Popkova 1009, 664 34 Kuřim

Zápis
z porady pracovníků obecních knihoven, která se konala dne 5. 5. 2016 v Městské knihovně v
Ivančicích
Pozváni byli knihovníci obecních knihoven a zástupci obcí ze spádové oblasti Ivančice
Přítomno: 9 účastníků

Program:


Zahájení a personální změny v knihovnách:
Organizační změny – paní Odutová v letošním roce zajistí distribuci souborů
výměnných fondů a konzultace; metodické návštěvy, aktualizace revize fondu bude
provádět L. Šefferová



Statistické výsledky za rok 2015 – Lenka Šefferová – seznámení účastníků se
statistickým přehledem loňského roku a s činností pověřené knihovny Kuřim v oblasti
regionálních služeb (počet úvazků, nákup, metodické návštěvy, počet obsluhovaných
knihoven, revize za loňský rok)



Plánované revize na rok 2016 – Lenka Šefferová – v letošním roce by se měla dělat
revize knihovního fondu v těchto knihovnách: Kupařovice, Neslovice, Trboušany
(REKS), Biskoupky, Nové Bránice (podle papírových seznamů).



Dobrý fond pro dobrou knihovnu – Lenka Šefferová – informace o nově
vznikajícím metodickém materiálu Dobrý fond pro dobrou knihovnu - brožura
doporučuje postupy při budování knihovního fondu, zabývá se jak nákupem nových
knih, tak postupem při vyřazování – zatím je dostupná v pracovní verzi na stránkách:
http://ipk.nkp.cz/aktuality/dobry-fond-pro-dobrou-knihovnu. Až bude brožura
vytištěna, bude rozeslána všem knihovnám.



Jižní Morava čte dětem– Lenka Šefferová seznámila účastníky s připravovaným
projektem Jižní Morava čte dětem. Jedná se o projekt Moravské zemské knihovny a
Městské knihovny Břeclav, ale mohou se do něj zapojit všechny knihovny
v Jihomoravském kraji. Jedná se o projekt na podporu mezigeneračního čtení. Akce by
měla probíhat v červnu - září 2016. Propagační materiály budou knihovnám dodány.



Nový adresář knihoven CADR– Mgr. Jitka Štěpánová – vzniká nový celostátní
adresář knihoven CADR, který by měl sloučit dosavadní adresář ADR a evidenci
knihoven na MK ČR. Přípravou podkladů pro adresář byla pověřena Městská
knihovna v Kuřimi. Mgr. Jitka Štěpánová upozornila na potřebu aktualizovat některé
údaje.
Tritius – Lenka Šefferová – upozornila na nový knihovní systém. Více informací na:
http://www.tritius.cz/
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Systém bude pravděpodobně nástupcem současného Clavia, je možné ho provozovat
na vlastním serveru nebo vzdáleným přístupem. Knihovny v regionálním systému tuto
otázku nemusí řešit, pokud by časem přešla kuřimská knihovna, přejde pochopitelně
se všemi „reksovými“ knihovnami. Systém je vhodný pro knihovny, které chtějí
setrvat u vlastního samostatného systému, ale z provozních důvodů (nutnost trvale
spuštěného počítače) neprovozují on-line katalog. Doporučuji konzultovat s pověřenou
knihovnou a rozhodně pro případný nákup využít dotačního programu VISK.


Katalogizace v RDA – Lenka Šefferová – upozornila platnost nových katalogizačních
pravidel. Nejzásadnější změnou je, že nadále neplatí tzv. pravidlo tří.
Dříve se kniha s více než třemi autory popisovala pod názvem, toto již nyní neplatí,
pokud je více autorů, kniha se popisuje pod prvním autorem, v záznamu jsou pak
uvedeni všichni další autoři (důležité – štítek na hřbetu knihy je podle prvního autora)
Zpětně se samozřejmě záznamy měnit nebudou. Databáze (I-share nebo REKS) u
mnoha titulů nabízí obě varianty záznamů – je potřeba dávat pozor, abyste při
zapisování nových knih vybrali záznam odpovídající tomu, jak máte knihu označenou
na hřbetním štítku.



Dotazník o prostorovém a technickém vybavení knihoven – Lenka Šefferová –
vysvětlila důležitost vyplnit tento dotazník a doporučila při vyplňování spolupráci s
obecními úřady (termín do 14.5.2016)



VISK 3 – Lenka Šefferová – seznámila účastníky s výsledky dotačního řízení VISK3
pro rok 2016. Předpokládá se, že žádost o dotaci bude znovu možnost podat na rok
2017 - regionální oddělení nabízí pomoc se sepsáním žádosti.



Vyřazené knihy z výměnných fondů – před zahájením porady byly účastníkům
nabídnuty vyřazené knihy z výměnných fondů a darů. Další nabízené knihy můžou
knihovníci obecních knihoven vybírat z průběžně aktualizovaného seznamu. O knihy
si stačí napsat e-mailem zavrelova@mkkurim.cz
http://www.mkkurim.cz/news/nabidka-vyrazenych-knih-z-vf-a-daru-zdarma/



Předběžně dohodnuta revize v Kupařovicích a v Neslovicích

V Kuřimi dne 16. 5. 2016
Zápis vypracovala:
Lenka Šefferová
sefferova@mkkurim.cz

