Zápis z porady ředitelů a metodiků knihoven pověřených regionální funkcí
16. září 2020
Krajská vědecká knihovna v Liberci, Velký sál
Přítomni: Mgr. Bc. Martin Féna, PhDr. Dana Kroulíková, Miluše Vojtíšková, Mgr. Zbyněk
Duda, Petr Hejhal, Mgr. Jitka Šedinová, Mgr. Blanka Konvalinková, Bc. Andrea Suková, PhDr.
Michaela Staňková, Helena Frömelová, Petra Krupauerová

1) Výsledky dotazníkového průzkumu o dopadu koronaviru na činnost veřejných
knihoven v Libereckém kraji
 S hlavními výsledky byli všichni seznámeni, zpráva bude i přílohou zápisu
2) Koncepce zajištění výkonu RF v knihovnách Libereckého kraje
 Nová koncepce byla zpracována pro léta 2021-2027
 Vychází zejména z celostátní koncepce a specifických potřeb regionu
 Koncepce bude přílohou zápisu
3) Cena Nejlepší knihovna Libereckého kraje roku 2020 – nominace, náměty ke změně
pravidel
 Za každý okres byly představeny všechny nominované knihovny včetně knihoven
navržených na vítězství
 Vše bylo schváleno komisí složenou ze zástupců Krajského úřadu, Krajské knihovny a
pověřených knihoven
 Byl vyhotoven a schválen zápis komise
 Přehled všech nominací včetně vítězných bude přílohou zápisu
 Proběhla debata o případných návrzích na změnu Pravidel na ocenění, návrh se zatím
podávat nebude, počká se na situaci při příštím oceňování
4) Informace ze soutěží Vesnice roku Libereckého kraje, Knihovna roku a Městská
knihovna roku
 Soutěž Vesnice roku Libereckého kraje neproběhla, tudíž nebyl udělen Diplom za
moderní knihovnické a informační služby
 Soutěž Knihovna roku proběhla za pozměněných pravidel, za Liberecký kraj byla
nominována Místní knihovna Žandov, vyhlášení by mělo proběhnout 7. 10. 2020
v Zrcadlové kapli v Klementinu
 Soutěž Městská knihovna roku proběhla za inovovaných pravidel, za Liberecký kraj
byla nominována Městská knihovna Železný Brod, vyhlášení bude stejné jako u
Knihovny roku

5) Připravované vzdělávací akce
 Počítačové kurzy:
o 2. 10. 2020 - Spolupráce a výměna informací na Internetu pro mírně pokročilé
o 16. 10. 2020 - Základy prezentace knihoven na Instagramu
o 6. a 13. 11. 2020 - Tvorba propagačních materiálů v programu Word pro mírně
pokročilé
o 20. 11. 2020 - Základy práce s tabletem iPad
o 27. 11. 2020 - Tvorba prezentací v programu PowerPoint pro mírně pokročilé
 Počítačové specializované kurzy:
o 20. 10. 2020 - Vyhledávání v systému Kramerius v MK Česká Lípa
o 3. 11. 2020 - Vyhledávání v systému Kramerius v MK Semily
o 10. 11. 2020 - Vyhledávání v systému Kramerius v KVK v Liberci
 Odborné vzdělávání:
o 22. 9. 2020 – Jak na pasování prvňáčků na čtenáře
o 24. 11. 2020 – Současné překlady z německé literatury
 Zvažuje se, že některé z možných kurzů budou převedeny do online formy
6) Informace z jednání Sekce pro RF SDRUK
 VISK 3:
o Bylo upozorněno na pokles úrovně žádostí
o Pokud možno, žádost vždy zkontrolovat v pověřené knihovně
o U žádajících knihoven vždy zkontrolovat kvalitu jejich webu, zda odpovídá
Standardu pro dobrou knihovnu
 Úprava statistických výkazů:
o V návaznosti na úpravu Standardu pro RF i Standardu pro dobrou knihovnu je
zapotřebí promítnout změny i do statistických výkazů
 Jedná se o novou službu v rámci RF Podpora vzdělávacích, kulturních a
komunitních aktivit, jejíž charakteristika zní Metodická, případně
praktická pomoc při pořádání vzdělávacích, kulturních a komunitních
aktivit
 Kolegyně Macháčková z Knihovnického institutu vypracovala návrhy
na změnu výkazů, bude se o nich jednat na setkání Sekce pro RF 1. 10.
2020
7) Akce připravované regionálním výborem SKIP
 Proběhla studijní cesta po nových knihovnách Libereckého kraje 8. 9. 2020
 Proběhla literární vycházka Máchovým krajem 12. 9. 2020
 Tento rok by mělo ještě proběhnout Setkání knihovníků Libereckého kraje 8. 12. 2020,
kde by se měly předávat ceny Nejlepší knihovna Libereckého kraje
8) Informace z jednání pracovní skupiny Eurex-Knihovny
 Plánovaná schůzka neproběhla z důvodu epidemie
 Na 12. 11. 2020 je plánováno setkání členů pracovní skupiny EUREX v Žitavě



Na rok 2021 by měla česká strana připravit jednodenní seminář a literární vycházku.
Polská strana bude pracovat na přípravě výtvarné soutěže pro děti

9) Aktuální informace z regionů
 Česká Lípa:
o Chystá se rekonstrukce prostor pobočky Lada
o Do tritia REKS se nově připojí 6 dalších knihoven
 Jablonec nad Nisou:
o V MK byla dokončena revize
 Liberec:
o V KVK v souvislosti s přechodem na RFID technologii je nyní možné využít
samoobslužné půjčování, vracení i prodloužení knih, byla zjednodušena např. i
revize aj.
o V okresu Liberec byla zrekonstruována knihovna v Bílé
 Semily:
o V MK byla dokončena revize
o V knihovně v Jablonci nad Jizerou došlo k výměně knihovnice
10) Různé
 Nově vzniklo regionální dobrovolnické centrum Libereckého kraje, sídlí v Liberci, rádo
by navázalo spolupráci s knihovnami a nabízí své služby při práci s dobrovolníky
o Více informací je možné nalézt na stránce regionalnidobrovolnickecentrum.cz
 Příští porada by mohla proběhnout v pobočce MK České Lípy na Špičáku, která byla
nově zrekonstruována

Zapsala: M. Staňková
Přílohy:
1. Dopady koronaviru na činnost veřejných knihoven v Libereckém kraji
2. Koncepce zajištění výkonu RF v knihovnách Libereckého kraje 2021-2027
3. Seznam nominací na ocenění Nejlepší knihovna Libereckého kraje roku 2020

