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Přivítání, prezenční listina, zápis z minula
Informace o RF – v roce 2014 stejný rozpočet jako v roce 2013, MěK okresu zaslány
objednávky služeb, smlouva mezi MěK Ústí s KÚ až v květnu, informace o statistice a
chybách, komentář k celookresní statistice- za okres sdruženo za rok 2013- 432 130
Kč a na grantech MK ČR získáno 306 000 Kč za okres
Informace o grantech VISK3- úspěšná MěK Česká Třebová – 2 granty VISK3 a grant
VISK9 – v celkové výši 132 000 Kč, MěK Ústí VISK3 na REKS a Zvukovou
knihovnu ve výši 131 000 Kč, MěK Letohrad na VISK3 30 000 Kč, připravujte se na
2.kolo, REKS pro MěK Lanškroun
Prosím MěK o vyplnění údajů do databáze Benchmarking za rok 2013- heslo
Informace o výběrovém řízení - MěK Králíky a Jablonném n.Orl.
Informace o sdružování prostředků od obcí- prosím o nahlášení sdružených částek,
sdružuje už i středisko Králíky, prosím o zaslání kopií dodatků smluv s obcemi na rok
2014, a popř. nahlášení obcí, které budou v roce 2014 zrušeny
Seznámení se zápisem z porady v KK Pardubice – prosím o aktualizaci dat za vaše
knihovny a střediska na webu KK Pardubice, na podzim proběhnou školení v KK
Pardubice - Informační zdroje na Internetu - dr. Papík
Prosím o nahlášení částek za MVS- viz rozeslaný dopis z KK Pardubice
Informace o databáze REOS www.osobnostiregionu.cz, vytváří MěK Česká Třebová,
prosíme o zaslání přístupových hesel pro jednotlivé MěK okresu, aby mohly zasílat
data svých regionálních osobností do dtb
Informace o půjčování a nákupu deskových her (Albi), informace o využití Fb pro
knihovny - příští vzdělávací akce- informace knihoven na Fb a tvorba plakátků
Informace o testování nového systému KOHA
rozdány faktury členské příspěvky SKIP
příští porada v červnu v MěK Jablonné nad Orlicí- pozvánky rozešle Iva Jandová
Zapsala: J.Kalousková

