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 PROFESIONÁLNÍCH KNIHOVNÍKŮ
konané dne 14.12.2016 v Audiovizuálním oddělení - Městská knihovna Benešov

Přítomní: dle přiložené prezenční listiny
Program porady:
• Roční výkaz o knihovně 2016, aktuality a novinky v knihovnictví
• Koncepce knihoven, Knihovny.cz,
Seminář účastníku SK ČR, Centrální adresář
• SKIPování
• Citace.com
• Prezentace Obecní knihovny Čestlice
• Prezentace výstavy manželů Pospíchalových „Sebráno z cest“
1) ROČNÍ VÝKAZ O KNIHOVNĚ 2016
Prezentovala: Kateřina Bohatová
Formulář na statistické výkazy za rok 2016 má jednu změnu proti minulému výkazu, a to
takovou, že byla upravena tabulka VI. Zaměstnanci a přidány řádky 0603 VOŠ
knihovnického směru a 0605 VOŠ Ostatní.
Dále 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
- IX. SÍŤ KNIHOVEN K 31.12. - Musí být vyplněno – č.6 Základní knihovny s
neprofesionálními pracovníky
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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
AKTUALITY A NOVINKY V KNIHOVNICTVÍ
Prezentovala: Kateřina Bohatová
Knižní tipy a novinky
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)
Dobronínské morytáty (Vlastimil Vondruška)
Harry Potter a prokleté dítě (Joanne Kathleen Rowling, John Tiffany, Jack Thorne)
Irská kuchařka (Mary Beth Keane)
Pěšky mezi buddhisty a komunisty (Ladislav Zibura)
Okamžiky štěstí (Patrik Hartl)
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti (Ransom Riggs)
Vraždy ve znamení hvězdy - Detektivní příběh z doby Karla IV. (František Kalenda)
Zikmund a Hanzelka (František Emmert)
Život po tobě (Jojo Moyes)

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
Tip na akci v knihovně na téma: Literární výročí - PROSINEC
- Josef Lada (17.12.1887 Hrusice – 14.12.1957 Praha)
- významný český malíř, ilustrátor, scénograf a spisovatel
- knihy pro děti, např. Kocour Mikeš, O chytré kmotře Lišce, ...
- Gustave Flaubert (12.12.1821 – 8.5.1880)
- francouzský spisovatel
- např. Paní Bovaryová, Byli jednou dva písaři, Citová výchova, ...
- Joseph Rudyard Kipling (30.12.1865, Bombaj – 18.1.1936, Londýn)
- britský spisovatel, novinář a básník,
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-

Nobelova cena za literaturu (1907)
např. Kniha džunglí, Kim, Stateční kapitáni, ...

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 18.1.2017 Přednáška Psychologie dětského čtenáře
- (Audiovizuální oddělení - Městská knihovna Benešov)
- lektor PhDr. Václav Mertin
Plánujeme:
- Windows10 a novinky v oblasti informačních technologií
- Lektor: Bc. Filip Pivarči
- Rozsah 5 hodin
- Informační a rešeršní podpora knihoven v práci se školami
- Lektor: PhDr. Richard Papík
- Rozsah: 10 hodin
- Elektronické zdroje vhodné k tvorbě rodokmenu
- Lektor: Mgr. Marcela Freimuthová
- Rozsah: 5 hodin

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
2) KONCEPCE KNIHOVEN, KNIHOVNY.CZ, SEMINÁŘ ÚČASTNÍKU SK ČR,
CENTRÁLNÍ ADRESÁŘ
Prezentovala: Bc. Kristýna Klímková
Každoroční Seminář účastníků SK ČR letos proběhl 28.11.2016.
Zazněla témata jako Novinky SK ČR v roce 2016, Centrální adresář – stav i pilotní
testování, spouštění portálu Knihovny.cz, ohlédnutí na rok s RDA a systém Cosmotron.
Představeny byly i novinky na Obalkyknih.cz a v jednání o novele KZ SK ČR.
Všechny příspěvky jsou v podobě prezentací k dispozici pod odkazem:
http://www.caslin.cz/caslin/o-nas/prezentace-o-soubornem-katalogu-cr/rok-20131/seminar-ucastniku-sk-cr-28.11.2016
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___________________________

Dne 23.11.2016 schválila vláda Koncepci rozvoje knihoven ČR na léta 2017-2020.
Text Koncepce, včetně podrobného plánu a harmonogramu její implementace, hodnocení
minulé koncepce a další přidružené materiály najdete na webu Ústřední knihovnické rady:
http://ukr.knihovna.cz/koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2017-2020/

PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ
- 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

CENTRÁLNÍ ADRESÁŘ KNIHOVEN
Připomenutí nutnosti aktualizovat pravidelně údaje v Centrálním adresáři knihoven.
Regionální centrum nabízí poskytnutí přístupových údajů, možnost zaučení s tímto
systémem. Profesionální knihovníci by si aktualizaci měli zajišťovat sami.
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3) SKIPování
Prezentovala: Libuše Nováková
Prezentace se týkala akce SKIP s názvem SKIPování. Paní Nováková vyzdvihla význam
a výhody členství ve svazu SKIP. Pracovníci knihoven mají možnost se setkat
s ostatními z jiných regionů, vyměnit si nápady a získat nové informace a inspiraci
v jiných knihovnách.
Během prezentace byly promítány také fotografie z knihoven, které během SKIPování
navštívili, a to z Městské knihovny v Doksech a Městské knihovny v Sedlčanech.
Zajímavostí Sedlčan je nově zřízené propagační oddělení, které zajišťuje výrobu
plakátů, letáků.
Dále přednášející vyzdvihla zajímavý nápad označování tematických skupin knih
piktogramy či jinými znaky, barvami apod. pro lepší orientaci jak pro čtenáře, tak pro
knihovníky při zařazování knih.
4) Citace.com
Prezentovala: Mgr. Dana Vykouková
Prezentace byla zaměřena jak na obecné informace o pravidlech citace, tak na
představení
serveru
Citace.com,
jeho
možnostech
a
funkcích.
Posluchači se dozvěděli jak správně citovat, informace o plagiátorství, co jsou
generátory citací, citační software a citační manažery a jejich výhody a nevýhody.
Informace byly čerpány z prezentace Mgr. et Mgr. Zuzany Teplíkové.
5) 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

6) Prezentace výstavy manželů Pospíchalových „Sebráno z cest“
Prezentovala: Helena a Jan Pospíchalovi
Tento příspěvek byl pojat jako vernisáž aktuálně probíhající výstavy obrázků a
básniček Heleny a Jana Pospíchalových z Kutné Hory. Na začátku prezentace bylo
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puštěno DVD s představením života a tvorby, dále pak přednášející vyprávěli o svých
knihách a právě probíhající výstavě v Městské knihovně Benešov. Po ukončení výstavy
v Benešově je možné panely zapůjčit do dalších knihoven. Některé přítomné
knihovnice již projevily o výstavu zájem a postupně si domluví zapůjčení výstavy.

Zapsala Kateřina Bohatová a Bc. Kristýna Klímková

