Zápis z porady ředitelů MěK okresu ze dne 22. 6. 2012
1. Přivítání, prezenční listina, zápis z minula
2. Seznámení se zápisem z porady pověřených knihoven v KK Pardubice – přehled
získaných grantů v roce 2012 – musím nahlásit na KÚ Pardubice, informace
o Analýze vzdělanostní, věkové a mzdové struktury pracovníků knihoven – všechny
knihovny v termínu odeslaly NK ČR, informace o Benchmarkingu – všechny
knihovny zapojeny, už vyvěšena data za rok 2011, možnost srovnávat.
3. Informace o sdružování prostředků – všechny MěK okresu sdružují, prosím nahlašte
mi za jednotlivá střediska sdruženou částku na rok 2012, smlouva ke sdružování
k dispozici v MěK Ústí nad Orlicí
4. Informace o RF – zatím do roku 2016 zajištěno financování formou dotace kraje,
k 30. 6. prosím vyplnit tabulku výkonů č. 7 a zaslat do MěK Ústí nad Orlicí, zaslat
informaci o odměnách ředitelů
5. Zkontrolováno připojení přes PIK – stále nepřipojeny – Choceň: Dvořisko, Žamberk:
České Petrovice
6. Informace o grantu VISK – REKS – letos připojeno středisko Brandýs a Letohrad –
ředitelky budou proškoleny v MěK Ústí, spoluúčast čerpána ze služeb RF, knihovny
vyzvány, aby plánovaly nákup REKSu z grantu v roce 2013 – spoluúčast bude hrazena
z RF, začít ukládat kmenový fond, MěK Králíky zakoupit protokol Z39.50
7. Informace o metodické návštěvě 9. 7. a kontrole grantu VISK3 za rok 2011 a
inventarizace počítačů RF – ředitelům zaslán harmonogram jízd MěK okresu
8. Nabídka školení pro dobrovolné knihovníky nebo harmonizace autorit – na požádání
v MěK Ústí nad Orlicí
9. Plánovaná revize v MěK Ústí nad Orlicí a MěK Žamberk – září
10. Problematika nosnosti regálů – diskuze v konferenci knihovna, konzultace
s bezpečnostním technikem, písemně pošlu rozhodnutí, bezpečnost u mytí oken
11. Informace o jednotném rabatu fy Euromedia – bude zasláno rozhodnutí po jednání
s KK Pardubice
12. Problematika bezplatného internetu
13. Testování databáze Codexis, ASPI
Zapsala: J. Kalousková

