
Zápis z     porady ředitelů MěK okresu      19.12.2014

 Přivítání, prezenční listina, zápis z minula
 pozván zástupce MAS Orlicko pan Bednář - zjišťovány možnosti získávání grantů z

prostředků EU v období 2014-2020 – požadavky a návrhy projektů zasílat do konce
března na adresu: bednar@mas.orlicko.cz, spoluúčast na grantech 15 %, preferovány
„měkké  projekty“,  komunitní,  zrovnoprávnění  příležitostí  muži-ženy,  digitalizace
kronik, J.Kalousková se stane členem  MAS Orlicko, bude zvána na valné hromady a
informovat ostatní MěK okresu

 Informace o RF – na rok 2015 byla částka zvýšena o 2 mil. – okres 1 835 000 Kč,
během  ledna  nahlásím  MěK  okresu  přidělené  částky,  pošlu  objednávku  služeb  a
rozpočet  na  nákup  knih  v  roce  2015,   prosím  o  další  sdružování  prostředků  od
obecních  knihoven,  od  roku  2015  se  připojí  i  středisko  Králíky,  počty  obyvatel
nahlášeny elektronicky, vyúčtování poslat Evě Faitové dle jejich instrukcí. Poděkování
za nahlášení přírůstků a úbytků VF za rok 2014.

 Informace o grantech VISK3- žádá MěK Ústí a MěK Česká Třebová, VISK9 – MěK
Česká Třebová a MěK Ústí nad Orlicí, MěK Česká Třebová VISK8 a do K 21.stol.
MěK Česká Třebová a  MěK Ústí  nad Orlicí  –  uzávěrka  přihlášek  10.12.2014,  na
granty částka 46 mil. Kč

 Statistické  deníky  tištěné  již  nebudou  distribuovány,  vytiskněte  si  deník  z webu
NIPOS

 Informace ke statistice – budou opět rozeslány elektronické statistické výkazy, prosím
o  vaše  písemné  komentáře  –  uvést  jaké  granty  jste   v roce  2014  získaly,  výše
sdružených prostředků, akce knihovny, kde proběhly revize atd., termíny zaslání jako
obvykle, tištěné výkazy obecním knihovnám předvyplňte, hlavně ekon. údaje zjistit od
starostů. Prosím o tučné zvýraznění nejúspěšnější akce knihovny...

 u  výkazu  RF (Zemánková)  nově  uvádět  nákup  knih  ze  sdružených  prostředků  do
kolonky 38- z prostředků obcí

 Informace o školeních v KK Pardubice –  únor -  vzdělávací  akce k RDA, školení
UZS- Prevence násilí na pracovišti...

 Seznámení  se  zápisem  z porady  v KK  Pardubice  –  informace  o  nových
katalogizačních  pravidlech  RDA  od  1.5.2015,  potřebě  přejít  na  MARC21  -  MěK
Česká Třebová přechází na nový systém Koha od 1.1.2015, MěK Ústí nad Orlicí od
1.4.2015. Ostatní knihovny budou se systémem seznámeny a rozhodnou se v průběhu
roku, zda si požádají o grant na přechod na MARC21 nebo přejdou též na Kohu, kde
je přechod na MARC21 vyřešen

Díky za celoroční spolupráci a přeji klidné svátky...

                                                                                 Zapsala: J.Kalousková
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