Zápis z porady ředitelů MěK okresu ze dne 18. 2. 2011
1.

Přivítání, prezenční listina.

2.

Kontrola zápisu z minula – prosím o nahlášení počtu zájemců z řad dobrovolných
knihovníků o školení počítačové gramotnosti v MěK Ústí nad Orlicí – 4-5 školení v roce
2011.

3.

Informace o rozpočtu RF – schválená částka 1 743 000 Kč, knihovnám zaslány
objednávky služeb na rok 2011 – částka na nákup knih a částka na službu, průběžně
čerpejte, vyúčtování k 30. 9. a v prosinci, nezapisujte do VF dary, zápis z revize se platí
z režie, dbát na preciznost vyúčtování, dbát na kontrolu vykazovaných údajů pro L.
Bejrovou a tabulku RF.

4.

Informace o výkazu statistiky NIPOS – zkompletována statistika za okres, komentář,
data vložena do elektronického formuláře NIPOS za celý okres.

5.

Seznámení se zápisem z porady v KK Pardubice.

6.

Informace o kurzech UZS – zatím díky administrativní chybě nezařazeny knihovny Ústí,
Česká Třebová, Žamberk, Králíky, Lanškroun.

7.

Informace o grantech: VISK3 – žádá MěK Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Jablonné nad
Orlicí, Žamberk. Grant VISK9 – MěK Česká Třebová, grant Knihovna 21. století – žádá
MěK Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lanškroun, Vysoké Mýto. Výsledky budou známy
v březnu.

8.

Prosím každou MěK, aby zpracovala ukázkovou besedu pro děti a zaslala ji do MěK
Česká Třebová – zde budou vystaveny na webu ke stažení a použití – do konce března.

9.

Příští porada 27. 5. v MěK Žamberk – začátek v 9 hod. Navštívíme knihařství pana
Fogla, pak porada.

10.

Zapůjčení scannerů MěK Vysoké Mýto.

11.

Rozdány statistické deníky, plakáty BMČ, záložky, Kapka, Biblioweb.

12.

Nahlásit obecní knihovny, které letos ukončí činnost – zatím žádná.

13.

Projekt PIK – zatím stále nepřipojeny knihovny Dvořisko, České Petrovice, Litice, Horní
Dobrouč, Lanšperk – prosím ředitelky, aby oslovily starosty a poprosily je o připojení ze
zdrojů obce.

14.

Snižující se rozpočty knihoven v okrese, kráceny mzdové prostředky.

15.

Vzdělávací akce – předány zkušenosti s prácí s dětským čtenářem – knihovnické lekce,
registrovaným dětským čtenářem je i ten, kdo přijde do knihovny po Pasování zdarma
na 3 měsíce, zápisné do 14 let 50 Kč, informace o MVS – zdražování poštovného –
poplatek 70-100 Kč od čtenáře.
Zapsala: Jana Kalousková

