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Blažková, Vladimíra Buchtová
Časté otázky a odpovědi k inovovanému výkaznictví
Eva Semrádová
Od ledna 2009 platí pro evidenci služeb a činnost knihoven nová pravidla, která se
koncem roku promítnou do inovovaného Ročního výkazu o knihovně 2009.
Cílem inovací je sjednotit vykazované údaje pomocí přesněji formulovaných definic a
reagovat na zásadní změny ve struktuře návštěvnosti i služeb, které nastaly v poslední
době zejména s přílivem internetu. Jako uživatele knihovny evidujeme již tradičně
registrované čtenáře, návštěvníky půjčoven a studoven a také návštěvníky kulturních a
vzdělávacích akcí. Nově k nim připočítáváme návštěvníky virtuální, tj. uživatele, kteří
navštíví knihovnu pomocí elektronického vstupu do on-line služeb. Pro evidenci on-line
služeb byl zaveden celý nový oddíl výkaznictví, k podstatným změnám došlo v evidování
klasických výpůjček atd.
Po několika měsících používání upravených evidencí se zdá, že přechod proběhl bez
problémů a výstupy z automatizovaných knihovnických systémů jsou správně nastaveny.
Národní knihovna navíc připravila novou rubriku na svém webu pro knihovny:
Otázky a odpovědi - FAQ z oblasti nové statistiky
dostupné na www: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=05_St/stat_faq.htm
Moderní pracovní pomůcka, která má celorepublikovou účinnost, obsahuje otázky, na
které již někdo z kolegů hledal odpověď a nenašel ji ani v Definicích ani v Pokynech pro
vyplňování deníku knihovny platných od roku 2009. Rubrika zveřejněná koncem dubna
2009 prozatím obsahuje 33 odpovědí na otázky ze všech oblastí výkaznictví (nejvíce
dotazů na nové definice o uživatelích knihoven) a jistě to nebude počet konečný. Pokud
na webu nenajdete odpověď na svůj problém, můžete i vy přispět k jejími rozšíření, když
využijete e-mail Knihovnického institutu Národní knihovny k podání dotazu nebo napíšete
na oddělení služeb knihovnám Studijní a vědecké knihovny Hradec Králové.
Karel Čapek on-line
Oddělení služeb knihovnám
Na webu Městské knihovny v Praze jsou nově k dispozici stránky věnované
spisovateli Karlu Čapkovi - http://www.mlp.cz/karelcapek/ . Najdete zde zajímavé
informace o spisovatelově životě a díle, citáty, bibliografii, ale také e-knihy. Stáhnout si
můžete Dášeňku i Válku s mloky a na výběr je několik formátů - textové, pro mobilní
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telefony nebo PDA. Věříme, že se web stane dobrým pomocníkem knihovníků i čtenářů.
Významná regionální výročí
Oddělení služeb knihovnám
Oznamujeme, že faktografická databáze Významná regionální výročí (viz článek
M.Procházkové v minulém čísle) je dostupná na webových stránkách knihovny na adrese:
http://www.svkhk.cz/_tools/vyroci.asp . Propagační letáček je pro vás připraven na zadní
straně obálky. Pokud máte zájem o elektronické zasílání plakátků k významnějším
regionálním výročím - cca 5 letáčků měsíčně, můžete si je objednat na adrese:
petra.mikulecka@svkhk.cz .
Pozvánka do Jičína
Jana Benešová
Ve dnech 9.-11. září se již po čtrnácté koná Knihovnická dílna v rámci festivalu Jičín
město pohádky (8.-13.9.). Podrobnější informace včetně přihlášky naleznete na webových
stránkách Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně: http://knihovna.jicin.cz/ . Přijeďte se s námi
společně zamyslet nad "krajinou pohádky a pohádkou v krajině". Pokud vám nevychází
čas na dílnu, vezměte děti (vlastní i knihovní) a přijeďte do pohádky alespoň na chvíli
nakouknout.
Tip na besedu
Božena Blažková
Anna Johana Nyklová je velmi zajímavá, odvážná a inspirativní osoba. Původní
profesí je prodavačka. Ve svých 72 letech si splnila dávný sen z mládí a vypravila se
úplně sama na tři měsíce na Nový Zéland. A nejen to, o svém putování napsala knížku,
která spíše než cestopisem je poutavým vyprávěním plným zajímavých postřehů,
osobitého humoru a životního optimismu. Kniha se jmenuje výstižně Babka ťapka na kraji
světa aneb Nový Zéland očima české babičky. Paní Nyklová knihu vydala vlastním
nákladem a neseženete ji v knihkupectvích. Můžete si ji však pozvat do své knihovny na
besedu, kterou autorka nabízí zcela zdarma. Musíte si však pospíšit, protože zájemců o
besedy stále přibývá. V našem regionu už paní Nyklová vystupovala např. v Jičíně,
Náchodě, Dvoře Králové nad Labem. Více se dozvíte na webových stránkách:
http://www.babkatapka.cz/
Filmový klub v knihovně
Vladimíra Buchtová
Od září tohoto roku se mohou zájemci těšit na filmy, které bude Studijní a vědecká
knihovna promítat v rámci Filmového klubu SVK HK. Během roku bude možné zhlédnout
20 filmů. Chceme touto formou přiblížit zejména mladým divákům nekomerční filmy české
a československé produkce, které patří ke zlatému fondu naší kinematografie a jejichž
základem je nezřídka klasické dílo naší literatury. Celoroční předplatné na rok 2009/10
činí 400 Kč, jednotlivé vstupné 30 Kč.
Kromě Filmového klubu nabízíme i možnost dopoledního promítání pro školy, které je
možné spojit s exkurzí do knihovny. Vaše dotazy a objednávky uvítáme na elektronické
adrese: mailto:vladimira.buchtova@svkhk.cz .
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