Zápis z porady neprofesionálních knihoven konané
12. prosince 2018
Přítomni: viz prezenční listina
Program:
1. Statistické vykazování pro rok 2018/2019
Přítomní byli seznámeni se statistickým výkazem pro rok 2018 a požádáni o důkladné
vyplnění všech oddílů výkazu, včetně VI, VII a VIII. Regionální oddělení bude
nápomocné, pokud si knihovníci nebudou vědět rady.
Pro rok 2019 je chystaná drobná změna ve vykazování. Oddíl II. Bude rozšířen
o ř. 209 „návštěvníci ostatních akcí, kde knihovna není hlavním pořadatelem“ a oddíl
IV o ř. 418 „ostatní akce, kde knihovna není hlavním pořadatelem“. Pokud knihovna
poskytuje své prostory, je potřeba na toto myslet již ve vykazování akcí v průběhu
roku 2019.
2. Komunitní knihovna
Sděleny byly informace k proběhlému oceňování knihoven v MZK Brno.
https://www.mzk.cz/pro-knihovny/region/knihovnicka-slavnost/komunitni-knihovnajihomoravskeho-kraje-2018 Pro inspiraci byly představeny všechny vítězné knihovny
dle velikostních kategorií. Knihovny byly motivovány ke komunitní činnosti i zasílání
nominací v dalších ročnících.
Kladen byl důraz také na řádnou aktualizaci informací na webových stránkách
knihoven, včetně plánovaných i již proběhlých akcích. Přidány byly tipy na možnosti
práce s uživateli.
Za komunitní knihovnu je považována:
„Veřejná knihovna aktivně pomáhající rozvoji komunity v místě svého sídla.
Knihovna se nezaměřuje pouze na zaregistrované čtenáře, nýbrž na všechny skupiny
lidí patřící do místní komunity. Plánovitě a systematicky vytváří podmínky pro ty
služby, kterými může reagovat na potřeby komunity za účelem jejího rozvoje. Rozvíjí
také programy pomáhající v integraci znevýhodněných skupin do místní komunity.
Intenzívně spolupracuje s místními organizacemi a institucemi a svými aktivitami
podporuje propojování veřejného a soukromého sektoru, rozvoj partnerství mezi
organizacemi a představiteli veřejné správy, neziskovými organizacemi, podnikateli
a občany.
(z definice Terminologické databáze knihovnictví a informační vědy)
3. Rekonstrukce knihoven, dotace JMK
Podány byly informace o dotaci JMK – Obecní knihovny, která bývá zpravidla
vyhlášena v lednu daného roku.
Přítomní měli možnost shlédnout prezentaci s fotografiemi a výkladem
rekonstruovaných knihovnách znojemského regionu.

4. Novela standardu VKIS a RF
V rámci tohoto bodu porady byly podány informace o chystané novele Metodického
pokynu MK k vymezení standardu VKIS a Metodického pokynu k zajištění výkonu
regionálních funkcí.
V rámci standardu VKIS budou v jednotlivých indikátorech použity celostátní
průměry z r. 2017. U obnovy knihovního fondu přírůstky došlo ke snížení z 10 % na
7 %. Počet veřejně přístupných internetových stanic bude možné omezit, pokud
knihovna nabídne wi-fi připojení k internetu a dostatečné množství elektrických
zásuvek.
Nově bude také řešena problematika personálního zajištění knihoven a doplněny
informace o kvalifikaci a vzdělávání pracovníků knihoven.
Přidán bude nový indikátor týkající se kulturních, vzdělávacích a komunitních aktivit
knihoven, jehož cílem je podpora knihoven jako komunitních center obcí.
V metodickém pokynu k vymezení RF budou zaneseny úlohy zřizovatele obsluhované
knihovny a úloha obsluhované knihovny. Přibude nová regionální funkce, a to
podpora kulturních, vzdělávacích a komunitních aktivit.
5. Aktualizace KF
Opakovaně byl kladen důraz na aktuálnost knihovních fondů a nákup nových
přírůstků do fondů. Zdůrazněna byla možnost zápůjček chybějících dokumentů
prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. K dispozici byly dány příručky
Standard pro dobrý knihovní fond.
6. Vzdělávání knihovníků
K diskuzi byly dány požadavky na školení v roce 2019. Nadále budou probíhat
individuální školení na AKS a ZKT. Vznikly požadavky na školení WORD, EXCEL,
webové stránky. Výjezdní porada bude plánována pravděpodobně do oceněné
komunitní knihovny JMK.
7. Informace z regionálního oddělení
Přítomní byli upozornění na nutnost provádění revizí KF. Bude nutné vytvořit
harmonogram. Rozvozy VF budou probíhat znovu až v následujícím roce. Osobní
vyzvednutí v regionálním oddělení je možné kdykoliv.
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