
                                                       Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice

Zápis z porady knihovníků obsluhovaných knihoven

Místo: MK Pavla Křížkovského Holasovice
Datum: 11. 12. 2019
Přítomni: viz prezenční listina

Program:
 1.  Zahájení
 2.  Statistika za rok 2019 – nové pojmy, upřesnění pojmů
 3.  Doporučená četba
 4.  Vzdělávání - užitečné typy
 5.  Plán revizí na rok 2020
 6.  Cirkulace – příprava, změny
 7.  Webové stránky knihoven - aktualizace údajů, responzivní  web  
 8.  Focení v knihovnách
 9.  Časopisy v roce 2020
10. Průzkum spokojenosti se službami knihovny
11. Facebook knihovny
12. Komunitní aktivity – jarní výtvarná dílna
13. Noc s Andersenem

1. Zahájení
Poradu zahájila metodička RF Helena Dehnerová, která přivítala všechny přítomné
knihovnice.

2. Statistika za rok 2019 - nové pojmy, upřesnění pojmů
Metodička  vysvětlila  nové  pojmy  ve  statistickém  výkazu,  upozornila  na  časté
chyby.  Obsluhované   knihovny  odevzdají  výkaz  do  15.  1.  2020  pověřené
knihovně.

3. Doporučená četba
Fond  doporučené  četby  je  neustále  doplňován  dle  aktuálních  požadavků
jednotlivých knihoven. Pokud jsou poptávány tituly, které knihovna nevlastní, je
třeba  pověřené  knihovně  zadat  požadavek  na  zakoupení  konkrétního  titulu
prostřednictvím on-line formuláře na adrese:
https://www.knihovnaholasovice.info/knizni-tipy/

4. Vzdělávání - užitečné typy
Metodička  doporučuje  sledovat  nabídku  vzdělávacích  akcí  MSVK,  Knihovny
Petra  Bezruče  v Opavě  a  pověřené  knihovny.  V roce  2019  nabídla  pověřená
knihovna  školení  na  téma  „Facebookové  stránky  knihovny“  v rozsahu
6 vyučovacích hodin.
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5. Plán revizí na rok 2020
V příštím roce proběhnou revize v knihovnách:
Bohdanovice, Hlavnice, Velké Heraltice a Holasovice.

6. Cirkulace KF - příprava, změny
Vzhledem k tomu, že v regionu jsou nové knihovnice,  byly připomenuty hlavní
zásady cirkulace (viz prezentace).

7. Webové stránky knihoven - aktualizace údajů
Zkontrolovat údaje na svých webech, změny nahlásit do konce roku 2019.
Případné změny je třeba aktualizovat i v centrálním adresáři (CADR) a v adresáři
MSVK! (- zařizuje pověřená knihovna).
V současné době probíhá převod webových stránek na responzivní formát. Nově
budou mít knihovny s pobočkami pouze jednu webovou stránku, pobočky budou
mít na stránce svou vlastní záložku s potřebnými údaji (Jakartovice, Stěbořice a
Velké Heraltice).

8. Focení v     knihovnách  
Fotit všechny knihovnické akce a fotky zveřejňovat na webu.
Na  velkých  akcích  zveřejnit  na  viditelném  místě  upozornění,  že  zde  budou
pořizovány fotografie pro dokumentační účely. 
Tip:
ObK  Úvalno  nechává  vyrobit  za  každý  kalendářní  rok  fotokroniku,  která  je
přístupná k prezenčnímu vypůjčení.

9. Časopisy v roce 2020
Z důvodu  plánovaného  sjednocení  objednávek  bylo  v závěru  roku  ukončeno
předplatné většiny časopisů. Nová hromadná objednávka bude vytvořena v březnu
2020, do té doby knihovny nahlásí tituly, které budou odebírat.

10. Průzkum spokojenosti se službami knihovny
Průzkum proběhl ve všech knihovnách v období březen až červen 2019. Výsledky
jsou zveřejněny na webu jednotlivých knihoven. Každá knihovnice si výsledky své
knihovny  prostuduje  a vyhodnotí.

11. Facebook knihovny
Dne 20. 11. proběhlo v Místní knihovně Pavla Křížkovského Holasovice školení
obsluhy FB stránek knihovny. Knihovnice doplní potřebné údaje, zvláště záložku
„Informace“  a „Služby“. Upoutávky  na  akce vkládáme jako „Událost“, fotografie
z akcí třídíme do alb.
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12. Komunitní aktivity – jarní výtvarná dílna
V rámci  zapojení  knihoven  do  komunitních  aktivit  obdržely  všechny  knihovny
výtvarné  potřeby  pro  „Jarní  výtvarnou  dílnu  pro  děti“.  Podrobnější  instrukce
k výtvarným postupům obdrží knihovnice v lednu 2020. 

13. Noc s     Andersenem  
Pověřená  knihovna  navrhla  obsluhovaným  knihovnám  spolupráci  v rámci  akce
„Noc s Andersenem“. Doposud se do celostátní akce nezapojila ani jedna knihovna
v regionu. Pokud bude zapojených knihoven více, podělíme se o úkoly, související
s přípravou programu.

Holasovice 16. 12. 2019

 Zpracovala: Helena Dehnerová, metodik RF

Odsouhlasila: Mgr. Lenka Pálinková
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