Zápis z porady ředitelů MěK okresu ze dne 9. října 2010
1.

Přivítání, prezenční listina.

2.

Informace o rozpočtu na RF na rok 2011 – rozpočet zatím ve výši 1 743 000 tj. stejná částka
jako v roce 2010, MěK nahlášeny nové počty obyvatel obcí, prosím uvádět tato čísla do
statistiky.

3.

V roce 2010 zanikne MLK Květná, prosím o zaslání protokolu o ukončení činnosti z MK ČR.

4.

Informace o grantech VISK na rok 2011 – zatím navrhovaná částka cca 60 mil. Kč, doporučuji
zakoupit protokol Z39.50 pro stahování a harmonizaci autorit, nový modul Clavia Carmen na
vyhledávání zatím nedoporučuji, není ještě dostatečně kvalitní, též využívat granty Knihovna
21. století.

5.

Informace o řebících – mají všechny MLK v okrese, informace o výpadcích starých webíků,
nutno zálohovat data, při velkých komplikacích přejít na vyšší placenou verzi webíků –
informace u Kateřiny Hubertové v Knihovně města Hradec Králové, ceník na stránkách
knihovny.

6.

Prosím o nahlášení počtu zájemců z řad dobrovolných knihovníků o školení v MěK Ústí nad
Orlicí např. Word, Internet apod. – cca 4-5 školení ročně.

7.

Informace o PIK – stále nepřipojeny MLK Dvořisko, Klášterec na O., České Petrovice, Litice,
Horní Dobrouč, Lanšperk.

8.

Nahlášeny počty statistických deníků na rok 2011-2012.

9.

Informace o REKS – zatím MěK Ústí nad Orlicí, MěK Česká Třebová – ukládáme kmenové fondy
jednotlivých MLK.

10. Zkontrolujte si údaje o svých knihovnách na webu KK Pardubice, popř. opravte provozní dobu.
11. Plánované školení pro MěK v roce 2011 – oprava knih – poprosíme knihaře pana Fogla ze
Žamberka.
12. Informace o školení v KK Pardubice – Dotazník ke spokojenosti čtenářů – 26. 10. 2010.
13. Benchmarking- zapojeny už všechny knihovny okresu, nyní už 150 českých knihoven, prosím
zkontrolujte si svá data na adrese: www.nipos-mkcr.cz/benchmarking, nová položka Trendy,
zde můžete porovnat data za svou knihovnu za období posledních 4 let, také se zde nejlépe
zjistí, pokud byla zaslána špatná data. Chyby hlásit panu Macháčkovi do NIPOS.
14. Prosím o rychlé nahlášení tabulky výkonů RF, ekonomické údaje se hlásí k 30. 9. paní Lence
Bejrové, výkonností tabulku zašlete mně. Prosím o pročítání pravidel RF, už 3 roky je termín
vyúčtování k 30. 9. a k 31. 12. My musíme zkompletovat a zaslat do KK Pardubice a na kraj.
Nezapomeňte mi včas nahlásit odměny ředitelů.
15. Jazykové kurzy z grantu UZS začnou v listopadu.

16. Informace o zpoplatnění MVS – diskuze.
17. Zjistím, zda by se poplatek za zřízení nových webíků nemohl platit z paušálu RF.
Zapsala: J. Kalousková

