Zápis z porady ředitelů MěK okresu 13.6.2014 v MěK Jablonné nad Orlicí






















Přivítání, prezenční listina, zápis z minula
Informace o RF – pololetní výkaz RF k 30.6. zaslat ekonomce Evě Faitové během
července a nahlásit výši odměn, knihovnám nahlášeny nové počty obyvatel obcí,
prosím o provádění pravidelných revizí v obecních knihovnách
Informace o sdružování – za okres sdruženo zatím - 418 000 Kč
Prosím MěK o vyplnění údajů do databáze Benchmarking za rok 2013
Informace o výběrovém řízení - MěK Králíky – Kateřina Brandejsová od 1.8. a
Jablonné n.Orl. - Vladimíra Kalousková od 19.8. - prosím knihovny o zaktualizování
svých kontaktních údajů na webu, na webu KK Pardubice- heslo ústecko a veep0863 KK Pardubice zkontrolovala, že web funguje a v adresáři NK ČR
Informace
o
problematice
MVS
–
více
viz
celostátní
seminář:
http://www.sdruk.cz/sdruk/odborne-sekce/sekce-pro-sluzby/clanek/zapis-z-2-jednanisekce/
Seznámení se zápisem z porady v KK Pardubice – termíny podzimních školení: 30.9.,
14.10.,18.11. - dr.Selucká, dr.Papík-23.9.,17.10.,4.11.
Informace o databáze REOS www.osobnostiregionu.cz, vytváří MěK Česká Třebová,
začátkem prázdnin se uskuteční v MěK Ústí proškolení k ukládání regionálních
osobností do dtb
proškolení MěK Žamberk v systému REKS- v MěK Ústí 10.6.2014
grant VISK3 2015- plánované připojení 7 knihoven střediska Lanškroun- prosím o
vytipování 7 obecních knihoven a zaslání seznamu do MěK Ústí
Informace o metodické návštěvě a kontrole VISK3 v MěK okresu 7.7.2014 –
harmonogram bude zaslán mailem – kontrola VISK3 v MěK Žamberk, Česká
Třebová, Králíky
Informace o soutěži Vesnice roku- z našeho okresu soutěží obec Lukavice, Oucmanice
a Zářecká Lhota
během prázdnin nabízím schůzku s novými ředitelkami v MěK Ústí – domluvíme
termín
pro zájemce nabízím proškolení autorit- zájemci přihlaste se v MěK Ústí
Informace o půjčování a nákupu deskových her (Albi), informace o využití Fb pro
knihovny – J.Kaplanová
prosím o testování dtb MZK Brno – lekce pro knihovny
Informace o konferenci Knihovny současnosti 2014 – bližší informace:
http://www.sdruk.cz/sdruk/konference-knihovny-soucasnosti/clanek/konferenceknihovny-soucasnosti/
Ekonomka MěK Ústí od letošního roku u Dohod o pracovní činnosti zakládá
pracovníkům evidenční listy- vygeneruje je systém VEMA
Přeji vám odpočinek o dovolených a děkuji za spolupráci.
Zapsala: J.Kalousková

