom, jak se stala knihovnicí
prezentace byla zaměřena také na ukázku fotografií z původních a současných prostor
knihovny, průběh stěhování knihovny až do současnosti, kdy se knihovna stala také
vyhledávaným komunitním centrem
paní knihovnice také vyprávěla, jak rozšiřuje knihovnu a stále zlepšuje služby pro
čtenáře
Knihovna má k dispozici i přednáškový sál obce, takže paní knihovnice pořádá různé
přednášky a další akce také tam. Tyto akce se setkávají také s velkým úspěchem.
Paní Šachlová také vyzdvihla dobrou spolupráci s obecním úřadem a poděkovala za
spolupráci a ocenění také Regionálnímu centru Benešov a SVK Kladnu

Zapsala: Kateřina Bohatová a Bc. Kristýna Klímková

