Setkání knihovníků okresu Ústí
nad Labem
22. listopadu 2011

OMO v letošním roce
Dokončili jsme retro – poslední uložená
knihovna Stadice
Revize: Výměnný soubor, Chuderov,
Hostovice, Povrly, Ryjice, Řehlovice
Aktualizace fondu: Povrly, Řehlovice,
Chabařovice, Trmice
Zpracovávali jsme fond školní knihovny
v Petrovicích

Omo v letošním roce
Pomáhali jsme připravit grantové
projekty pro knihovnu v Malečově a
Telnici
Obě knihovny grant získaly a v
nejbližších dnech začnou půjčovat
pomocí programu Clavius REKS

Omo v letošním roce
Pomáhali jsme stěhovat knihovnu
v Chlumci

Stěhování knihovny
Pokud s námi konzultujete, můžeme
připravit návrhy nových prostor
Pomůžeme s organizací přesunu, tak
aby knihovna byla zavřena co nejkratší
dobu

Omo v letošním roce
Kvůli havarijnímu stavu skladu naučné
literatury jsme omezili výběr výměnných
souborů
Nyní platí omezení pouze pro naučnou
literaturu

Fond výměnného souboru
Půjčují se časopisy?
Máme je kupovat?
Pokud ano, jaké tituly?

Projekt internetizace knihoven (PIK)
V létě proběhl průzkum knihoven,
připojených do PIK
PIK bude trvat ještě nejméně 2 roky
Knihovny, které chtějí nadále setrvat v
PIKu, budou v příštím roce přepojovány
na nového provozovatele

Granty ministerstva kultury pro rok 2012
Projekt Veřejné informační služby knihoven (VISK) – 3 – Informační centra
veřejných knihoven
HLAVNÍ PRIORITY PRO ROK 2012
1. Zlepšení vzájemné kooperace knihoven v oblasti získávání, zpracování a sdílení
informačních zdrojů, zejména vytváření celostátních a regionálních kooperačních
systémů na bázi ICT
2. Zahájení automatizace knihovnických činností v knihovnách menších měst a obcí
3. Zpřístupnění on-line katalogu knihovny a dalších zdrojů na internetu
4. Zvýšení a zkvalitnění produkce, zpřístupnění a prezentace primárních a sekundárních
informačních dokumentů v elektronické podobě prostřednictvím veřejných knihoven
5. Zlepšení přístupu k informačním zdrojům z oblasti veřejné správy (funkce knihovny
jako informačního centra obce)
6. Využití vzájemné kooperace knihoven, muzeí a archivů při vytváření a zpřístupňování
informačních zdrojů na bázi ICT
7. Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním
postižením - nákup technických zařízení a software (s výjimkou běžného hardware)
umožňujících zpřístupnění knihovních fondů, elektronických informačních zdrojů
a služeb v knihovnách nevidomým, slabozrakým a sluchově postiženým obyvatelům.
8. Podpora centrálních služeb na podporu systému knihoven v rámci celé ČR.
9. Podpora technologického vybavení knihoven pro funkce rozvoje celoživotního
vzdělávání v oblasti informační gramotnosti pro veřejnost i odborníky.
10. Podpora pilotních projektů na online zpřístupnění e-knih z domácí produkce.

Granty ministerstva kultury
Knihovna 21. století
1. Podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců
· realizace výstav, besed, soutěží
· nákup knihovního fondu pro národnostní menšiny1
2. Podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany
se zdravotním postižením
· nákup knihovních fondů pro nevidomé a slabozraké2
· nákup technických zařízení (s výjimkou běžného hardware) umožňujících
zpřístupnění knihovních fondů a elektronických informačních zdrojů
v knihovnách nevidomým a slabozrakým a služeb sluchově postiženým
3. Kulturní, výchovná a vzdělávací činnost
· projekty zaměřené na rozvoj čtenářství, celoživotního učení, přednášky,
semináře, besedy, soutěže a výstavy, vydávání publikací, podpora komunitní
činnosti knihoven a služeb pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením, akce
k významným literárním výročím
· v tomto okruhu budou mít přednost projekty, na jejichž financování se bude
podílet územní samosprávný celek (obec nebo kraj), popřípadě jiný subjekt
odlišný od žadatele. Je-li žadatelem obec nebo kraj, budou mít přednost
projekty, na jejichž financování se bude podílet i jiná obec nebo kraj,
popřípadě jiný subjekt odlišný od žadatele.
4. Ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí

A zase ty standardy
Provozní doba knihovny
Do 500 obyvatel – 5-10 hodin (3)
501 – 1000 obyvatel – 5-15 hodin (4)
1001 – 3000 obyvatel – 15-23 hodin (11)
3001 – 5000 obyvatel – 23-28 hodin (23)

A zase ty standardy
Tvorba knihovního fondu
Částka v Kč na obyvatele – 30-45 Kč (26)
10% roční obnovy fondu ve volném výběru

A zase ty standardy
Umístění knihovny v obci
Knihovnické služby mají být poskytovány v místě, které je
maximálně využíváno a výhodné pro obyvatele obce. Pokud je to
možné, mají být poblíž ústřední dopravní sítě, v blízkosti rušného
veřejného života, kde jsou např. obchody, nákupní centra, kulturní
podniky. Je vhodné, když veřejná knihovna může sídlit v budově,
kde jsou i jiné služby, jako muzeum, galerie výtvarného umění,
společenské centrum nebo sportovní zařízení. (Směrnice IFLA:
Služby veřejných knihoven)
Doporučuje se umístění knihovny v centru sídelního útvaru nebo v blízkosti
centra. Docházková vzdálenost pro okruh přímé působnosti nemá
přesáhnout 15 minut pěší chůze nebo jízdy veřejným dopravním
prostředkem hromadné dopravy nebo autem.
Pokud docházková vzdálenost přesáhne uvedený indikátor, je vhodné
zajistit dostupnost knihovnických služeb zřízením pobočky, pojízdnou
knihovnou nebo jiným způsobem.

A zase ty standardy
Plocha knihovny určená pro uživatele
Knihovna má k dispozici nejméně 60 m2 na 1000 obyvatel obce
nebo spádové oblasti. V obcích do 1000 obyvatel se tento
ukazatel použije v přiměřeném rozsahu tak, aby byly zajištěny
všechny funkce knihovny.
Spádová oblast – zpravidla se jedná o území obce, v případě, že
knihovna slouží i přidruženým obcí, provede se součet obyvatel
všech lokalit, kterým knihovna slouží. V případě knihovny
sloužící určité části obce, hodnotí se počet obyvatel této části.

A zase ty standardy
Studijní místa pro uživatele knihovny
1-500 obyvatel – 4 až 5 (5)
501- 1000 obyvatel – 6 až 8 (6)
1001 – 3000 obyvatel – 9 až 10 (9)
3001 – 5000 obyvatel – 10 až 18 (14)

A zase ty standardy
Přístup k internetu a informačním
technologiím
1-500 1 až 2 stanice (1)
501 – 1000 2 stanice (1)
1001 – 3000 2 až 3 stanice (2)
3001 – 5000 3 až 5 stanic (3)
Knihovna nabízí uživatelům dostatečné množství přípojek pro přenosné
počítače. Doporučuje se poskytnout připojení pomocí bezdrátové lokální
sítě (Wi-Fi). Počítače a další informační technologie je nezbytné
obnovovat nejpozději po pěti letech.

A zase ty standardy
Webová prezentace knihovny
Webová prezentace knihovny musí zahrnovat alespoň
tyto údaje: název a sídlo knihovny, kontaktní údaje,
název zřizovatele (provozovatele), stručnou
charakteristiku knihovny, výčet oddělení (existují-li),
provozní dobu, knihovní řád, přehled nabízených
služeb, poplatky. Základním doporučeným údajem je
odkaz na Souborný katalog ČR, další spolupracující
knihovny a na centrální služby, např. „Ptejte se
knihovny“.

A zase ty standardy
Elektronický katalog knihovny (OPAC)
na internetu
Má-li knihovna katalog na internetu,
zlepšuje se její dostupnost pro
veřejnost a pro jiné knihovny a zvyšuje
se kvalita služeb. (Směrnice IFLA:
Služby veřejných knihoven)

A zase ty standardy
Pracovníci knihovny a jejich vzdělávání
Knihovna musí být efektivně organizována a udržovat
profesionální úroveň své činnosti. Knihovník je aktivním
spojovacím článkem mezi uživatelem a knihovními fondy.
Předpokladem zabezpečení dostatečné úrovně služeb je
knihovníkova odborná kvalifikace a jeho další vzdělávání.
(Manifest IFLA/UNESCO)
Dalšímu odbornému vzdělávání je ročně na 1 pracovníka
věnováno minimálně 48 pracovních hodin. Pracovníci působící
v knihovnách s rozsahem provozní doby menším než 10
provozních hodin týdně absolvují další odborné vzdělávání ročně
v rozsahu nejméně 8 pracovních hodin.

A zase ty standardy
Měření spokojenosti uživatelů knihovny
Spokojenost uživatelů se zjišťuje pravidelně každých 5 let
pomocí standardizovaného dotazníku (ankety). Hodnocení
knihovnických služeb se provádí u uživatelů nad 15 let a u
uživatelů do 15 let.
Provozovatelé knihoven průběžně sledují a monitorují
výkony knihoven pomocí měření spokojenosti uživatelů pro
potřeby řízení a financování knihovny. Cílem měření je
poskytnout spolehlivé údaje o tom, jak uživatelé posuzují
knihovnické služby.

Dneska už se nečte
Dneska už se nečte ?
Co na to odborníci?

Čtenáři a čtení v ČR
Srovnání výsledků za rok 2007 a 2010 bylo publikováno v
časopise Grand biblio
Čas věnovaný četbě se za poslední 3 roky nezměnil
Jestliže nám klesají výpůjčky a ubývají čtenáři, proč se to
děje?

La Trine – Co by vás vrátilo do
knihoven
Můj osobní problém je, že knihy vracím s takovým
zpožděním, že na pokutě zaplatím víc, než by mě
kniha stála. A tak mám spotřební knihy na Kindle a
ty dobré si pak fyzicky koupím. Ale to už je jiná
debata.
PS: Kdyby existovala knihovna s „čtenářským
koutkem“ ve stylu knihovny anglického lorda, chodila
bych si tam sednout s Kindle, klidně i za mírný
poplatek.

La Trine
Na otazku, co by me vratilo do knihovny bych odpovedel
otazkou, co mne vubec vratilo ke cteni knih jako
takovemu – a tim je jednoznacne Kindle. Za poslednich
deset let jsem precetl cca. 3 papirove knihy, ackoliv jsem
v mladi cetl hodne, ale od chvile, co mam Kindle ctu cca.
jednu beletrickou knihu za mesic a prokladam to
historickou a odbornou literaturou, vse v anglictine diky
moznosti pouziti vestaveneho slovniku. Tohle tim padem
odpovida taky na otazku, co by mne vratilo do knihovny –
vubec nic.

La Trine
Obecně chodím do knihovny nerad. Už jen to, že se
tam člověk musí přesunout. Navíc si tam nemůže nijak
pobyt zpříjemnit – nesmí se tam jíst :)

La Trine
Do knihovny chodíme s dětma (teda hlavně manželka). Pro
děcka to je něco úžasného, vždycky si vyberou na týden
knížky a ty pak čteme. Kdo má děti doporučuji, knížky teď
u nás vítězí nad amimáky.
Pro dospělý to je horší. Taková ta naše městská knihovna
(malé město, cca 10000 obyvatel) moc novinek nemá.
Nicméně oceňuji snahu dělat jakés takés kulturno a
vzdělávání v rámci knihovny (přednášky, kurzy internetu
pro důchodce), i když nejsem většinou cílovka.

La Trine
Kdybych měl čas, chodil bych tam na kávu a přitom bych
pozoroval studentky. Takže nějaká knihovní kavárna
s výhledem na čtecí halu by nebyla marná. :)

La Trine
Moje žena tam ještě chodí s dětmi. Jednak má paní
knihovnice spoustu podpultovek (beletrie, která se normálně
v knihovně nesežene), druhak mají holky takový čtenářský
apetýt, že bychom finančně vykrváceli, kupovat jim všechny
ty knihy.
Ale já si za sebe kupříkladu už nedovedu představit, že bych
se týral v knihovně. Nemám na to čas, ani chuť. Je
pohodlnější a rychlejší si knihy objednat na internetu. Můžu
mít rozečteno deset knih, můžu je číst klidně půl roku, když
není moc času, atd.
Takže mě by do knihovny dostala leda tak nějaká krutá
finanční krize, kdy by se ta moje zpovykanost a pohodlnost
zase vrátila do původního stavu.

La Trine
Do knihovny jsem chodil jen na internet a půjčovat cédéčka,
což obojí pominulo. Taky ještě když bylo potřeba nastudovat
něco z odborné a dost drahé publikace, ale kdybych chtěl
beletrii, tak si ji raději koupím.
Ošahané knihy po jiných lidech jsou takové celé… prostě mi už
vyčetli všechny písmenka.
Chybí mi na tom přidaná hodnota, jakou člověku dají třeba
kina. Přijít do knihovny, kde se v přítmí usadím do pohodlné
sedačky, dostanu kávu a slečna s příjemným hlasem a intonací
mi knihu přečte. Na plátně by se promítaly občasné ilustrace…
jó to bych bral :)

La Trine
Jít do knihovny je nepohodlné a drahé (hodiny času na
půjčení a vrácení) a s nejistým výsledkem (zda kniha je).
Když už chci číst papírovou knihu a ne elektronickou, je
levnější si ji objednat a nechat doručit poštou.
Takže co řeší tento problém? Nabídka knih k půjčení online
na webu, půjčení na libovolnou dobu, platba měsíčně
kartou (automatické prodloužení výpůjční doby), kniha
zaslána poštou společně s obálkou se zpětnou adresou.
Pak bych si beletrii půjčil. Ale fyzicky bych do
knihovny nešel.

La Trine
Teď jsem se vrátil částečně do Brna a plánuju, že budu
opět chodit do „své“ knihovny – což je Mahenův památník
v Masarykově čtvrti. Je to malá pobočka, ale má několik
velkých plus: 1) skvělou hlavní knihovnici – paní Černá byla
pro celou naši rodinu poklad, zná nás, umí doporučit, má
obrovský přehled – s takovým knihovníkem je pak radost
pobavit se nejen o knížkách 2) s tím souvisí nejspíš i to, že
i když se nejedná o velkou pobočku, jsou tam skutečně
zajímavé tituly 3) knihovna má otevřeno v neděli: to je
prostě geniální věc, protože jsem měl zafixováno, že
součástí neděle je návštěva knihovny, bez stresu,
s procházkou – tohle by určitě pro spoustu lidí mohla být
také dobrá motivace, proč se vracet (teď myslím zejména
na ty, co tady v diskusi psali o chození s dětmi)

La Trine
Do knihovny nechodím, co bydlím ve Vidlákově. Místní
knihovna má knih jak eskymák banánů, lístkový katalog a
otvírací dobu kratší než moje pracovní doba. Dokud jsem
byl v Praze, byl jsem v knihovně pečenej vařenej. Takže až
budu mít Staromák zase 10 min od baráku, možná se do
knihovny zase podívám. Na studentky…

Můžeme vyvodit závěr?
Čtenáři požadují přijatelnou výpůjční dobu
Čtenáři preferují příjemné prostředí a
ochotného knihovníka
Čtenáři požadují pestrý výběr pěkných knih
Čtenáři oceňují dobré služby knihovny
včetně besed, výstav a dalších akcí

Jsme schopni to splnit?
Umíme sehnat čtenářům knihy?
Jak provádíme výběr novinek?
Umíme hledat v katalozích?

Co nás čeká v příštím roce
Březen měsíc čtenářů
Čtenář roku
Noc s Andersenem

Noc s Andersenem
Vaše fotografie vystavíme na Vašich
webových stránkách
Před focením nastavte redukci
červených očí
Vytřiďte nepovedené fotografie
Pokud chcete kombinaci textu a
fotografií, vyberte fotky

Co nás čeká v příštím roce
Týden knihoven
Den pro dětskou knihu

Vyřazování knih
Veřejné knihovny nejsou archivy
Čtenáři mají zájem o pěkné knihy
Staré knihy na regálech odrazují
Dobře nepůsobí ani poškozené knihy

Vyřazování knih

Vyřazování knih

Vyřazování knih
Průběžně vyřazovat poškozené knihy
– čárové kódy poslat do OMO, aby byl
proveden odpis
Průběžně vyřazovat staré knihy – počet
nových knih = počtu vyřazených knih

Dary – znovu připomínáme
Pečlivě zvažte, co z darovaných knih do
fondu opravdu potřebujete
Berte v úvahu také stáří knihy
OMO až na výjimky nebude zpracovávat
knihy starší 15 let

Ještě pár připomínek
Pokud si navzájem půjčujete knihy,
nebudeme nadále sloužit jako přepravce
Náš oblíbený evergreen – knihy
posílejte v uzavřených krabicích

Děkujeme za pozornost a přejeme
příjemnou cestu domů

