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 9. března 2016 od 9:00 v Audiovizuálním oddělení
Městské knihovny Benešov
Přítomní: dle prezenční listiny

PROGRAM PORADY






1. Porovnání statistických údajů profesionálních pracovníků knihoven regionu za rok 2015
2. Vyhodnocení Dotazníku na služby Regionálního centra Benešov
3. Sekce veřejných knihoven SKIP
4. Knihovnické tvoření v Městské knihovně Benešov
5. Aktuality a další důležité informace z knihovnictví

1 POROVNÁNÍ STATISTICKÝCH ÚDAJŮ PROFESIONÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ
KNIHOVEN REGIONU ZA ROK 2015
Podklady připravila Bc. Jindra Pánková, metodička Regionálního
prezentovala Kateřina Bohatová, pracovnice Regionálního centra Benešov
1.1

centra

Benešov,

Podobně jako v loňském roce bylo zpracováno porovnání statistických údajů profesionálních
knihoven regionu Benešov za rok 2015. Data byla získána ze statistických výkazů uložených
v Regionálním centru Městské knihovny Benešov a z evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR.
Porovnávány byly následující údaje:
-

Knihovní fond
Knihovní fond v přepočtu 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
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
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Náklady na pořízení knihovního fondu celkem
Porovnání počtu obyvatel v jednotlivých obcích/městech celkem a děti do 15ti let

Pro každou zmíněnou knihovnu byl připraven tištěný přehled.
1.2

Z navazující diskuse knihovnice dospěly k závěru, že počty čtenářů všeobecně klesají, až na výjimky
převážně počty dětských čtenářů. V některých městech to může být způsobeno i tím, že v rámci
různých projektů školní knihovny získávají dotace na nákup školní četby a tím přetahují dětské
čtenáře a studenty k sobě.
Problémem také je, že ve školách v rámci doporučené četby dostávají děti za úkol číst většinou
stejnou knihu na krátký časový úsek a kapacity fondu knihoven nestačí pokrýt poptávku. Knihovnice
se snaží dohodnout lepší spolupráci mezi knihovnou a školou a přímo učitelkami, aby doporučenou
četbu dodávaly dětem včas, popř. je zde snaha dohodnout, aby děti k četbě nedostávali stejnou
knihu, ale alespoň stejného autora. Celkově je snaha zintenzivnit a zlepšit ještě více tuto spolupráci
mezi knihovnou a školou.
Co se týká poklesu počtu dětských čtenářů všeobecně, v diskusi vyplynulo doporučení vychovávat
si dětské čtenáře od začátku, např. zaměřit se na maminky s dětmi, pořádat pro ně akce a naučit
děti do knihovny chodit již od mladého věku. Stejně tak ve většině případů funguje pořádání akcí
přímo pro děti - např. návštěvy mateřských center, mateřských i základních škol v knihovně,
čtenářské kluby, dílny, hraní deskový her, apod. a také velmi dobře fungují soutěže s četbou a
drobné odměny za úspěchy v těchto soutěžích.
Dále byly během diskuze doporučeny osvědčené knihy pro malé děti, např. knihy od Zuzany
Pospíšilové, knihy od Daniely Krolupperové a také pracovní listy (knihy) vydávané nakladatelstvím
Albatros, kde jsou i předpřipravené otázky a úkoly.

2 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU NA SLUŽBY REGIONÁLNÍHO CENTRA BENEŠOV
Zpracovala a prezentovala Kateřina Bohatová, pracovnice Regionálního centra Benešov
2.1

V průběhu února 2016 byl knihovnám obsluhovaným Regionálním centrem Benešov rozeslán
dotazník na spokojenost se službami, poskytovanými Regionálním centrem Benešov, aby byla
zjištěna zpětná vazba na činnost pracovnic regionálního centra. Osloveno bylo 114 profesionálních
i neprofesionálních knihoven, podařilo se získat 41 odpovědí, z toho 12 od profesionálních knihoven,
29 od neprofesionálních knihoven. Za několik knihoven vyplňovali formulář i zástupci obcí.
Otázky byly zaměřeny na spokojenost s poskytovanými službami Regionálního centra Benešov,
komunikací s pracovnicemi, vzdělávání knihovníků a dalšími oblastmi činnosti regionálního centra.
Dále zde byla série otázek zaměřená na webové stránky a jejich kvalitu a obsah.
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2.2

Dotazník byl vytvořen v Google formuláři, který umožnuje různé varianty odpovědí, není však
možné rozlišit všechny otázky pro určité skupiny, v tomto případě pro profesionální a
neprofesionální knihovny. Z tohoto důvodu jsou některé výsledky zkreslené. Vzhledem k tomu, že
letošní dotazník byl vytvořen poprvé, knihovnice a přednášející se dohodli, že letošní dotazník byl
pouze informativní a pro příští rok bude vytvořen formulář pro každou skupinu knihoven zvlášť a
po nabytých zkušenostech budou některé otázky rozpracovány detailněji.
Přesto bylo získáno několik cenných podnětů, především praktických, týkajících se webových
stránek, které budou v průběhu roku zpracovávány a uveřejněny na webu. Například bude
vytvořena požadovaná sekce Časté dotazy, kde budou zodpovězeny nejčastější otázky a sepsány
návody na nejfrekventovanější problémy v knihovnách regionu Benešov.

3 SEKCE VEŘEJNÝCH KNIHOVEN SKIP
Prezentovala Radmila Slámová, vedoucí služeb Městské knihovny Benešov
3.1 Dne 25. února 2016 se v Národní knihovně v Praze konalo setkání Sekce veřejných knihoven SKIP,
resp. zástupců veřejných knihoven. Předsedkyní je Mgr. Gabriela Jarkulišová (ředitelka Městské
knihovny v Kutné Hoře). Zúčastnit se může kdokoliv, pouze je to omezeno kapacitou prostor a je
nutné se včas přihlásit.
 Workshopu pro pracovníky metodických oddělení, které se bude konat pro metodiky
regionálních oddělení pravděpodobně v červnu 2016 v Dačického domě v Kutné Hoře.
 Knihovnická dílna 2016 v Městské knihovně v Praze, pravděpodobně začátkem října 2016. Pro
letošek je předem vybrané téma: vzdělávací funkce knihoven, vzdělávání knihovníků, systém
hodnocení a marketing knihoven. Další nápady a připomínky je možné psát Mgr. Jarkulišové na email: sefova@knihovna-kh.cz. Symbolické vložné bude pravděpodobně 200 Kč.
 Pozvánka na 9. valnou hromadu SKIPu, v Hradci Králové, 14.-16.června 2016
- více na http://skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/valna-hromada/9.-valna-hromada/9valna-hromada
 „Standard pro dobrý fond“ představila PhDr. Marie Šedá (Ostrava)
- nově připravovaný standard, na tvorbě se podílí i PhDr. Vít Richter
- zjednodušeně se týká akvizice (nákup) a aktualizace (vyřazování)
- myšlenka: „Rozsáhlý fond není totéž co kvalitní fond“
- snaha zpracovat zlatý fond (kánon) české literatury – snaha vytvořit doporučený
„seznam“ knih, které by měly v knihovně být
- kritérium se stále upravuje, bude to přizpůsobovat velikosti knihovny, počtu obyvatel, apod.
- bude to sloužit hlavně „neknihovnicím“ v malých knihovnách, které neví, co mohou nebo
nemohou z fondu vyřadit
- připomínky ke standardu je možné zasílat e-mailem do 25.března 2016
- celá prezentace z přednášky je dostupná zde:
http://www.skipcr.cz/dokumenty/sekce-verejnych-knihoven-2016/2016_Standard.pdf
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projekt Strategie digitální gramotnosti a knihovny v ČR, přednesl Jan Holeček
(Fond dalšího vzdělávání)
- kompletní prezentace na https://sway.com/RY3Vy2ZjY5fG8FL9
- cílem strategie DG je rozvoj osobního potenciálu, pracovní a osobní seberealizace, účelné
využití digitálních technologií, zlepšení kvality života jednotlivce
- vše je zatím jen ve fázi návrhu
- ambiciózní projekt, může být ale problém ve financování
- knihovny by si v rámci tohoto projektu mohly žádat o vybavení – počítače, tablety, chytré
telefony, GPS, apod.
- dále bude možné z tohoto projektu financovat vzdělávání knihovníků i veřejnosti –
počítačová gramotnost, práce s pokročilejšími technologiemi, apod.
- projekt by měl být schválen do konce června 2016 a v roce 2017 by měl být již k dispozici

Zápis z celého jednání SKIP je zde:
http://www.skipcr.cz/odborne-organy/sekce-verejnych-knihoven/zapisy/

3.2

Paní Slámová ještě doplnila informaci k předchozí diskuzi o doporučené četbě, že Městská knihovna
v Praze nabízí ve svém on-line katalogu některé knihy z doporučené četby zdarma ke stažení a lze
dát odkaz i do svého katalogu. Ukázka zde: https://search.mlp.cz/cz/titul/babicka/3347644/

3.3

Existují také zpracované seznamy doporučené literatury, má je na svém webu např. Městská
knihovna v Táboře.
(pozn. Regionální centrum Městské knihovny Benešov má v sekci Dokumenty a legislativa seznam
doporučené literatury k maturitní zkoušce a podaří-li se sehnat další seznamy, přidá je také)

4 KNIHOVNICKÉ TVOŘENÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ BENEŠOV
Prezentovala Martina Čuříková, knihovnice Audiovizuálního oddělení Městské knihovny Benešov
-

-

probíhá v prostorách Audiovizuálního oddělení Městské knihovny Benešov
nápad na tvoření v knihovně vznikl v předvánočním období 2015 a po velkém úspěchu u veřejnosti
probíhá každý 3. týden v měsíci během otevírací doby audiovizuálního centra, aby lidé nebyli
omezeni časem
oblíbené je především u dětí a babiček, také u maminek na mateřské a postupně se zvyšuje obliba
u všech dospělých
pravidelní účastníci tvoření již přináší i své nápady, pomáhají si navzájem a stává se z toho
společenská událost
připravena jsou vždy 3 různá tvoření s různou složitostí, většinou však netrvá déle než 1 hodinu –
pro děti, dospělé a zručné dospělé
již proběhlo – vánoční tvoření, záložky do knih, dekorace z knih, připravuje se velikonoční tvoření
apod.
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návody a nápady na tvoření se dají dohledat na www.youtube.com, na www.pinterest.com
https://www.youtube.com/watch?v=bTw3I6wfPAM
https://www.youtube.com/watch?v=NU0eyxyivjQ
https://www.youtube.com/watch?v=sKvPJljPiYQ
https://cz.pinterest.com/pin/407012885051977312/
https://cz.pinterest.com/pin/167196204892840834/
https://cz.pinterest.com/pin/81627811965609228/
https://cz.pinterest.com/pin/292522938274428722/

5 AKTUALITY A DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE Z KNIHOVNICTVÍ
Podklady připravila Bc. Jindra Pánková, metodička Regionálního centra Benešov,
a Kateřina Bohatová, pracovnice Regionálního centra Benešov. Prezentovala Kateřina Bohatová.
5.1

Probíhající akce v ČR

5.1.1
-

SUK – čteme všichni 2015
"Suk – čteme všichni" - anketa o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v roce 2015
pořádá Sukova knihovna ve spolupráci s Klubem dětských knihoven
anketa za rok 2015 probíhá od 1. 12. 2015 do 23. 3. 2016
hlasovat můžete pomocí papírových anketních lístků nebo elektronicky na www stránkách
vyhlášení výsledků a předání cen proběhne 6. 4. 2016.
více informací na: http://www.npmk.cz/node/707

5.1.2
-

Březen - měsíc čtenářů
k akci se svými aktivitami každoročně hlásí více než 400 veřejných knihoven z celého Česka
stanoveny 3 směry:
- anketa (průzkum) ne/čtenářů - průzkumy se měly obracet speciálně k lidem, kteří buď
nečtou, nebo ke čtenářům, kteří čtou, ale nechodí do knihovny
- nové služby knihoven - zavádění nových služeb knihoven pro své uživatele, nové a
netradiční typy akcí (pro letošní rok e-knihy)
- týden čtení aneb „Čtení sluší každému“ (29.2.-6.3.2016) - děti čtou seniorům a naopak,
zdraví nemocným a naopak, soutěže v rychlém čtení (ověřování obsahu), kritické čtení
(kurzy, ukázky), ukázky digitalizovaných knih a čtení z nich, čtení v cizích jazycích
(zainteresování učitelů, menšin…) Třetím směrem se stala podpora Týdne čtení aneb
Čtení sluší každému, ….
Více informací na: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/brezen-mesicctenaru/brezen-mesic-ctenaru-2016

-

5.1.3
-

Biblioweb2016
v rámci akce Březen - měsíc čtenářů vyhlašuje SKIP sedmnáctý ročník soutěže o nejlepší
knihovnické www stránky BIBLIOWEB
ve své kategorii mohou soutěžit odborné knihovny (knihovny vysokých škol, ústavů aj.)
další kategorie je pro knihovny zřizované obcí, městem nebo krajem
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5.1.4
-

-

-

termín: pátek 12.02.2016 00:00 do pondělí 04.04.2016 00:00
podmínky soutěže a další informace na:
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb
Projekt Nový čtenář
projekt na podporu a rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti dětí pro základní školy
základem projektu je adaptivní test, který ověří úroveň čtenářské gramotnosti žáka
6 možných úrovní – nečtenář, začátečník, průzkumník, objevitel, profík a specialista
znalost úrovně je důležitá pro práci s návaznými materiály, aby mohl být přístup učitele co nejvíce
individuální
žák po otestování získá svou individuální zprávu s tipy na knihy vhodné pro jeho úroveň
(kombinace oceněných knih, audioknih, osvědčených autorů a nových titulů), škola obdrží
analytickou zprávu s přehledem úrovní ve třídě
Rozvojové materiály jsou:
- mapa čtenářské gramotnosti – přesný popis dovedností v jednotlivých úrovních
pro žáka a učitele
- připravené aktivity do hodin
- doporučené knihy a audioknihy pro jednotlivé úrovně včetně jejich anotace, ukázky a
recenze
- přehledné návody (jak s knihami pracovat)
více informací na stránce www.scio.cz/ctenar
Projekt Nový čtenář – možnosti spolupráce knihoven
A) Nabízet testování čtenářské gramotnosti v knihovně s informovaným knihovníkem
- buď v rámci akce anebo celoročně za předem domluvenou částku
(podobně jako jiné placené služby v knihovně)
- na základě výsledku by knihovna mohla nabídnout další spolupráci – např. zapůjčení
doporučených knih, jak pracovat s knihou na základě metodiky apod.
- materiály by byly knihovně dány k dispozici.
B) Knihovna by pracovala s rozvojovými materiály SCIO v rámci klubů pro děti
nebo při školních návštěvách
- rodiče a škola by byli upozorněni, že s materiály se lépe pracuje, pokud známe úroveň
čtenářské gramotnosti dítěte a odkázat je na testování
- materiály by byly knihovně dány k dispozici

5.2 Vzdělávání Benešov – jaro 2016
středa 30.03.2016, od 9:00 - Public Relations knihovny (PR knihovny)
(v Audiovizuálním oddělení Městské knihovny Benešov)
úterý 26.04.2016, od 9:00 - PC kurz - Práce v programu na úpravu krátkých videí
- lektor Bc. Filip Pivarči (studovna Městské knihovny Benešov)
středa 25.05.2016, od 9:00 - Setkání s Klárou Smolíkovou
(v Audiovizuálním oddělení Městské knihovny Benešov)
červen 2016 – Výjezdní porada (Obecní knihovna Chocerady)
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5.3

Vzdělávání Kladno

17.3.2016 - Porada profesionálních knihoven s odbornými přednáškami (Praha)
22.3.2016 - Práce s digitální fotografií v programu ZonerPhotoStudio FREE (Kladno)
6.4.2016 - Textový a grafický editor MS Publisher(Praha)
14.4.2016 - Informační vzdělávání na vlastní kůži aneb Knihovník žákem (Praha)
18.4.2016 - Současná americká literatura
4.5.2016- Facebook vaší knihovny a další sociální sítě (Praha)
11.5.2016, 18.5.2016, 25.5.2016, 1.6.2016, 8.6.2016 - Kurz knihovnického minima
12.5.2016- Senioři píší Wikipedii (Praha)
17.5.2016- Návštěva Knihovny Václava Havla a Goethe Institutu v Praze
23.5.2016- Setkání s Klárou Smolíkovou
1.6.2016 - Timemanagement (Praha)
15.6.2016 - Práce s digitální fotografií v programu GIMP (Kladno)
22.9.2016 - Zpracování audiovizuálních dokumentů v systému Clavius (Praha)
http://www.svkkl.cz/cs/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/
5.4
-

Regionální centrum Benešov
webové stránky – 2 nové části: Kalendář a Tipy, triky, návody
aktualizace depozitáře výměnného fondu „D“ (uvažuje se o změně prostor)
z personálních důvodů bude v Regionálním centru vždy ve čtvrtek zavřeno
(až do odvolání)

V Benešově dne 29.3.2016

Zapsala Kateřina Bohatová

