Zápis z porady dobrovolných knihovníků konané
9. 11. 2017 v Městské knihovně v Chrudimi
1. Statistika
28. 11. 2017 proběhne seminář v Krajské knihovně v Pardubicích, který můžete
navštívit. O změnách vás budeme informovat v průvodním dopisu, který budeme
posílat společně se statistickým výkazem.
2. Ochrana osobních údajů – GPRD
- Vyjde v platnost 25. 5. 2018 – průběžně vás budeme informovat, jaká opatření
musíte přijmout.
3. Granty
- Ministerstvo kultury opět vypsalo granty na rok 2018. Termín podání žádosti je do
10. 12. 2016, žádost musí být podána písemně i elektronicky!
- VISK3 – vhodný na obnovu technického vybavení knihoven. Formulář a zadávací
podmínky najdete zde https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html
- Knihovna 21. století – podpora práce knihoven s občany se zdravotním
postižením, integrace cizinců, kulturně výchovná a vzdělávací činnost. Podmínky
grantu najdete na stejné webové stránce jako VISK3. Pokud budete potřebovat
pomoc s podáním grantů, kontaktujte nás.
4. Zhodnocení Regionálních funkcí v roce 2017
- RF fungují stejně jako v letech minulých, děkujeme za sdružování finančních
prostředků na nákup knih. V příštím roce očekáváme financování ze strany
Pardubického kraje ve stejné výši a ve sdružování budeme pokračovat.
5. Koha
- Městská knihovna Chrudim přešla na nový knihovní systém Koha. Od roku 2018
plánujeme postupnou automatizaci neprofesionálních knihoven a převod dat
knihoven, které používají nějaký automatizovaný knihovní systém. Provoz
celookresního systému bude hrazen z RF, obecní knihovna bude potřebovat
pouze PC, internetové připojení a čtečku čárových kódů. Bližší informace na mailu
hamplova@knihovna-cr.cz
6. Exkurze
- Letos se podíváme na vysokomýtsko. Pojedeme 7. 12. 2017 a navštívíme
knihovnu v Chocni, muzeum v Chocni a kostel v Dobříkově. Zájemci, hlaste se mi
do 30. 11. 2017

7. Webové stránky pro malé knihovny
- Možnost vytvořit webové stránky knihovny za minimální náklady. Bližší informace
a prezentace na vyžádání na emailu hamplova@knihovna-cr.cz

V Chrudimi 13. 11. 2017
Zapsala: Jana Hamplová
hamplova@knihovna-cr.cz
telefon: 734 767 129

