Zápis z porady ředitelů MěK okresu z 27. 5. 2011 konané
v MěK Žamberk
1.

Kontrola zápisu z minula:
urgence: prosím o nahlášení počtu dobrovolných knihovníků z vašich obecních
knihoven, kteří by měli zájem o školení počítačové gramotnosti v MěK Ústí na podzim
2011 – do konce června prosím všechny MěK o nahlášení
prosím všechny o zaslání ukázkové besedy pro děti a zaslání do MěK Ústí a MěK Česká
Třebová – zde budou vystaveny na webu ke stažení a použití – do konce června

2.

Prosím ředitele, aby zaslali výši odměny za metodickou činnost za období leden-červen
na mail: j.kalouskova@centrum.cz, vyúčtování RF k 30. 9., revize dle plánu.

3.

Informace o úspěšnosti grantů VISK3 v roce 2011: MěK Ústí 93 000 Kč, MěK Česká
Třebová 77 000 Kč, MěK Žamberk 65 000 Kč, MěK Jablonné 19 000 Kč.
V letošním roce bylo na granty VISK uvolněno 64 mil.Kč , připravujte prosím granty na
rok 2012 – doporučen nákup modulu REOS – regionální osobnosti – do 200 000 sv. –
cena modulu 16 000 Kč bez DPH, viz ceník fy Lanius, zatím databáze regionálních
osobností na webu MěK Ústí, uloženo zatím cca 800 osobností, prosím testujte a
zasílejte opravy záznamů osobností vašeho regionu do MěK Ústí, do budoucna se počítá
s vybudováním krajské REOS databáze v KK Pardubice. Do databáze REOS ukládáme data
ve spolupráci s městským muzeem, zároveň hlásíme informace o regionálních
osobnostech – autorech – do databáze autorit NK ČR, zatím tedy můžete informace o
vašich osobnostech hlásit do MěK Ústí a my nahlásíme do NK ČR hromadně.

4.

Informace o metodické návštěvě všech MěK okresu: termín 11. 7., harmonogram jízd
zaslán MěK, zároveň bude provedena kontrola čerpání grantů VISK3 za rok 2010 v MěK
Lanškroun, Letohrad, Choceň, Česká Třebová, Vysoké Mýto a Žamberk. Připravte si
prosím žádost, rozhodnutí MK ČR a vyúčtování dotace.

5.

Informace o systému REKS – zatím jen v MěK Ústí a MěK Česká Třebová – jednání s KÚ
Pardubice, zda by bylo možné v rámce RF hradit pozdější upgrade systému REKS a popř.
požádat o zakoupení systému REKS pro celý okres a spoluúčast hradit z RF – začali
bychom střediskem Brandýs nad Orlicí a pokračovali po jednotlivých střediscích –
čekáme na odpověď kraje a rozpočet RF na rok 2012

6.

Nahlásit do MěK Ústí, zda bude v roce 2011 končit některá obecní knihovna.

7.

Informace o PIK – zatím neúspěšné připojování obecních knihoven – ve středisku Ústí
jsme poprosili obce, zda by připojili dosud nepřipojené knihovny – Lanšperk a Horní
Dobrouč z jejich rozpočtu

8.

Plánuje se metodický zájezd do MěK Chrudim a Heřmanova Městce pro dobrovolné
knihovníky – prosím MěK, aby mi do 15. června nahlásily, kolik účastníků by se exkurze
zúčastnilo. Je potřeba cca 40 účastníků, termín sobota červenec-září, bude oznámen. Ze
střediska Ústí přihlášeno předběžně 7 zájemců, ze střediska Letohrad 3 zájemci.

9.

Prosím o průběžnou kontrolu a aktuálnost informací vystavených na webech obecních
knihoven, zkontrolovat Mladkov, nové weby nabízí Knihovna Hradce Králové kontakt:
Katerina.hubertova@knihovnahk.cz, nebo je možné objednat nový web v MZK Brno.

10. Žádáme fy Lanius, aby se J. Moravec stal servisním bodem pro náš okres, sdělím Vám
mailem, jakmile budou jednání ukončena.
Zapsala: Jana Kalousková

