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Tipy a náměty
Oddělení služeb knihovnám, Božena
Blažková,
Co udělá jedna metodička na plný úvazek za rok a pro kolik knihoven
Oddělení služeb knihovnám
Převzato z Výroční zprávy o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území
ČR za rok 2006
Průměrný počet obsluhovaných knihoven je 23.
Metodička poskytne 79 konzultací, realizuje 46 metodických návštěv, zpracuje 25
statistických výkazů včetně sumářů, zorganizuje a lektorsky zajistí 2 vzdělávací akce a 2
porady. Podílí se na revizi 7 466 knihovních jednotek, zajistí nákup 389 knihovních
jednotek z finančních prostředků obcí a zajistí odborné zpracování 492 knihovních
jednotek pořízených z prostředků obcí.
Zajistí nákup, zpracování a úpravu 1 034 knihovních jednotek pro výměnné soubory,
distribuuje 74 souborů, ve kterých je 3 760 svazků; rozvoz souborů představuje 1 319
ujetých kilometrů.
Výčet, který představuje celostátní průměr, neobsahuje administrativní přípravu
dokumentů pro knihovny a obce, projektování a pomoc při sestavování projektů,
sebevzdělávání a další činnosti, které nejsou sledovány, ale jsou nezbytné pro úspěšný
výkon regionálních funkcí.
Celý text Výroční zprávy o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR
za rok 2006 včetně grafických příloh je vystaven na webu Národní knihovny - Oddíl
Informace pro knihovny, Odborné činnosti, Regionální funkce veřejných knihoven
http://knihovnam.nkp.cz/docs/RF/VyrocniZpravaRF_2006.pdf .
Centrum pro školní knihovny
Božena Blažková
Na
webu
Národní
pedagogické
knihovny
Komenského,
viz
http://www.npkk.cz/csk/index.php , je k dispozici virtuální příručka pro školní knihovny a
informační centra škol. Pro zájemce o problematiku knihoven na školách jsou zde
připraveny informace o plánování a funkci školní knihovny, o čtenářství, vzdělávání
knihovníků a celá řada dalších potřebných údajů. Budou zde vystaveny i diskusní
příspěvky a prezentace ze sekce Školní knihovny konference Knihovny současnosti.
Problematice školních knihoven se budeme věnovat podrobněji v příštím čísle.
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Den pro dětskou knihu
Božena Blažková
V loňském roce zorganizovala děčínská knihovna ve spolupráci s knihkupci a
nakladateli úspěšnou akci s názvem Den pro dětskou knihu. Sekce veřejných knihoven
SKIP vyzývá knihovny, aby se v letošním roce k akci připojily a první prosincovou sobotu
uspořádaly v místě svého působení akci na podporu dětského čtenářství. Akce je primárně
určena dětem a jejich rodičům a může přispět k tomu, aby pod vánočními stromky
nechyběla kniha.
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