Zápis z porady ředitelů MěK okresu 2. listopadu 2012
Přivítání, prezenční listina, zápis z minula
Informace o RF – v roce 2012 stejná částka jako v roce 2012, během prosince
nahlásím MěK přidělené částky, prosím o další sdružování prostředků od obecních
knihoven, od roku 2013 se připojí i středisko Králíky, počty obyvatel nahlášeny
elektronicky, vyúčtování poslat ing. Rykalové dle jejích instrukcí. Prosím též
o nahlášení přírůstků a úbytků VF za rok 2012 J. Kalouskové.
Informace o grantech VISK – 31. 10. 2012 vyhlášeny granty MK na rok 2013, částka
22 mil. Kč, uzávěrka přihlášek 10. 1. 2013 – MěK Ústí podá grant VISK REKS pro
středisko Jablonné a Králíky, prosím větší knihovny – Žamberk, Lanškroun, Choceň,
Vysoké Mýto, aby podaly REKS alespoň pro několik svých knihoven žádost o grant,
spoluúčast na zakoupení scannerů je možno hradit ze sdružených prostředků nebo
z RF po domluvě s MěK Ústí, MěK Králíky – grant VISK3 – protokol Z39.50?
Statistické deníky tištěné již nebudou distribuovány, vytiskněte si deník z webu
NIPOS.
MěK Ústí stále nabízí možnost proškolení pracovníků MěK okresu v užívání systému
REKS, databáze Codexis či harmonizaci autorit – hlaste se.
Informace ke statistice – budou opět rozeslány elektronické statistické výkazy, prosím
o vaše písemné komentáře- uvést jaké granty jste za rok 2012 získali, výše sdružených
prostředků, akce knihovny atd., termíny zaslání jako obvykle
Zkontrolováno připojení přes PIK- stále nepřipojeny – Choceň – Dvořisko, ŽamberkČeské Petrovice
Informace o školeních v KK Pardubice – termíny 16. 11. Neurovědy a literatura, 7. 12.
Současná česká literatura, 22. 1., 15. 2., 15. 3. Management pro ředitele v KK
Pardubice – přihlášky zasílejte k rukám B. Bastlové.
SVK HK nabízí Základní knihovnický kurz pro pracovníky knihoven bez
knihovnického vzdělání od 9. 11. – informace alena.souckova@svkhk.cz
Seznámení se zápisem z porady v KK Pardubice – nabídka zvýšení rabatu od fy
Euromedia – individuálně si dojednejte – kontakt: Milan Zpěvák
zpevak.milan@euromedia.cz, tel. 731 451 373
Informace o besedách se spisovateli – pro knihovny dost drahé, problematika čteček.
Zapsala: J. Kalousková

