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AUTOMATIZOVANÝ KNIHOVNICKÝ SYSTÉM V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Městská knihovna z projektu Ministerstva kultury VISK3 získala v roce 2009
finanční prostředky na dokončení automatizace knihovnického procesu
(AKS). Celkové finanční náklady na projekt byly 135.000,--Kč, z toho podíl
města činil 45.000,--Kč.
Z dotace byly zakoupeny chybějící moduly programu Clavius (evidence
periodik a brožur, www katalog pro dokumenty, EMVS emaily MVS a
čtenářům, revize knihovního fondu), dále byla zakoupena výpočetní
technika.
Mezi nejvýraznější výhody automatizace patří zrychlení, zjednodušení a
zkvalitnění knihovnické práce, systém umožňuje uživatelům dálkový
přístup ke čtenářskému kontu, dálkový přístup do on-line katalogu
knihovny, zjednodušily se statistiky, evidence časopisů, zpracování
upomínek a rezervací, také činnosti spojené s vybíráním registračních a
sankčních poplatků.
Pro uživatele nastala zásadní změna od 1.ledna 2010, kdy byl
automatizovaný knihovnický systém v knihovně spuštěn.
Z počátku bylo pro čtenáře těžké přijmout nový automatizovaný systém,
zejména řada starších čtenářů se nechtěla vzdát původní průkazky
(papírový průkaz) a nahradit ji plastovou kartičkou s čárovým kódem,
nicméně to bylo spíše z důvodu, že papírovou průkazku využívali již řadu
let. Čtenářům zůstala možnost ponechat si oba průkazy a na vyžádání
knihovnice dále zapisují do starého průkazu datum výpůjčky a vrácení
dokumentů, dále pak počet půjčených dokumentů. Nový systém si však
postupně získává čtenáře svými výhodami. Využívána je zejména možnost
rezervace dokumentů a možnost prodloužení přes internet.
Přímo v systému lze rezervovat knihu jejíž exemplář je půjčen. Rezervovat
knihu lze v knihovně u on-line katalogů samostatně, prostřednictvím
knihovníka nebo dálkovým přístupem přes internet. Kliknutím na "šedé
tlačítko REZERVUJ" se objeví tabulka, do níž čtenář zadá číslo čtenářského
průkazu a PIN. Je-li na titul podáno více rezervací, zobrazí se i jejich počet.
Pokud čtenář uvedl adresu své elektronické pošty, je mu následně zaslána
zpráva o vyřízení rezervace e-mailem. Zrušit rezervaci lze pouze

prostřednictvím knihovníka.
Knihu, jejíž exemplář je přímo v knihovně, je možné si rezervovat
emailovou zprávou, popř. telefonicky a knihovnice na základě požadavku
připraví knihu pro čtenáře k zapůjčení.
Prodloužení výpůjček probíhá také velmi jednoduchým způsobem na
webových stránkách knihovny čtenář opět pomocí čísla čtenářského
průkazu a PIN kódu vstoupí do svého čtenářského konta, následně se zobrazí
výpis všech výpůjček, u každé výpůjčky je vždy na pravé straně pole, zde si
můžete zatržením označit, kterou výpůjčku si chcete prodloužit ,poté stačí
odkliknout v horní části obrazovky tlačítko "prodluž označené výpůjčky".
Takto lze prodloužit dokument celkem na 90 dní.
Podle reakcí čtenářů, usuzuji, že prostřednictvím on-line katalogu se pro
čtenáře zjednodušilo vyhledávání všech typů dokumentů. Zároveň čtenáři
mohou zjistit, jestli je daný titul pro ně v knihovně k dispozici. Čtenář
pomocí dálkového přístupu do svého čtenářského konta zjistí, které
dokumenty má zapůjčené, kdy mu končí výpůjční lhůta, dále své rezervace
dokumentů.
V letošním roce byl podán projekt na rozšíření AKS v městské
knihovně,zakoupen bude modul dětského katalogu a audiovizuální média,
tzn. že bychom v rozšířili nabídku dokumentů o půjčování audioknih.
Projekt se také zaměřuje i na provázání služeb knihovny a RTIC. Regionální
informační a turistické centrum podává informace o celém regionu,
zaměřuje se zejména na informace z oblasti turismu, časté jsou i dotazy
směřující na služby v regionu a dále informace o historii, významných
osobnostech, o literatuře o regionu, v současnosti neexistuje jednotná
datatábaze, která by tyto informace poskytovala, zakoupením
informačního modulu regionální báze (osobnosti, místopis) a vytvořením
takového databáze bude umožněn uživatelům přístup i k těmto
informacím.

Mgr. Martina Bartáková
vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

TÝDEN POHÁDKOVÉHO ČTENÍ

Bohumila Pavková, knihovnice

V rámci celostátní akce Březen-měsíc čtenářů pořádala Městská knihovna
Týden pohádkového čtení. Tato akce probíhala v půjčovní dny od 8. do 12.
března 2010. Pracovnice knihovny četly dětem ukázky z knih Pohádky o
mašinkách, O pejskovi a kočičce, Mach a Šebestová na prázdninách.
Celkem se této akce zúčastnilo 47 dětí, kterým se čtení velice líbilo.

NOC S ANDERSENEM
Městská knihovna se již podruhé zapojila do celostátní akce Noc s
Andersenem, která probíhá na podporu dětského čtenářství. Pro velký
zájem dětí uspořádá knihovna akci ve třech termínech.
V pátek 26. března přišla do knihovny první skupina 18 nocležníků, pro
které zde byl přichystán zajímavý program. Večer byl zahájen společnou
četbou knihy od autora Pavla Šruta – Lichožrouti (to jsou záhadní tvorové,
kteří pojídají lidské ponožky, ale vždycky berou pouze jednu, takže dělají
z páru licháče). Po četbě následovalo malování obrázků barvami na sklo,
zdobení velikonočních vajíček a řešení literárních soutěží, kvízů a
křížovek. Výrobky dětí jsme vyzdobili knihovnu. Dalším úkolem, který byl
pro nocležníky přichystán, bylo vytvoření příběhu na téma Bláznivé
velikonoční vajíčko a jeho výtvarné ztvárnění do podoby komiksu. Děti
také si vyzkoušeli skládání tangramu. Jako první se podařilo požadovaný
tvar poskládat skupince ve složení Barbora Mašková, Klára Motlíčková a
Barbora Králová. Pohádku na dobrou noc těsně před půlnocí přišel
nocležníkům přečíst pan starosta Vlastimil Helma.
Po uložení mezi regály si děti ještě dlouho povídali. A ráno noční
dobrodružství skončilo. Po přichystané snídali si nocležníci sbalili spacáky
a každý dostal malou upomínku na noc strávenou v knihovně, a protože noc
strávili v knihovně mezi knihami, jednalo se o záložku s vlastním jménem.

Bohumila Pavková, knihovnice

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

KNIHOVNICKÉ LEKCE
V měsíci březnu navštívilo Městskou knihovnu 204 žáků 1.-6. ročníku
Základní školy, aby se seznámili s novinkami, které zde byly zavedeny. Byl
jim představen nový knihovnický program, který zde funguje. Paní
knihovnice jim názorně předvedla, jak se tímto programem pracuje. Měli
možnost se naučit vyhledávat si informace o knihách, které knihovna
vlastní, najít si informace o novinkách, které byly zakoupeny a také se
naučili používat čtenářské konto, kde si mohou knihy rezervovat a
prodlužovat přes internet. Žáci měli spoustu dotazů, které jim byly
zodpovězeny.

Bohumila Pavková, knihovnice

NOVÉ KNIHY
pro dospělé

pro děti

Galantní protivník, Démon touhy, Svedení
pravého gentlemana, ...
Meč Templářů, Společník, Ztracený symbol
Ahoj mami, Srdce v písku, Všechno nebo
nic, Když se láska změní v posedlost, Když
sob se ženou snídá
Potopený konvoj
Střepy z královské číše
Návrat
Vidiny popletené tlumočnice

Když machři mají IQ tykve, Můj tajný deník,
Šprndy a košťata
A je tu Lola!
Všechno, co létá, Co dělají stroje

milostné romány:

thrillery:
romány českých autor:

válečný román:
historický román:
společenský román:
detektivní román:

dívčí romány:

příběhy holčičky Loly:
knihy pro nejmenší:


