
Zápis z porady ředitelů MěK okresu  18.4.2013 

 

 Přivítání, prezenční listina, zápis z minula 

 Informace o RF – v roce 2013 stejná částka jako v roce 2012 – 1.234 000 Kč, MěK 

okresu nahlášeny přidělené částky, podepsanou objednávku služeb na rok 2013 dosud 

nevrátila MěK Česká Třebová a Vysoké Mýto. Prosím o nahlášení výše sdružených  

finančních  prostředků od obecních knihoven za rok 2013 do MěK Ústí, od roku 2013 

se připojí i středisko Králíky- jednat s Červenou Vodou. Nesdružuje Česká Třebová- 

Němčice, Semanín, Třebovice, středisko Žamberk- Lukavice, Dlouhoňovice, středisko 

Králíky- Mladkov, Lichkov, Dolní Morava, Červená Voda, MěK Vysoké Mýto- 

Zádolí, Bučina, Libecina, Pustina, Slatina. 

 Informace o grantech VISK3- uspěla MěK Ústí - grant REKS pro středisko Jablonné a 

Králíky, - 148 000 Kč, připojení pobočky Kerhartice – 22 000 Kč, MěK Králíky- 17 

0000 Kč- protokol Z39.50, MěK Česká Třebová – 57 000 Kč - modernizace dětského 

odd., MěK Žamberk – 29 000 Kč - obnova počítačů- celkem okres získal 273 000 Kč 

ze státního rozpočtu, spoluúčast na zakoupení scannerů pro MěK Králíky a Jablonné 

bude hrazena  z RF po domluvě s MěK Ústí, pokračování REKS v roce 2014 

 Informace o rozpočtech MěK- nikde nedošlo k výraznému krácení rozpočtu 

 MěK Ústí stále  nabízí možnost proškolení pracovníků MěK okresu v užívání systému 

REKS, dtb Codexis či harmonizaci autorit – domluvte si termíny 

 Informace o testování databází- duben – zdarma dtb Master File, květen dtb A to Z, 

září Libre Press, testujte, propagujte, vybírá se nejvhodnější dtb k zakoupení z grantu 

NK 

 Plánovat  přispívání MěK okresu do souborného katalogu Caslin 

 Informace o ukončení PIK k 28.3.- obce si zajistily náhradní připojení knihoven,  stále 

nepřipojeny – Choceň – Dvořisko, Žamberk- České Petrovice 

 Informace o přednáškách v KK Pardubice - termíny 19.4. Neurovědy a literatura, 28.5. 

Mgr. Sulovská - pro pracovníky dětských odd. 

 Seznámení se zápisem z porady v KK Pardubice-  aktualizujte prosím na webu KK  

Pardubice informace o svých obecních knihovnách, nominace 3 MěK a 3 MLK na 

ocenění: navrhuji MěK Žamberk, Vysoké Mýto, Lanškroun a MLK Rudoltice, 

Hnátnice, Sopotnice- prosím o zaslání 3 fotografií z každé knihovny, zašlu do KK 

 Různé: informace o besedách se spisovateli – nabízí J.Dědeček, placení poštovného 

MVS, info o nabízených rabatech, grantu Česká knihovna, problematika čteček, 

soutěž Vesnice roku 

 Rozdány faktury SKIP, časopis Čtenář, publikace Standardy knihoven 

 Vzdělávací akce: podmínky přispívání do Souborného katalogu NK ČR 

 

 

                                                                                 Zapsala: J.Kalousková 


