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I.

ÚVOD

Městská knihovna Znojmo v roce 2014 zajišťovala veřejné knihovnické a informační služby
skoro pro 110 000 návštěvníků (návštěvníci knihovny, návštěvníci on-line služeb).
Ve všech provozech knihovny bylo zaregistrováno celkem 4 370 čtenářů, z toho 1 719 dětí do 15
let, což je u této věkové skupiny nárůst o 164 dětí oproti r. 2013.
Hlavním úkolem a prioritou knihovny zůstává rozvíjení knihovnických služeb, podpora
čtenářství a rozvoj informační gramotnosti.
I v tomto roce knihovna pokračovala v rozšiřování svých kulturních aktivit směrem k veřejnosti
v rámci programu Knihovna 21. století - Knihovna jako komunitní centrum. Zúčastnila se všech
významných celostátních knihovnických projektů: Březen - měsíc čtenářů (vyhlášení akce Čtenář
roku), Noc s Andersenem, Týden knihoven, Den poezie, Den pro dětskou knihu.
Knihovna pokračovala i ve spolupráci se školami, neboť jejím nezastupitelným posláním je vytvářet
a podporovat čtenářské návyky a zaměřit se na práci s knihou.
Rovněž rozšiřovala svoji nabídku kulturních aktivit po znojemskou veřejnost - někdy až nad
kapacitní možnosti konferenčního sálu, který je pro tyto účely k dispozici.
Veškerých kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných všemi odděleními a pobočkami bylo
v tomto roce 542 s celkovou účastí 12 666 návštěvníků. Tyto akce zaznamenaly nárůst jak ve svém
počtu, tak i v počtu návštěvníků.
7. ročníkem pokračovala Akademie 3. věku. Znojemští senioři vždy zcela naplnili Štukový
sál Znojemské Besedy, ve kterém se A3V koná rovněž z kapacitních důvodů. Celý studijní rok byl
v rámci přednášek zakončen tradičně naučnou exkurzí, tentokrát do lázní Luhačovice - prohlídka
lázeňských zařízení a ochutnávka léčivých pramenů. Další vzdělávací aktivitou pro seniory byly
rovněž Základní počítačové kurzy. Mimo již dlouho rozšířenou akci Noc s Andersenem, pořádanou
každoročně pro dětské čtenáře, pokračovala knihovna i ve své již tradiční akci večerního čtení pro
dospělé, nazvané Noc s Boccacciem.
Knihovna i nadále spolupracovala při akcích humanitárních organizací a organizací pro zdravotně
handicapované občany.
V galerii v Domě porozumění na Slepičím trhu uspořádala MěK další řadu opět úspěšných
výstav. Na pořádání kulturně vzdělávacích akcích se v rámci svých schopností a dovedností vždy
podílela většina pracovníků knihovny.
Nedílnou součástí knihovny je dnes již samozřejmá i webová prezentace, která je pro
virtuální návštěvníky snadno dosažitelná prostřednictvím internetu - http://www.knihovnazn.cz.
Návštěvníků webových stránek bylo 59 794. Z toho bylo 5 339 návštěvníků, kteří využili Internet
přímo v knihovně. I v této kategorii byl zaznamenán nárůst.
V letošním roce proběhla dlouho naplánovaná rekonstrukce oddělení pro dospělé čtenáře.
Ve všech hlavních místnostech došlo k výměně nábytku, podlah, podlahových krytin. Bylo
provedeno nové osvětlení a výmalba. Autorkou projektu byla Ing. arch. Nataša Orsiniová.
Knihovna rovněž zavedla novou službu, a to na Městské plovárně v Louce. V letních měsících
(pouze za příznivého počasí) nabízela půjčování knih a časopisů, které mohli využít všichni
návštěvníci koupaliště.
Knihovna se věnovala i svým tradičním službám, a to je výpůjční činnost. Celkem bylo
realizováno 198 153 výpůjček, z toho 75 780 prolongací; počet výpůjček periodik činil 16 661.
Ve spolupráci s MZK v Brně posiluje knihovna i svoji regionální funkci - pomoc knihovnám
znojemského okresu (bez ohledu na velikost obce a lokalit, v níž knihovny působí). Pomoc spočívá
v poradenské a konzultační činnosti, vzdělávání knihovníků, zpracování statistik a
cirkulace výměnného fondu (VF).
O svých aktivitách, novinkách i službách knihovna pravidelně informovala na stránkách
regionálního tisku.
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II. EKONOMIKA MěK ZNOJMO
1. ROZBOR HOSPODAŘENÍ
Hospodaření a činnost MěK Znojmo v r. 2014 byly v souladu se zřizovací listinou a
platnými právními předpisy. Činnost byla zajištěna finančním příspěvkem zřizovatele - Městem
Znojmo - přiznaným na základě:
usnesení ZM Znojma č. 125/2013, bod č. 6933, ze dne 10. 12. 2013
usnesení ZM Znojma č. 145/2014, bod č. 8120, ze dne 30. 6. 2014
usnesení ZM Znojma č. 153/2014, bod č. 8633, ze dne 22. 9. 2014
1. Neinvestiční příspěvek
Neinvestiční příspěvek na provoz
z toho na mzdy
Nákup knižního fondu
Obnova PC pro veřejnost
Opravna půjčovny pro dospělé
Nábytek do půjčovny pro dospělé

2. Investiční příspěvek

11 445 000 Kč
8 595 000 Kč
7 095 000 Kč
700 000 Kč
140 000 Kč
620 000 Kč
1 390 000 Kč

0 Kč

Pouze malou část nákladů na činnost hradila knihovna z vlastních příjmů – z tržeb
z hlavní činnosti, rozpočtovanou ve výši 390 000 Kč.
S písemným souhlasem zřizovatele byl čerpán investiční fond ve výši 200 000 Kč na
opravnu půjčovny pro dospělé čtenáře.
Na zajištění výkonu regionálních funkcí pro znojemský region byla v rámci trojstranných
smluv (smlouva mezi MZK Brno a Jihomoravským krajem, smlouva mezi MěK Znojmo a
Jihomoravským krajem a smlouva mezi MěK Znojmo a MZK Brno) knihovně přiznána dotace z
prostředků Jihomoravského kraje ve výši 2 061 970 Kč, poskytnuta ve třech splátkách
prostřednictvím MZK Brno přímo na účet knihovny. Dotace byla vyčerpána v plné výši, viz
příloha č. 11
Organizace dále hospodařila s neinvestičním příspěvkem od Ministerstva kultury ČR
účelově určeným na pokrytí grantů.
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Finanční prostředky byly přiznány na základě rozhodnutí:
č.j. 3-154-K-S 3693/2014 OULK ve výši 10 000 Kč
grant „Knihovna 21 století“
Finanční prostředky byly plně čerpány viz. příloha č. 11
Se svěřeným majetkem organizace nakládá dle Zákona o účetnictví čís. 563/91 Sb., ve znění
následných předpisů, Vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku závazků, Vyhlášky č.
410/2009 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví a v souladu s Komisionářskou smlouvou
ze dne 1.1.2004. Fyzické inventarizaci k 31.12.2014 byl podroben veškerý majetek svěřený do
užívání, nebyly zjištěny žádné rozdíly. Stav majetku k 31.12.2014
1. Účet 022 Samost. movité věci a soubory
2. Účet 082 Opr.k movit.věcem a souborům
3. Účet 401 Jmění účetní jednotky
4.
5.
6.
7.
8.

Účet 028
Účet 018
Účet 901
Účet 902
Účet 966

1 880 224,50
1 716 698,50
163 526,00

Drobný dlouhodobý hmot. majetek
Drobný dlouhodobý nehmot. majetek
Jiný drobný dlouhodob. nehmot. majetek
Jiný drobný dlouhodob. hmotý majetek
Majetek vypůjčený

5 788 204,33
621 782,30
187 968,20
819 741,66
16 500,00

1.1 Rozbor výdajových položek
Celkový přehled čerpání rozpočtu je uveden v tis. Kč v tabulce Čerpání neinvestičních
výdajů za rok 2014
Rozbor čerpání jednotlivých položek účtů v porovnání na celoroční plán:
Účet 501 – spotřeba materiálu
Materiál celkem
V tom: dokumenty celkem
V tom: knihy
zvukové knihy, CD
periodika
DDHM
DDHM – PC
DDHM – nábytek půjčovna
ostatní materiál

Plán Kč
2 670 000,00
870 000,00
700 000,00
20 000,00
150 000,00
90 000,00
140 000,00
1 390 000,00
180 000,00

Skutečnost Kč
% % plnění
2 657 392,72
99,52
867 879,72
99,75
659 999,60
100,00
19 866,00
98,93
148 417,372
98,68
92 157,00
102,40
127 645,00
91,17
1 388 741,00
180 970,50
100,64

Stanovený limit na nákup knižních novinek byl dodržen. Nákup zvukových záznamů a CD byl v souladu se
stanoveným rozpočtem. Každoročně probíhá přehodnocení odebírané periodiky, aby byly uspokojivě pokryty
požadavky návštěvníků studovny.
DDHM – byl zakoupen nábytek na dovybavení kanceláří, tiskárny a skartovací stroj pro potřeby celé
MěK, laminátory a skener do provozu a vysavače.
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Účelově vázané prostředky:
140 tis. Nákup PC – bylo zakoupeno 8 ks ve výši 127 645 Kč na základě provedené e-aukce –
zakázka II. kategorie
1 390 tis. Nábytek do půjčovny pro dospělé – zakoupen nábytek ve výši 1 388 741 Kč, v rámci
rekonstrukce půjčovny na základě výběrového řízení – zakázka III. kategorie.
V položce ostatní spotřební materiál došlo oproti jiným rokům k nárůstu z důvodu dovybavení
rekonstruované půjčovny zakoupením knižních zarážek v hodnotě 16 698 Kč, taburety 10 888 Kč,
plechové regálové zábrany 12 187 Kč. Též došlo k nárůstu u čistících prostředků, podlahová krytina
v půjčovně musí být ošetřována speciálními prostředky. Je zde zahrnut materiál sloužící
k propagaci kulturních akcí MěK. Překroční bylo též zapříčiněno většími náklady na Akademii
třetího věku – vzrůstající počet uchazečů. Při nákupech byli volen dodavatelé s náhradním plněním
dle § 83 Z8kona 435/2004 Sb.
Účet 502 - spotřeba energií
Plán Kč
Skutečnost Kč
Energie celkem
341 000,00
335 280,59
V tom: voda
25 000,00
24 601,00
plyn
136 000,00
136 067,59
elektřina
180 000,00
174 612,00
Energie byly čerpány v souladu s rozpočtem, nedošlo k výraznějším odchylkám.

% plnění
98,32
98,40
100,05
97,01

Účet 511 - opravy a udržování
Plán Kč
Skutečnost Kč
% plnění
Opravy a údržby celkem
920 000,00
917 408,81
99,71
Opravy a udržování - běžné
100 000,00
97 633,81
97,63
Opravy a udržování - použití FRM
200 000,00
200 000,00
100,00
Oprava půjčovny pro dospělé
620 000,00
619 775,00
99.96
Rozpočtová částka na běžnou opravu a údržbu byla plně vyčerpána, finanční prostředky byly použity na nutné
opravy zajišťující chod knihovny, dále např. na výmalbu dětského oddělení, výmalbu a položení podlahové
krytiny v šatně pro uklízečky, oprava kamerového systému.
200 tisíc Kč z FRM bylo s písemným souhlasem zřizovatele bylo použito na dofinancování opravy půjčovny pro
dospělé.
620 tis. Kč oprava půjčovny pro dospělé – oprava provedená ve výši 819 775 Kč na základě výběrového řízení –
zakázka III. kategorie.

Účet 512 - cestovné
Plán Kč
Skutečnost Kč
Cestovné
10 000,00
9 443,00
Cestovné bylo převážně čerpáno na vzdělávací akce pracovníků MěK Znojmo.

% plnění
94,43

Účet 513 - náklady na reprezentaci
Plán Kč
Skutečnost Kč
% plnění
Náklady na reprezentaci
19 000,00
18 279,34
96,19
Úspora vznikla zajištěním části občerstvení pro akce MěK sponzorskou cestou.
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Účet 518 - ostatní služby
Služby celkem
V tom: služby pošt
služby telekomu
služby internet
nájemné
přepravné
SW služby
přípl. na stravné
ostatní služby

Plán Kč
707 000,00
20 000,00
40 000,00
35 000,00
98 000,00
3 000,00
106 000,00
205 000,00
200 000,00

Skutečnost Kč
704 239,38
19 998,53
38 675,51
35 126,80
97 185,00
2 611,00
105 850,10
204 204,00
221 024,69

% plnění
99,60
99,99
96,69
100,36
99,17
87,03
99,86
99,61
100,47

U služeb nedošlo k výraznějším odchylkám od stanoveného rozpočtu. Jsou zde zahrnuty služby
zabezpečující provoz MěK a poboček.

Účty 521, 524, 527:
mzdové náklady vč. Odvodů a OON
Mzdy celkem
v tom: mzdy
odvody - SP + ZP
OON
odvody z mezd FKSP

Plán Kč

Skutečnost Kč
7 270 000,00
5 249 000,00
1 793 000,00
175 000,00
53 000,00

% plnění

6 862 070,00
5 193 203,00
1 770 125,00
173 030,00
51 932,00

99,87
98,94
98,72
98,87
97,98

Úspora mzdových prostředků vznikla nemocností zaměstnanců. Odvody na zdravotní, sociální, pojištění
a odvody do FKSP byly čerpány v návaznosti na mzdy. OON byly čerpány v souladu s rozpočtem.

Účet 525 – ostatní sociální pojištění
Úrazové pojištění zaměstnanců

Plán Kč
15 000,00

Skutečnost Kč
14 439,00

% plnění

Účet 549 – jiné ostatní náklady

Plán Kč

Skutečnost Kč

% plnění

Bankovní poplatky

8 000,00

Účet 551:
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku

Plán Kč
7

7 801,00

Skutečnost Kč
5 000,00

96,26

97,51

% plnění

75 089,00

100,12

Organizace provádí účetní odpisy v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem.
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1.2 Rozbor příjmových položek
Příjmy celkem
V tom: paušální poplatky uživatelů
náhrady za ztracené knihy
poplatky za tisk a kopírování
ostatní služby
bankovní úroky
ostatní výnosy

Plán Kč
Skut Skutečnost Kč
% plně % plnění
390 000,00
399 408,23 102,41
276 487,00
2 635,00
17 342,00
73 900,00
4,23
29 040,00

Ostatní služby jsou tvořeny převážně z poplatků za uskutečněné vzdělávací kurzy Akademie třetího věku a
správou majetku, ostatní výnosy obsahují přeplatky z vyúčtování energií a dary.

1.3 Rozbor účtu 672
672 0501 Dotace na provoz z rozpočtu zřizovatele
672 0502 Dotace na provoz z rozpočtu KÚ JMK
672 0504 Dotace na grant ze státního rozpočtu MK
„Knihovna 21. století“

672

11 445 000,00 Kč
2 061 970,00 Kč
10 000,00 Kč

13 516 970,00 Kč
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2. Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2014

SÚ 416

stav k 1.1.

tvo r b a
příděl z odpisů z DHM a DNM
příděl z RF
výnos z prodeje DHM
dotace z rozpočtu kraje
investiční dotace ze SR a SF
ostatní

Investiční fond
SÚ 413

čerpání
plán
skutečnost
75089
75089 opravy a údržba nem. majetku
0
0 rekonstrukce a modernizace
0
0 pořízení dlouhodobého maj.
0
0 ostatní-odvod do rozpočtu zřiz.
0
0
0
0

příděl ze zlepš. hosp. výsledku
peněžní dary

SÚ 414

219383,06 celkem tvorba

stav k 1.1.

skutečnost
0
1944
0
0
0
0
1944

stav k 1.1.

72776 celkem tvorba

0
0
0
0

skutečnost
0
0
0
0 celkem čerpání

bankovní
krytí

50963,82
bankovní
krytí

221327,06
bankovní
krytí

skutečnost

0

čerpání

tvo r b a
příděl ze zlepš. hosp. výsledku
ostatní

stav k …1)
plán

úhrada ztráty za předchozí léta
posílení investičního fondu
ostatní
celkem čerpání

celkem tvorba

50963,82

stav k
skutečnost 31.12.2014
0
0
0
0
0
0
0 221327,06

čerpání

plán

Fond odměn

úhrada ztráty za předchozí léta
posílení investičního fondu
ostatní
celkem čerpání

skutečnost

příděl ze zlepš. hosp. výsledku
peněžní dary

SÚ 411

plán

tvo r b a
plán

Fond rezervní

stav k... 1)
skutečnost 31.12.2014
200000
0
0
0
0
0
200000

čerpání

tvo r b a
plán

Fond rezervní

0
0
0
0
0

75089 celkem čerpání

175874,82 celkem tvorba
stav k 1.1.

plán

plán

stav k…1)
skutečnost 31.12.2014
0
0
0
0
0
0
0
72776

bankovní
krytí

72776
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3. PŘEHED FONDŮ A FINANČNÍCH
PROSTŘEDKŮ ROK 2014
MD
241 Běžný účet
241010 BÚ fond odměn
241020 BÚ rezervní fond
241030 BÚ fond reprodukce
241 celkem
261 pokladna
263 stravenky
112 sklad čistících prostředků

796 585,71
72 776,00
221 327,06
50 963,82
1 141 652,59
7 876,00
0,00
2 884,18

finanční prostředky celkem

1 152 412,77

316 mylné platby
314 poskytnuté zálohy
315krátkodob. pohledávky
311 odběratelé
381 náklady příštích období
FKSP odměny, úrok
fin.prostř.+ pohl.

0,00
121 024,00
9 927,00
0,00
24 934,10
0,00
1 308 297,87

321 závazky spl.do 10,1
321 závazky spl.po 10,1
331 zaměstnanci
333 závazky vůči zaměstnan.
336 sociální pojištění
337dravotní pojištění
342 daň
převod FKSP - pros.
dohadné položky
závazky celkem
prostředky celkem

D

Kont. zůstatek

5 370,10
765,00
438 439,00
167 057,00
72 574,00
47 615,00
-6 361,00
121 024,00
846 483,10
1 308 297,87

846 483,10

fond odměn
fond rezervní
fond reprodukce

72 776,00
221 327,06
50 963,82

celkem fondy

345 066,88

zisk
neuhr. ztráta
kontrolní součet

116 747,89
1 308 297,87

1 308 297,87
10
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FKSP
účet 243
půjčky 335
převod dotace
příspěvek na stravné

120 779,96
8 000,00
5 289,00
-11 650,00

kontrolní součet

122 418,96

401 jmění účetní jednotky
022 poř.cena
042 investice
celkem
082 oprávky
kontrolní součet

122 418,96

122 418,96
163 526,00

1 880 224,50
1 880 224,50
1 716 698,00
1 880 224,50

1 880 224,50
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III. ČINNOST MěK ZNOJMO
1. STATISTICKÉ ÚDAJE r. 2014
Statistické údaje jsou převzaty z Ročních výkazů o knihovně r. 2013 a 2014. Zahrnují údaje
z centrální knihovny MěK Znojmo a 2 plně profesionalizovaných poboček, pobočky Loucká a
pobočky Gagarinova. Údaje z částečně profesionalizované pobočky v Načeraticích a 2
neprofesionalizovaných poboček v Konicích a Mramoticích jsou sledovány na samostatných
statistických výkazech a jsou uvedeny ve stručném přehledu pod bodem 9 a 10.



Knihovní fond (KF)

Knihovní jednotky
Knihovní jednotky k 31.12.2013
v tom: naučná literatura
krásná literatura
zvukové dokumenty
zvukové obrazové dokumenty
elektronické dokumenty
Přírůstky knihovních jednotek
Úbytky knihovních jednotek
Počet docházejících periodik



r. 2014
180 938
68 829
105 022
5 929
306
842
6 899
3 199
259

177 238
67 835
102 398
5 857
306
842
7 007
3 059
233

+3 700
+994
+2 624
+72
-108
+140
+26

Výpůjčky
r. 2014

Výpůjčky celkem
v tom: naučná literatura ro dospělé
krásná literatura pro dospělé
naučná literatura pro děti
krásná literatura pro děti
ostatní dokumenty (audiovizuální…)
periodika



r. 2013Index Index r. 2013

198 153
42 867
113 536
4 361
20 099
629
16 661

r. 2013Index Index r. 2013
207 025
46 431
115 401
4 785
19 919
208
20 281

-8 872
-3 564
-1 865
-424
+180
+421
-3 620

Uživatelé a návštěvníci
r. 2014

Registrovaní uživatelé
Z toho: registrovaní uživatelé o 15 let
Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)
z toho: návštěvníci využívající internet
návštěvníci kulturních akcí
návštěvníci vzdělávacích akcí

4 370
1 719
76 372
5 339
8 805
3 861

r. 2013Index Index r. 2013
4 421
1 555
80 536
5 253
6 357
6 208

-51
+164
-4 164
+86
+2 448
-2 347
12
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Elektronické služby knihovny
r. 2014

Počet návštěv webové stránky knihovny
Počet vstupů do elektronického katalogu
Vstupy do elektronického výpůjčního protokolu
On-line informační služby (zodpovězené dotazy)



r. 2013Index Index r. 2013

59 794
30 400
9 677
562

+2 158
+3 999
-1 566
+86

Ostatní uživatelé
r. 2014

Kulturně vzdělávací akce
(besedy, výstavy, autorská čtení aj.)
Semináře, odborné porady, konzultace
Vydané publikace
Počet studijních míst
Počet počítačů na uživatele
z toho: připojených na internet
Plocha knihovny na uživatele v m2
Počet hodin pro veřejnost týdně



57 636
34 399
11 243
292

r. 2013Index Index r. 2013
542

515

+27

186
4
48
27
20
948
45

249
7
75
31
23
948
47

-63
-3
-27
-4
-3
-2

Meziknihovní výpůjční služba

Požadavky obdržené z jiných knihoven
Počet požadavků
Počet kladně vyřízených požadavků

Požadavky zasílané jiným knihovnám
Index
3 600
3 561

Počet požadavků
Počet kladně vyřízených požadavků

160
156
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2. ODDĚLENÍ DOPLŇOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ FONDU
AKVIZICE
Knihy - přírůstky:
V roce 2014 bylo pro MěK zpracováno celkem 6 817 nových knih.
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro mládež
Pobočka Gagarinova
Pobočka Loucká
Studovna
Hudební oddělení
Regionální literatura
Rakouská knihovna
MěK celkem:
Výměnné fondy (VF)
CELKEM:

1 770 sv.
571 sv.
310 sv.
292 sv.
116 sv.
6 sv.
83 sv.
63 sv.
3 211 sv.
3 606 sv.
6 817 sv.

Průměrná cena nově pořízených knih, včetně knih pro výměnné fondy, činila 194,31 Kč.
Průměrná cena nově pořízených knih pouze pro MěK činila 211,10 Kč.
Pro neprofesionální pobočky MěK bylo zpracováno celkem 91 nových knihy, v celkové
hodnotě 22.158,00 Kč. Knihy jsou již pro všechny tři pobočky zpracovány v knihovnickém
systému Clavius REKS.
Nové knihy:
Konice
Mramotice
Načeratice
Celkem:

43 sv.
45 sv.
3 sv.
91 sv.

11.710,30 Kč
10.447,70 Kč
0,00 Kč
22.158,00 Kč

Pro pobočku v Načeraticích nebyly v letošním roce pořizovány nové knihy, z důvodu uzavření
až do ledna r. 2015. (Knihovna byla přemístěna do nových prostor)
V rámci projektu „Česká knihovna“, vyhlášeného MK ČR, získala naše knihovna 25 nových
knih českých autorů, v hodnotě 6.068,00 Kč.
Při nákupu knihovních jednotek je spolupracováno s jednotlivými odděleními a přihlíženo
k vznešeným požadavkům. Nákup je realizován u místních knihkupců a internetových prodejen,
kde je využíváno poskytovaných rabatů.
Po celý rok byla průběžně prováděna oprava poškozených knih. Současně byla u těchto knih
prováděna i oprava katalogizačních záznamů. Pouze pro oddělení dospělých čtenářů to bylo 661
knih. V ostatních odděleních knihovny nebyly opravy knih evidovány.
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Knihy - úbytky:
V roce 2014 bylo z fondu MěK vyřazeno celkem 3199 knih. Jednalo se o knihy
opotřebované, obsahově zastaralé nebo knihy, o které nebylo ze strany čtenářů několik let zájem.
Vyřazované knihy byly nejprve nabídnuty knihovnám regionu prostřednictvím e-mailu, část byla
využita k půjčování v letních měsících na plovárně.
Úbytky v jednotlivých odděleních:
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro mládež
Pobočka Gagarinova
Pobočka Loucká
Studovna
Výměnné fondy
Celkem:

1 230 sv.
397 sv.
758 sv.
279 sv.
122 sv.
413 sv.
3 199 sv.

Z knihovního fondu v Mramoticích bylo vyřazeno 652 poškozených a zastaralých knih.
V Načeraticích bylo z téhož důvodu vyřazeno 840 knih.

Zvukové dokumenty:
Celkem bylo zpracováno 52 nových zvukových dokumentů (CD), z toho 13 nosičů byly
získáno bezplatně pro Rakouskou knihovnu..
Hudební oddělení
39 CD
10.964,00 Kč
Rakouská knihovna
13 CD
0,00 Kč
-----------------------------------------------------------------------Celkem:
52 CD
10.964,00 Kč
Na hudební nosiče pro hudební oddělení bylo vynaloženo 10.964,00 Kč.
V roce 2014 bylo zakoupeno 20 nových zvukových knih pro nevidomé návštěvníky knihovny,
v hodnotě 4.050,00 Kč.
Nově bylo ve sledovaném roce zakoupeno 10 ks deskových her pro dětské oddělení v hodnotě
4.852,00 Kč.

ROZPOČET - čerpání:
Knihy pro MěK:
Knihy pro MK:

677.838,00 Kč
22.158,00 Kč

Celkem:

699.996,00 Kč
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Čerpání financí na knihy v jednotlivých odděleních:
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro mládež
Pobočka Gagarinova
Pobočka Loucká
Studovna
Hudební oddělení
Regionální fond
Rakouská knihovna
MěK celkem:
Výměnné fondy (VF)
CELKEM:

408.518,34 Kč 1770 sv.
98.509,90 Kč
571 sv.
68.417,38 Kč
310 sv.
61.072,35 Kč
292 sv.
35.753,99 Kč
116 sv.
1.486,07 Kč
6 sv.
4.079,97 Kč
83 sv.
0,00 Kč
63 sv.
677. 838,00 Kč 3211 sv.
646. 770,00Kč 3606 sv.
1.324.608,00 Kč 6817 sv.

CELKOVÉ ČERPÁNÍ NA NÁKUP KNIHOVNÍCH JEDNOTEK V ROCE 2014:
Městská knihovna:
Výměnné fondy:
Hudební oddělení:

699.996,60 Kč
646.770,00 Kč
15.014,00 Kč

Různé:
V průběhu roku byla nadále prováděna oprava katalogizačních záznamů v návaznosti na
záznamy v UNIMARCU.
Byla prováděna průběžná oprava záznamů ve slovnících v programu CLAVIUS.
V návaznosti na připravovaný tisk signatur u naučné literatury v roce 2015 byla provedena
kontrola těchto signatur a u zastaralých a již nevyhovujících byla navržena změna, která se bude
týkat všech tematických skupin od 0 až po 9.
Pracovnice oddělení se podílí na přípravě kulturních akcích, pořádaných knihovnou.
Vedoucí oddělení průběžně sleduje změny, které se týkají jmenné a věcné katalogizace v sekci
katalogizace na webových stránkách Národní knihovny v Praze.
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3. STUDOVNA A ČÍTÁRNA. VEŘEJNÝ INTERNET.
FOND REGIONÁLNÍ LITERATURY
Studovna MěK Znojmo nabízí tyto služby:
informační
výpůjční - prezenční studium encyklopedické a příručkové literatury
- prezenční výpůjčky aktuálních čísel novin a časopisů (poslední číslo)
- absenční výpůjčky časopisů
rešeršní
reprografické
přístup na Internet
tisk z Internetu
Návštěvníci tohoto oddělení získávají aktuální informace několika způsoby: při osobní návštěvě, telefonicky nebo
zasláním e-mailu s konkrétním dotazem.

Číselné ukazatele:
Návštěvníci studovny  6 851
Počet výpůjček celkem  13 666
Z toho výpůjček periodik  12 863
Počet výpůjček na 1 návštěvníka  1,99
Počet výpůjček na 1 registrovaného čtenáře  29,32
Vyřízené rezervace  45
Počet registrovaných informací  65
Uživatelé internetu  3 463
Kromě přístupu na Internet umožňovala studovna svým uživatelům přístup do databáze ASPI automatizovaný systém právních informací.
Doplňování knižního fondu:
Příruční knihovna  149 sv. v hodnotě 46.323 Kč
Regionální fond 
83 sv. v hodnotě 22.949 Kč

Denní a regionální tisk a periodika - odebíráno celkem  186
z toho  5 cizojazyčných a 53 regionálních titulů
Rešerše  5
Excerpce článků z tisku, periodik a sborníků  3 887 článků
Kopírování  2985 ks
17
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Tisky  5296 ks
Poplatky vybrané za kopírování/tisky  4.857Kč / 12.261Kč
Ostatní poplatky
(upomínky, popl. za jednorázovou návštěvu + registrace)  8. 615Kč
Poplatky celkem  25.733Kč
Ediční činnost:
Znojemsko v tisku 2012 - výběrová regionální časopisecká bibliografie
Kalendárium - referáty o regionálních osobnostech na webu  12
Kolektivní akce: knihovnické lekce pro školy  8
Spoluúčast pracovníků studovny na akcích knihovny:
Pracovníci studovny se podíleli na zabezpečení kulturně vzdělávacích akcí knihovny
pořádaných v konferenčním sále, na výstavní činnosti v galerii v Domě porozumění a při
spoluúčasti MěK Znojmo na celostátních knihovnických akcích (např. Březen-měsíc čtenářů,
Týden knihoven a Den poezie). Zajišťovali technické zázemí, propagační materiály (přednášky,
vernisáže, Akademie třetího věku) a zároveň se podíleli na propagaci knihovny na internetu
(knihovnické WWW stránky) rozesíláním pozvánek a následné vyhotovení a zpracování
fotodokumentace.
Rovněž se podíleli na soutěži o nejlepší webovou prezentaci knihovny - Biblioweb 2014.

Propagace - nástěnky:
Nástěnka, o kterou se studovna dělí s půjčovnou pro dospělé čtenáře:
Celostátní knihovnické akce a knihovnické zajímavosti  6
Samostatná nástěnka:
Propagace kulturně vzdělávacích akcí - podle daného programu.
Nástěnka konferenčního sálu - průběžné informace.

Vzdělávání:
Pracovníci studovny se zúčastnili také několika vzdělávacích akcí pořádaných MZK v Brně.
 Nový občanský zákoník a knihovny
 Benchmarking knihoven 2014


Kniha ve 21. století - Slezská univerzita v Opavě

Pracovník studovny a čítárny i v tomto roce zajišťoval Základní počítačové kurzy
pro seniory,
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MěK Znojmo umožňuje rovněž svým návštěvníkům sdílet informace a komunikovat
prostřednictvím sociální sítě Facebook, kde nabízí informativní stránky související s
činností knihovny a jejich aktivitami a přehledně informuje o knižních novinkách.
V rámci celostátní akce BMČ mohli čtenáři knihovny využít bezplatný přístup do mediální
databáze ANOPRESS IT. Mohli zde najít nejaktuálnější informace z politiky, ekonomiky, kultury
nebo sportu.

Pracovnice studovny nově uspořádala fond regionální literatury ve skladových prostorech a
pokračovala v kontinuálním doplňování neevidovaných materiálů.
Rovněž pokračovala aktualizace knihovního fondu (vyřazování starších knih a nákup aktuálních
titulů dle konkrétních požadavků pracovnic studovny), opravy a nové obalení vybraných knihvliv přímého slunečního záření.
Během rekonstrukce oddělení pro dospělé čtenáře studovna částečně poskytovala služby pro
čtenáře MěK Znojmo tím, že přebírala vrácené knihy a půjčovala knihy již zamluvené a
připravené pracovnicemi z příslušného oddělení. Rovněž umožňovala čtenářům zaplatit
registrační poplatek.
Pro návštěvníky v Knihovně na Plovárně studovna poskytla některé vyřazené časopisy a zároveň
v tomto roce prodala 551 ks starších a také již vyřazených časopisů.
Počet uživatelů internetu měl v roce 2014 vzrůstající tendenci (hledání pracovních míst, tvorba
životopisů, studentské práce, volný čas, tiskové výstupy…)
Střední školou Gpoa Znojmo - Pontassievská 3 jsme byli osloveni ke spolupráci při tisku titulní
strany školního časopisu, kterou jsme společně s p. ředitelkou Maškovou potvrdili.
Na konci roku 2014 byly u studovny vyměněny staré dveře za nové a stěna vedle těchto dveří
byla doplněna korkovou nástěnkou na aktuální informace.
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Využití WWW katalogu MěK Znojmo v r. 2014

2014

Počet
dotazů
(hledání)

Počet vstupů do katalogu
z prostoru
knihovny

Počet vstupů do už. konta

z prostoru
mimo knihovnu

z prostoru
knihovny

z prostoru
mimo knihovnu

Leden

30943

932

2545

51

1106

Únor

25716

746

2315

29

902

Březen

27715

744

2488

37

978

Duben

23863

706

2043

61

890

Květen

28570

695

2114

73

895

Červen

28090

523

1508

35

433

Červenec

17530

69

1074

10

262

Srpen

10638

65

1093

16

301

Září

28272

697

1995

58

802

Říjen

28285

877

2272

80

896

Listopad

25764

769

2005

49

869

Prosinec

27410

486

1639

33

811

ROK 2014 CELKEM

302796

7309

23091

30400

532

9145

9677
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4. KNIHOVNA RAKOUSKÉ LITERATURY - ÖSTERREICH-BIBLIOTHEK

Číselné ukazatele:
Registrovaní čtenáři ....................................................................................... 83
Návštěvníci ................................................................................................... 699
Výpůjčky celkem ........................................................................................ 1 545
z toho:
beletrie .................................................................................................... 495
naučná literatura .................................................................................... 348
z toho.
periodika ................................................................................................. 666
AV media ................................................................................................... 36
Knihovní fond k 31. 12. 2014 .................................................................... 7 140
Přírůstek za rok 2014 .................................................................................... 131
Úbytek............................................................................................................... 0
Knihovna rakouské literatury nabízí výpůjční služby (absenčně i prezenčně), služby
Informační (i písemné), dále pořádá různé kulturní a vzdělávací akce (besedy, autorská
čtení) a exkurze.
Kolektivní (kulturní) akce:
13. 5 se při příležitosti 150. výročí úmrtí spisovatele Charlese Sealsfielda uskutečnila
přednáška s názvem "Život a dílo Charlese Sealsfielda". Přednášejícím byl Mgr. Jiří
Svoboda, který též přečetl vybrané ukázky z autorova díla. Akce byla zorganizována
ve spolupráci s občanským sdružením Popice Charlese Sealsfielda a zúčastnilo se jí
22 návštěvníků.
23. 9. se ve spolupráci se Správou Národního parku Podyjí uskutečnila přednáška
"Přírodou bez hranic", jejíž součástí byla prezentace knihy "Sprachführer Natur"
spojená s představením mobilní aplikace Národního parku Podyjí a přednesem
poezie Reinera Kunze "Jako věci z hlíny -Wie die Dinge aus Ton" v českém i
německém jazyce. Akce se zúčastnilo 10 návštěvníků.
16. 12. - literární večer "Vánoční literární soi´réé". Tuto akci zajišťovala půjčovna pro
dospělé čtenáře, ale vzhledem k tomu, že na ní kromě Mons. Jindřicha Bartoše
vystoupil též rakouský autor českého původu Milan Ráček spolu s překladatelkou
Adélou R. Seidlovou, dá se považovat také za akci rakouské knihovny. Zúčastnilo se jí
40 návštěvníků.
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Vzdělávací akce:
30. 4. - exkurze studentů 2. ročníku Střední zdravotnické školy ve Znojmě - 13 účastníků
17. 9. - exkurze studentů 3. ročníku Gymnázia dr. Polesného - 10 účastníků
16. 12. - exkurze studentů 1. ročníku Střední zdravotnické školy ve Znojmě - 18 účastníků
17. 12. - exkurze studentů 1. ročníku Střední zdravotnické školy ve Znojmě - 19 účastníků

Propagační akce:

5. 1. - 31. 1. – výstavka knih "Peter Altenberg" – 95. výročí úmrtí (61 zhlédnutí)
2. - 28. 2. – výstavka knih "Hogo von Hofmannsthal" – 140. výročí narození (58
zhlédnutí)
3. - 31. 3. – výstavka knih "Březnová výročí rakouských osobností – Peter Altenberg,
Johann Strauss st., Ernst Gombrich" – (70 zhlédnutí)
3. - 31. 3. – výstavka knih "Ilse Tielsch " – 85. výročí narození (70 zhlédnutí)
4. - 30. 4. – výstavka knih "Johannes Mario Simmel" – 90. výročí narození (70 zhlédnutí)
5. 5. - 23. 5. – výstavka knih "Norbert Silberbauer" – 55. výročí narození (30 zhlédnutí)
26. 5. - 16. 6. – výstavka knih "Charles Sealsfield" – 150. výročí narození (29 zhlédnutí)
27. 6. - 20. 8. – výstavka knih "První světová válka" – 100. let od vyhlášení (50
zhlédnutí)
6. 10. - 31. 10. – výstavka knih "Knihovny a muzea v Rakousku" – (46 zhlédnutí)
11. - 30. 11. – výstavka knih "Georg Trakl" – 100. výročí úmrtí (56 zhlédnutí)
12. - 31. 12. – výstavka knih "Friederike Mayröcker" – 90. výročí narození (80 zhlédnutí)

Informační materiály:
V roce 2014 nebyly vydány žádné bibliografické materiály, byly vytvořeny pouze jednorázové
informativní poutače k výstavkám knih (11 kusů)
Ostatní:
KRL odebírá pravidelně 16 titulů periodik, další tituly chodí nepravidelně nebo jednorázově
Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby bylo z KRL půjčeno 7 knih a 1 CD do jiných
knihoven
Bylo podáno 10 písemných informací
Za upomínky bylo vybráno 1210,- Kč, za registrace nových čtenářů (v období uzavření půjčovny
pro dospělé čtenáře z důvodu rekonstrukce) bylo vybráno 300 Kč
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Knihovnice KRL se zúčastnila těchto akcí:
8. a 11. 4. školení MZK v Brně na téma "Efektivní komunikace se čtenáři“
2. 6. - 13. 6. – literárního semináře v Klosterneuburgu "Die Zeit von 1914 – 1989 in Literatur
und Kultur"
26. 9. – účast na mezinárodní konferenci "Charles Sealsfields Nordamerika im 21. Jahrhundert –
Neue Fragen, neue Antworten = Charles Sealsfield‘s North America in the 21st Century –
Unresolved Questions, New Answers", která se konala v Sealsfiedově rodném domě v Popicích
26. a 27. 9. 2014 pod záštitou Rakouského kulturního fóra v Praze, společnosti Internationale
Charles-Sealsfield-Geselschaft a Institutu germanistiky Vídeňské univerzity
23. 10. – školení MZK Brno na téma "Tvorba letáku pro propagaci knihovny"
2. 12. – školení v MZK Brno na téma "Bezplatné databáze a portály pro vyhledávání odborné
literatury“
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5. ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE

Číselné ukazatele:
Registrovaní čtenáři ……………………………………………………………………………………………… 2 442
Návštěvníci …………………………………………………………………………………………………………..28 433
Výpůjčky celkem ..………………………………………………………………………………………………117 474
Počet výpůjček na 1 návštěvníka .…………………………………………………………………………… 4,13
Beletrie půjčená dospělým čtenářům (v %) ………………………………………………………….. 66,20
Naučná literatura půjčená dospělým čtenářům (v %) …………………………………………… 32,25
Literatura pro děti a mládež (v %) …………………………………………………………………………….1,25
Počet vyřízených rezervací ……………………………………………………………………………………. 6 045
Počet zodpovězených dotazů v elektronické podobě …………………………………………… 197
Poplatky vybrané za rok 2014

200. 388 Kč

V roce 2014 došlo v Oddělení pro dospělé čtenáře k rekonstrukci, která trvala od 16. 6. 2014 do
8. 9. 2014. Při rekonstrukci došlo k výměně podlah, k výmalbě, proběhly opravy na elektroinstalaci
a byl nahrazen veškerý nábytek.
Již od března jsme čtenáře seznamovali s plánem rekonstrukce, čtenáři si mohli vypůjčit
neomezené množství knih (akce „Pomozte nám vystěhovat půjčovnu!“) aniž by byli postihováni za
pozdní vrácení. Vracet knihy pak mohli ve studovně, čehož využívali po celou dobu uzavření
půjčovny. V polovině června zaměstnanci knihovny za pomoci pracovníků SNMZ vystěhovali
veškerý fond z volného výběru do skladu a konferenčního sálu a začali stavební práce. Slavnostní
otevření za účasti významných představitelů města a kraje proběhlo 9. 9. 2014. Tento den začalo
Oddělení pro dospělé opět sloužit veřejnosti.
Nově zrekonstruovaná knihovna se mezi čtenáři setkala s velmi pozitivním ohlasem.
Návštěvníci oceňují více světla, otevřenost prostoru, kombinaci barev, chválí obraz určený přímo
pro knihovnu, který je zavěšen u obslužního pultu. Negativem byla dočasná absence taburetů mezi
regály, ty již slouží čtenářům.
Během letních prázdnin jsme zahájili 1. ročník půjčování knih v Knihovně Na plovárně. Půjčování
bylo vázáno na pěkné počasí, kterého jsme si příliš neužili. Přes počáteční nedostatky se služba
setkala s pozitivním ohlasem návštěvníků Městské plovárny. Tato služba byla bezplatná, půjčování
knih a časopisů probíhalo oproti symbolické kauci. Jednalo se o knihy vyřazené z fondu knihovny,
přesto pečlivě vybrané tak, aby pobavily a zahnaly nudu. Knihovnu Na plovárně navštívilo 85
návštěvníků, kteří si půjčili 136 knih či časopisů.
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V loňském roce jsme začali zasílat předupomínky a 1. a 2. upomínky e-mailem. Tuto službu
čtenáři s nadšením přivítali. Též jsme s kolegou Jiřím Rudorferem projednali a zajistili tisk
rezervačních lístků a tisk čtenářských legitimací. Tato automatizace urychlila odbavení čtenářů.
Jako v loňském roce jsme pokračovali ve vyřazování knih. Jednalo se o knihy ztracené,
duplicitní a poškozené. Velkou probírkou prošly při zakládání do nových regálů knihy pro mládež,
poezie a částečně fond v německém jazyce. Část méně využívaného fondu byla převedena do
skladu.
Vzhledem k téměř tříměsíčnímu uzavření půjčovny došlo k poklesu počtu čtenářů i jejich
výpůjček. V uplynulém roce k nám zavítalo 28 433 návštěvníků, kteří si vypůjčili 117 474
dokumentů.
Čtenáři v hojném počtu využívají možnosti rezervace knih. Tato služba je bezplatná, platí
pouze uživatel, který nevyužívá elektronickou poštu. Vloni jsme tímto způsobem vyřídili 6 045
požadavků.
Elektronickou cestou jsme v loňském roce zodpověděli 197 dotazů. Jednalo se o dotazy
na přítomnost knihy ve fondu, prodlužování či rezervace přes e-mail apod.
Stále trvá zájem o Meziknihovní výpůjční službu (dále MVS). V roce 2014 jsme kladně
vyřídili 156 žádostí našich uživatelů. Z našeho fondu jsme pak poskytli 3 561 dokumentů do jiných
knihoven. Toto číslo nám zvyšují především knihovny z regionu, a to Obecní knihovna Citonice a
Obecní knihovna Jevišovice. Služba MVS je pro knihovny bezplatná, uživatel naší knihovny platí
paušální poplatek 55 Kč, který slouží k úhradě poštovného.
Jako tradičně byl velký zájem o kulturní a vzdělávací akce. Počet akcí i návštěvníků, kteří
přicházejí, je každoročně vysoký. Vloni proběhlo na sedmdesát kulturních a vzdělávacích akcí, tyto
akce navštívilo 3299 návštěvníků. Oddělení pro dospělé čtenáře přímo zajišťuje Úvodní
knihovnické lekce pro studenty středních a odborných škol, o tyto akce je zájem především
na začátku školního roku.
V průběhu celého roku jsme uživatele a návštěvníky knihovny informovali o kulturních
a vzdělávacích akcích pořádaných nejen knihovnou, ale i ostatními kulturními institucemi Znojma.
Formou nástěnek byli návštěvníci seznamování s výročími významných kulturních osobností.
Danuše Růžičková přichystala k vydání dva bibliografické materiály. První vyšel v březnu
při příležitosti 100. výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala, druhý pak v říjnu jako
vzpomínka 90. výročí narození spisovatele Josefa Škvoreckého.
Oddělení pro dospělé čtenáře se jako každoročně zapojilo do celostátní akce Týden
knihoven, který probíhal od 6. - 12. 10. 2014. Návštěvníci využili registrace zdarma pro nové
čtenáře a čtenářské amnestie, vybírali si knihy podle barev v rámci akce „Barevný podzim“, měli
možnost prohlédnout si výstavku knih k životu a dílu Josefa Škvoreckého a projít si knihovnu
společně s Mgr. Evou Šrámkovou v rámci Dne otevřených dveří („Od sklepa až po půdu“).
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V daném období byl mezi čtenáři největší zájem především o tituly českých autorů.
Nejčtenější byl titul Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyně, který si půjčilo 29 čtenářů. Stále velmi
oblíbené jsou knihy spisovatelek Táni Keleové-Vasilkové či Simony Monyové. Ze zahraniční tvorby
i nadále trvá zájem o trilogii Padesát odstínů šedi, temnoty a svobody. Mezi detektivkami
jednoznačně vede Sněhulák od populárního autora Jo Nesbo (26× půjčeno). Z tzv. povinné četby
byl největší zájem o knihy Farma zvířat od George Orwella a Petr a Lucie od Romaina Rollanda.
Z naučné literatury se nejvíce půjčovala kniha Historie Znojma v obrazech od Vlastimila Janků
(20×).
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5.1 KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY MěK ZNOJMO
(Kalendář akcí a Výstavy jsou uvedeny v příloze)

Kulturní akce naší knihovny se již staly oblíbenou a stále více vyhledávanou aktivitou a to pro
nejširší vrstvy obyvatel - tedy nejen pro registrované čtenáře knihovny.
Nejpočetnější skupinou i nadále zůstávají senioři - jejich zájem o celoživotní vzdělávání a další
volnočasové aktivity stále stoupá a my se jim snažíme vycházet maximálně vstříc.
Mezi nejoblíbenější a již tradiční akce knihovny patří:
Akademie 3. věku - v současné době již máme 120 studentů a podle ohlasů se jim
program Akademie velmi líbí. Největší úspěch zaznamenaly přednášky s tématikou
starých pohlednic Znojma, přednášky s psychologickou tématikou a milá přednáška
seznamující s vánočními tradicemi Znojemska. S velkým nadšením byl přijat také „školní
výlet“ do lázní Luhačovice, spojený s prohlídkou lázeňských zařízení a ochutnávkou
léčivých pramenů.
výstavní činnost v Galerii Domu porozumění
Otazníky v podkroví - pořad, který rozšířil nabídku akcí knihovny - moderátorem jsou
představovány zajímavé osobnosti regionu.
Noc s Boccacciem - pořad je obdobou andersenovské pohádkové noci v knihovně
uzpůsobený pro dospělé čtenáře.
Besedy a autorská čtení - snad nejoblíbenější typ pořadu nejvíce navštěvovaný širokou
veřejností. Oblíbené jsou hlavně besedy se současnými autory, dále programy
cestopisné a zaměřené na zdravý životní styl.
Z mnoha proběhlých besed bych ráda vyzdvihla besedu se spisovatelem Karlem
Kostkou Cubecou jak pro studenty Akademie 3. věku, tak pro širokou veřejnost,
„Žítkovské čarování“ s PhDr. Jiřím Jilíkem nebo „Čarodějnické procesy“ PhDr. Aleny
Ovčačíkové.
Poetické večery - další z oblíbených pořadů kdy je přednes poezie prokládán živou
hudbou.
K dalším zaběhnutým akcím patří čtení studentů k různým příležitostem pořádaným knihovnou Non-stop čtení v knihovnickém týdnu, poetické čtení věnované oblíbeným básníkům nebo jiná,
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tematicky laděná čtení, kde si mladí lidé vyzkouší, jak obtížné je mnohdy číst nahlas a před
publikem.
Dále je potřeba zmínit již dlouholetou spolupráci s Klubem zdraví, s Vozíčkáři Znojemska,
Tyflocentrem, Svazem tělesně postižených atd.
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6. HUDEBNÍ ODDĚLENÍ

V roce 2014 navštívilo Hudební oddělení Městské knihovny Znojmo 99 návštěvníků, kteří si
půjčili celkem 289 dokumentů; nadpoloviční většinu z těchto půjček opět tvoří prolongace (164).
Zvukové dokumenty (CD s hudbou či mluveným slovem; a dále kazety, respektive CD-ROMy
s namluvenými knihami pro ty, jež prokazatelně nemohou běžným způsobem číst) se na celkovém
počtu letos podílejí 84 % (konkrétně 243 kusů), oproti zbývajícím 16 %, o něž se dělí jednak
papírové knihy (39 ks, 13,5 %), jednak časopisy (7 ks, 2,5 %). Nahlédneme-li do podrobnější
statistiky papírových knih, převažuje naučná literatura (9,7 %) nad beletrií (3,8 %).
Kromě běžného půjčování je evidováno celkově 9 exkurzí převážně pro základní školy (z malé
části též pro střední školy), z toho jedna všeobecně seznamovací a osm odborných tematických
(pořady: 7× Svět hudebních nástrojů, 1× Smetanova Má vlast se zvláštním zaměřením na
symfonickou báseň Vltava). Tradičně se Hudební oddělení podílelo také na akcích pořádaných
jinými odděleními a také ve spolupráci s jinými institucemi.
Nesmíme zapomenout zmínit zavedení nové služby. Od března 2014 jsme začali veřejnosti
půjčovat čtečky elektronických knih. Jedná se o dva typy, Kindle 5 a PocketBook. Vzhledem
k pořizovacím nákladům jsou čtečky půjčovány oproti vratné kauci 1000 Kč. Tato služba se však
prozatím nesetkala s přílišným zájmem veřejnosti.
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7. DĚTSKÉ ODDĚLENÍ. VEŘEJNÝ INTERNET PRO DĚTI
Zajišťuje výpůjční služby nejen pro děti, ale i dospívající mládež. Děti využívají dětské oddělení i
jako místo příjemného a zábavného trávení volného času.
Číselné ukazatele:
r. 2014
Celkový počet registrovaných čtenářů
Čtenáři do 15 let
Návštěvníci
Výpůjčky
Z toho výpůjček periodik
Počet výpůjček na 1 návštěvníka
Počet výpůjček na 1 registrovaného návštěvníka
Počet vyřízených rezervací
Počet registrovaných informací
Uživatelé internetu

r. 2013Index Index r. 2013

1 262
976
10 221
23 619
1 337
2, 31
18,71
298
203
1 455

1 251
938
10 406
24 310
2 061
2,33
19,43
297
0
1 642

+11
+38
-185
-691
-724
-0,02
-0,72
+1
+203
-187

Knižní fond
Přírůstek ………………………………………………………………………………………… 571 sv.
Úbytek …………………………………………………………………………………………… 397 sv. (zastaralé, opotřebované, duplikáty)

Bylo provedeno žánrové stavění fondu - detektivní, hororové a komiksové příběhy a autorské
stavění – pořádající znak na dvě písmena.
Ediční činnost: 2
Sborník oceněných literárních prací Autorské čtení 2014 1.- 2. kategorie
Sborník oceněných literárních prací Autorské čtení 2014 3.- 4. kategorie
Výstavky knih:
Ondřej Sekora
František Nepil
Ljuba Štíplová
Jiří Trnka
Vánoční čtení
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Nástěnky:
Leden / Zima - zvyky, pranostiky
Únor / Masopust
Březen / Jaro je tu, čtení pomáhá
Duben / Velikonoce nejen u nás, Svátek čarodějnic
Květen / Významné dny
Červen / Těšíme se na prázdniny, významné dny
Červenec / Prázdninové toulání, významné dny
Srpen / Prázdninové toulání, významné dny
Září / Začala škola, významné dny
Říjen / Podzimní čas, významné dny
Listopad / Halloween, významné dny
Prosinec / Vánoce

Soutěže: účast 190 dětí
Zima
Co víš o únoru?
Jarní kviz
Velikonoce
Čarodějnický kviz
Cestou necestou
Cestou necestou
Škola hrou
Podzim v přírodě
Svátek strašidel
Vánoční čas

Pravidelnými návštěvníky besed a akcí dětského oddělení jsou ZŠ nám. Republiky, ZŠ
Mládeže, ZŠ Václavské nám. a její odloučené pracoviště Jubilejní park, ZŠ P. Diviše Přímětice, ZŠ
Speciální a praktická, Gymnázium a SOŠ pedagogická, ZŠ Pražská, odloučené pracoviště Slovenská,
ZŠ Prosiměřice, ZŠ Vrbovec, MŠ Tvořihráz, MŠ Dělnická, MŠ Slovenská, MŠ nám. Republiky, MŠ
Pražská, víceleté gymnázium Dr. Polesného…
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Akce na dětském oddělení v číslech

AKCE

POČET

ÚČAST

Besedy pro děti ZŠ

97

1410

Besedy a vzdělávací akce pro středoškoláky…

29

489

Interaktivní hodiny

48

1134

Vzdělávací akce pro děti

54

1358

9. ročník Autorského čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských
škol…

1

72

Noc s Andersenem

1

83

Písmenková víla

4

89

Čtenář roku 2014

5

149

Výtvarná dílna 5P

1

12

Praktická škola v knihovně /17-22let/

5

58

MŠ předškoláci v knihovně

8

115

Informační technologie

3

28

Projekt čtení pomáhá

1

3

O prázdninách on-line

1

15

Volný čas

2

33

Týden čtení

14

257

Den pro dětskou knihu

2

64

V září Světlušky září

1

15

Kdo to byl Gutenberg / pro knihovníky/

1

57

Paralympiáda

2

11

Rekord-Nejvíce čtoucích a poslouchajících

1

45

281

5 452

Celkem

Besedy

Kromě prvních návštěv knihovny, informačních lekcí, interaktivních hodin, soutěží a
kulturních akcí pořádá oddělení tematické besedy dle požadavků škol pro různé věkové skupiny.
Např.: Žánry v literatuře, Bajky, Pohádky kolem nás, Knihy a jejich svět, Komiks, Bří Čapkové,
Holokaust, Vánoce Josefa Lady, Pověsti Znojma a Znojemska, Velikonoce, Z deníku kocoura
Modroočka, Hrajeme si na básníky, Pohádkový Andersen, Od písmene ke knize, A. Lindgrenová,
Ferda Mravenec, Masopust, Žáčkův pohádkový svět, Knižní detektivní záhady, Čertovské pohádky,
Vynález knihtisku, Žijí mezi námi …
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Gymnázium a SOŠ pedagogická škola, Gymnázium Dr. Karla Polesného - Hrdina v dětské literatuře,
Poezie pro děti, Báje a pověsti, Pověsti Znojma a Znojemska, Jak pracovat s dětskou knihou, Bajky,
Pohádky, Informační hodiny…

Práce s mentálně postiženými a hendikepovanými dětmi
Od podzimu roku 2003 oddělení spolupracuje se ZŠ Speciální a Praktickou ve Znojmě.
Jedenkrát za 6 týdnů děti navštěvují se svou paní učitelkou a asistenty knihovnu. Většina těchto
dětí by se do knihovny nikdy nedostala. Zde mají možnost dvě vyučovací hodiny strávit v
příjemném prostředí a obklopené knihami. I když čtenářské znalosti jsou nedostatečné, přece
čteme /obrázkové písmo, ilustrace/ a vyprávíme si o knize, hrajeme různé hry. Pro starší /16 a
výše/ jsou určeny interaktivní a tematické besedy – např. Luciano Pavarotti, Vánoční svátky,
Velikonoce…

Interaktivní a vzdělávací hodiny – Úkoly babičky knihovničky (týmová práce)
Cílem těchto pracovních hodin je seznámení dětí s vyhledáváním v naučné literatuře, pracovat
s knihou a nalézt v ní co nejvíce informací k danému tématu, o kterém si vyprávíme. Oblíbené jsou
Úkoly babičky Knihovničky, které skrývají nejen poznání, ale mnoho tajemství, záhad a úkolů, které
musí čtenáři ve skupině odhalit, vypátrat a svoje poznatky před celou třídou prezentovat. Důraz je
kladen na práci s textem - porozumění, výtah nejdůležitějších údajů a na prezentaci.

Písmenková víla

Tato akce je určena pro žáky 1. tříd. Děti obdrží vysvědčení od Pohádkové víly, když
prokážou, že pochopily čtený text. Pravidelný program: čtení pohádky, příběhu, vyprávění,
porozumění čteného textu a samostatná práce, soutěže, hádanky.
Veřejný internet

Oddělení má šest internetových míst, které využilo 1.455 čtenářů. Na nástěnce, ale i u
počítačů jsou letáčky - Bezpečný internet pro děti, Linka bezpečí. Dne 12. 2.2 014 se dětské
oddělení zúčastnilo celostátní akce u příležitosti Dne bezpečnějšího internetu. Pro děti byla
připravena akce I o prázdninách on-line, které se zúčastnilo 15 návštěvníků.
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Autorské čtení 2014

Dne 26. března 2014 se konal v MěK Znojmo 9. ročník Autorského čtení žáků ZŠ a studentů
středních a učňovských škol, kterého se zúčastnily nejen děti ze znojemských škol, ale i
z Prosiměřic, ZŠ Kravsko. Bylo zasláno 118 příspěvků.
Noc s Andersenem
Dvanáctá Noc s Andersenem v 2014 začala přesně úderem 19.00 hodiny. V sále MěK se
sešli všichni znojemští spáči. Setkání Andersenů navštívili a dětem přečetli pohádku od
H. CH Andersena zástupce města Znojma Oto Mašek, spisovatel Mgr. Jiří Svoboda a
paní ředitelka knihovny. Žákyně 8. B. ze ZŠ nám. Republiky si připravily krátkou prezentaci s malou
soutěží o H. CH. Andersenovi. Téma letošní Noci „Komisař Vrťapka“. V Městské knihovně Znojmo dětské oddělení spalo 23 dětí ze ZŠ Mládeže + 1 učitelka + 2 knihovnice.

Čtenář roku 2014

Do soutěže o titul ČR 2013 se zapojili žáci 2. a 3. tříd ZŠ Mládeže a ZŠ Jubilejní park. Titul získalo
182 dětí, které splnily podmínky – pravidelný návštěvník knihovny, přečíst 8 a více knih a zapsat je
do čtenářského deníku.

Týden čtení

Dětské oddělení se přihlásilo do celostátní akce SKIP - Týden čtení. 257 žáků ze ZŠ
nám. Republiky, ZŠ Praktická a ZŠ Prosiměřice své čtenářské dovednosti předvedli v račím,
čtvercovém, postřehovém čtení a při čtená í jazykolamů.
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Den pro dětskou knih
Každoročně se dětské oddělení zúčastňuje celostátní akce Den pro dětskou knihu. V naší
knihovně jsme slavili dne 4. 12. 2014 komiksovým workshopem. Společně s ilustrátorkou
Markétou Vydrovou a hudebníkem a scénáristou Danielem Vydrou. Kteří zasvětili do tajů komiksu
64 páťáků ze ZŠ nám. Republiky.

V září Světlušky září

Už podruhé Světlušky zazářily v naší knihovně a návštěvnici si mohli vyzkoušet se
šátkem na očích - pověsit si kabát na věšák, posadit se na židli, odemknout skříňku…

Rekord O nejvíce čtoucích a poslouchajících

Dne 24. 9. 2014 se 43 žáků a pedagogů ze ZŠ Praktická a speciální zapojilo do pokusu o rekord „O
nejvíce čtoucích a poslouchajících“. Rekord byl uznán a zapsán do Knihy rekordů ČR.

Zábavné odpoledne AVARE
Od listopadu dětské oddělení začalo úzce spolupracovat s romským koordinátorem. Pro
tyto děti, ale i ostatní návštěvníky knihovny jsou pořádány zábavná odpoledne – hry, soutěže,
kvízy, čtení…
Dětské oddělení zajišťuje od 1. 9. 2013 i služby v knihovně ZŠ Prokopa Diviše a MŠ Znojmo
Přímětice 569. Knihovna je otevřena každou středu od 7:45 do 10:00. Knihovnu navštívilo celkem
1081 čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 868 knih. Bylo uskutečněno celkem 37 besed, kterých se
zúčastnilo 824 žáků.
počet účast
Tematické besedy

32

722

Informační hodiny

5

102

37

824

Celkem
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Výstavky: Knihy pro Vás, Jaro, Čtení na prázdniny, Vánoční čas

Nástěnka:
Leden / Významné dny, ZOH v Soči, zima
Únor / Významné dny
Březen / Významné dny, jaro
Duben / Velikonoce, významné dny
Květen / Významné dny
Červen / Významné dny, léto
Září / Zpátky do školy, významné dny
Říjen / Podzim, významné dny
Listopad / Halloween, významné dny
Prosinec / Vánoce, Významné dny
Kvizy: Zima, Co víš o únoru?, Jarní kviz, Velikonoce, Čarodějnický kviz, Cestou necestou, Škola hrou,
Podzimní čas, Halloween, Vánoční čas.
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8. POBOČKY LOUCKÁ A GAGARINOVA
8.1. POBOČKA LOUCKÁ
Číselné ukazatele:

r. 2014
Celkový počet registrovaných čtenářů
Čtenáři do 15 let
Počet návštěvníků
Výpůjčky celkem
Z toho výpůjček knih
Z toho výpůjček periodik
Počet výpůjček na 1 návštěvníka
Počet výpůjček na 1 registrovaného čtenáře
Počet vyřízených rezervací
Uživatelé internetu

521
297
4816
13153
12341
812
2,73
25,14
68
336

r. 2013 Index Index r. 2013
508
307
5060
16157
15395
762
3,19
31,80
45
297

+13
-10
-244
-3004
-3054
+50
-0,46
-6,66
+23
+39

Rozbor činnosti - 2014
Složení výpůjček podle tematického zaměření:
Beletrie pro dospělé: 7752
Naučná literatura pro dospělé: 297
Celkem půjčeno dospělým: 8 049
Naučná literatura pro děti: 3 564
Beletrie pro děti: 728
Celkem půjčeno dětem: 4 292

Poplatky - 2014:
Za upomínky: 4479 Kč
Za registraci: 13230 Kč

Pobočka Loucká se v měsíci říjnu zúčastnila akce Týden knihoven. Nabídla novým
návštěvníkům knihovny možnost přihlásit se do knihovny zdarma. Registraci zdarma využilo 10
dětských čtenářů do 15 let a 3 dospělí čtenáři. Základy ovládání počítače a internetu využil
jeden registrovaný čtenář.
Od 3. března do 31. března proběhla na pobočce akce Březen měsíc čtenářů. Pro děti
v knihovně probíhaly během celého roku různé malé soutěže a vědomostní kvízy.
K velikonočním a vánočním svátkům byly pro návštěvníky knihovny instalovány tematické
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nástěnky s českými tradicemi, které byly vždy spojené s besedou a půjčením knih.
Na pobočce Loucká proběhlo celkem 103 akcí (58 besed a 45 vzdělávacích akcí) pro základní
a mateřské školy z dolní části města (ZŠ JUDr. Josefa Mareše, ulice Klášterní, MŠ Loucká, MŠ
Holandská, MŠ Klášterní a nově také pro MŠ Kuchařovice). Celková návštěvnost těchto akcí
byla 2 167 návštěvníků. Naše pobočka také začala v roce 2014 spolupracovat s Hudebním
oddělením.

Složení výpůjček 2014 podle tematického zaměření
Beletrie pro dospělé čtenáře
7752
Naučná literatura pro dospělé čtenáře
297
Celkem půjčeno dospělým čtenářům
8049
Naučná literatura pro dětské čtenáře
3564
Beletrie pro dětské čtenáře
728
Celkem půjčeno dětským čtenářům
4292
Celkem půjčeno periodik
812
Počet vyřízených rezervací
68
Poplatky vybrané za rok 2014
vybráno za upomínky
vybráno za registraci čtenářů

4479 Kč
13230 Kč

Číselné ukazetele za rok 2014
Registrovaní čtenáři
Počet návštěvníků
Celkem vypůjčeno titulů

523
4816
13153

Stav knižního fondu 2014
Přírůstek knih
Úbytek knih
Naučná literatura pro dospělé
Beletrie pro dospělé
Naučná literatura pro mládež
Beletrie pro děti
Celkový stav fondu

292
279
660
4530
529
2813
8532

Veřejný internet a počítačová místa v knihovně 2014
Počet počítačových míst pro uživatele
3
Použití internetu
336
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Vzdělávací akce a besedy v knihovně 2014
45
Vzdělávací akce
58
Besedy
103
Celkem uskutečněných akcí
1261
Návštěvnost besed
906
Návštěvnost vzdělávacích akcí
2167
Celková návštěvnost těchto akcí
Pracoviště pobočky Loucká - Centrum sociálních služeb
2014
Celková návštěvnost za rok
97
Výpůjček celkem
541
Celkový fond knih
800

Číselné ukazatele 2014
523
4816

13153

Registrovaní čtenáři

Počet návštěvníků

Celkem výpůjčeno titulů

Stav knižního fondu 2014
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Přírůstek
knih
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knih

Naučná Beletrie
literatura
pro
pro
dospělé
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Naučná Beletrie Celkový
literatura pro děti stav fondu
pro
mládež
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Složení výpůjček podle tematického zařazení
Počet vyřízených rezervací

68

Celkem půjčeno periodik

812

Celkem půjčeno dětským čtenářům

4292

Beletrie pro dětské čtenáře

728

Naučná literatura pro dětské čtenáře

3564

Celkem půjčeno dospělým čtenářům

8049

Naučná literatura pro dospělé čtenáře

297

Beletrie pro dospělé čtenáře

7752
0

2000

4000

6000

8000

10000
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8.2. POBOČKA GAGARINOVA
Zajišťuje výpůjční služby pro dospělé i dětské čtenáře.
Číselné ukazatele:
r. 2014
Celkový počet registrovaných čtenářů
Čtenáři do 15 let
Počet návštěvníků
Výpůjčky celkem
Z toho výpůjček knih
Z toho výpůjček periodik
Počet výpůjček na 1 návštěvníka
Počet výpůjček na 1 registrovaného návštěvníka
Počet vyřízených rezervací
Registrované informace
Uživatelé internetu

466
165
5212
21603
20903
700
4,1
46,35
199
66
105

r. 2013 Index Index r. 2013
412
150
3721
17491
16341
1150
4,7
42,45
123
25

+54
+15
+1491
+4112
+4562
-450
-0,6
+3,90
+76
+66
+80

Knižní fond:
vyřazeno 758 svazků - zastaralé, duplikáty, opotřebované
přibylo 310 svazků
Bylo provedeno autorské stavění fondu /pořádající znak tři písmena / a žánrové stavění – romány
pro ženy.
Výstavky knih:
Knihy pro Vás
Vesnické romány
Krásné Vánoce
l. světová válka v literatuře
Knihovnu navštěvují pravidelně žáci ze ZŠ Pražská, ZŠ Václavské náměstí, odloučené pracoviště
Jubilejní park, MŠ Pražská
V roce 2014 bylo uspořádáno 71 besed a akcí s celkovou účastí 1484 žáků
Témata besed: Cesta do pravěku, Bílý tesák - J. London, Staré řecké báje a pověsti, A.
Lindgrenová, Večerníček se uklání, První návštěva knihovny, Vánoce, Velikonoce, Halloween,
Malá čarodějnice, Mach a Šebestová, Informační hodiny, Pohádkový svět…
Akce: Týden čtení - jazykolamy, Kvízové dopoledne, Ilustrace ke knize Mořský svět
Knihovnice se zúčastnila Noci s Andersenem v dětském oddělení.
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Veřejný internet:
Pobočka má k dispozici tři internetová místa, která využilo 105 návštěvníků.
Knihovna DPS U Lesíka
V 1. pololetí 2014 se otevřela nová pobočka pro seniory v pečovatelském domě U Lesíka ve
Znojmě. Knihovní fond činí cca 2000 svazků. Byla provedena aktualizace a systematické a žánrové
stavění knihovního fondu. Knihovna má 21 čtenářů. Jsou zde pořádány besedy, které mají velikou
účast.
Čtenář
i
2014
21

Návštěvníc
i
223

Výpůjčky

2014 akce
Pověsti Znojma
Pověsti Znojemska
Vladimír Menšík
Pavarotti
Opevnění města Znojma
Radostné vánoce

729
účast
25
22
29
25
31

29
161
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9. POBOČKA NAČERATICE
Číselné ukazatele:
r. 2014
Počet obyvatel
Knihovní fond
Počet svazků na 1 obyvatele
Registrovaní čtenáři
Z toho: čtenáři do 15 let
Návštěvníci v knihovně
Výpůjčky celkem
Zapůjčeno souborů VF
Počet svazků v souborech VF
Vzdělávací a výchovné kolektivní akce
Počet studijních míst
Počet počítačů pro uživatele
Počet návštěvníků využívajících internet
Plocha knihovny pro uživatele v m2
Počet hodin pro veřejnost týdně

r. 2013 Index Index r. 2013
297
2051
6,90
0
0
0
0
5
579
0
9
1
0
110
0

290
2888
9,95
91
15
701
1084
3
309
3
9
1
107
110
-5

+7
-837
-3,05
-91
-15
-701
-1084
+2
+270
-3
-107
-5

Pobočka byla v roce 2014 uzavřena - důvod stěhování, rekonstrukce nových prostor. Během
roku se několikrát posunulo datum spuštění provozu. Fond z VF byl průběžně navážen pro
zatraktivnění stávajícího fondu knihovny. Provedena aktualizace knihovního fondu- vyřazeno
840 svazků. Byly provedeny dvě metodické návštěvy - aktualizace fondu.
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10. POBOČKY KONICE A MRAMOTICE
10.1. POBOČKA KONICE
Číselné ukazatele:
r. 2014
Počet obyvatel
Knihovní fond
Počet svazků na 1 obyvatele
Registrovaní čtenáři
Z toho: čtenáři do 15 let
Návštěvníci v knihovně
Výpůjčky celkem
Zapůjčeno souborů VF
Počet svazků v souborech VF
Vzdělávací a výchovné kolektivní akce
Počet studijních míst
Počet počítačů pro uživatele
Plocha knihovny pro uživatele v m2
Počet hodin pro veřejnost týdně

r. 2013 Index Index r. 2013
352
1630
4.63
18
5
208
925
2
215
1
2
1
16
1

344
1587
5,75
19
6
200
1008
1
80
1
2
1
16
4

+8
+43
-1.24
-1
-1
+8
-83
+1
+135
-3

Pobočka se nachází v budově místní školy. Má bezbariérový přístup. Webovou stránku knihovny
navštívilo 888 uživatelů. Internet není v provozu.
10.2. POBOČKA MRAMOTICE
Číselné ukazatele:
r. 2014
Počet obyvatel
Knihovní fond
Počet svazků na 1 obyvatele
Registrovaní čtenáři
Z toho: čtenáři do 15 let
Návštěvníci v knihovně
Výpůjčky celkem
Zapůjčeno souborů VF
Počet svazků v souborech VF
Vzdělávací a výchovné kolektivní akce
Počet studijních míst
Počet počítačů s internetem pro uživatele
Počet návštěvníků využívajících internet
Plocha knihovny pro uživatele v m2
Počet hodin pro veřejnost týdně

r. 2013 Index Index r. 2013
436
1653
3,79
19
4
187
975
5
407
0
3
1
0
18
2

430
2260
5,26
19
2
146
763
3
253
0
4
1
0
20
4

+6
-607
-1.47
+2
+41
+212
+2
+154
-1
-2
-2

Pobočka se nachází v budově Místního úřadu. Byla provedena aktualizace knihovního fondu 44
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vyřazeno 652 svazků. Knihovnice se zúčastnila školení - Clavius REKS. Byla dokončena
automatizace knihovního fondu. Webovou stránku knihovny navštívilo 2541 uživatelů. Byly
provedeny 3 metodické návštěvy - aktualizace fondu, katalogizace dokumentů, systematické
stavění knihovního fondu.
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IV. VÝKON REGIONÁLNÍ FUNKCE PRO ZNOJEMSKO



Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí za r. 2014

Knihovna: Městská knihovna Znojmo
Kraj: Jihomoravský

1. Regionální působnost knihovny
Regionální oddělení Městské knihovny Znojmo poskytovalo v roce 2014 odborné knihovnické
služby celkem 148 knihovnám regionu Znojemska, včetně poboček (139 neprofesionálních
knihoven, 8 profesionálních knihoven + MěK). Změna v počtu obsluhovaných knihoven
nenastala žádná.
Knihovna má uzavřené smlouvy o poskytování služeb v rámci regionálních funkcí celkem s 140
knihovnami + 3 pobočky MěK Znojmo (8 knihoven s profesionálními pracovníky, 135
s dobrovolnými knihovníky). Změna v počtu uzavřených smluv nenastala také žádná.
Počet pracovníků zajišťujících RF
Od 1. dubna 2014 došlo ke změně vedoucí regionálního oddělení. Regionální funkce zajišťovali
do konce března pracovníci s 3,61 úvazky, od dubna do konce června pak 3,36 úvazky. Od
července do konce roku opět úvazky vzrostly na 3,61. K úvazkům na výkon RF se připočítává
podíl práce ředitele a ekonoma (úvazek cca 0,3).

Situace v knihovnách regionu:
Bítov - od května byla obnovena činnost knihovny, která byla uzavřena od roku 1999
Dolní Dubňany - od listopadu změna knihovnice
Horní Dunajovice - od ledna 2014 došlo ke změně knihovnice
Hrušovany nad Jevišovkou - knihovna byla od 9.6.do 20.6. uzavřena kvůli stěhování do nově
zrekonstruované budovy a 20. 6. 2014 byla znovu slavnostně otevřena
Miroslavské Knínice - knihovna byla v červnu přestěhována do jiné budovy
Moravský Krumlov - v červnu dokončení rekonstrukce knihovny
MěK Znojmo - od 16. 6. do 9. 9. 2014 bylo uzavřeno oddělení pro dospělé čtenáře z důvodu
rekonstrukce
MěK Znojmo - pobočka Načeratice - byla po celý rok 2014 uzavřena. V roce 2015 se plánuje
znovuotevření.
Našiměřice - knihovna několik let nepracovala, od ledna 2014 znovu obnovila svůj provoz
Práče - od června do půlky září byla uzavřena z důvodu nové elektroinstalace a výmalby
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Prokopov - od 1. 11. 2014 změna knihovníka
Rešice - od září 2013 do února 2014 byla knihovna uzavřena z důvodu výmalby a zateplení
Trnové Pole - od 1. 5. 2014 změna knihovnice
Únanov - od dubna 2014 došlo ke změně knihovnice
Neevidované knihovny:
1. Kubšice - knihovna nepracuje, v nejbližší době neplánují obnovit provoz
2. Šumice - knihovna nepracuje a zatím neplánují obnovení provozu
3. Rybníky - knihovna nepracuje a neplánují obnovení činnosti
Evidované nefunkční knihovny:
Černín - knihovna nepracuje pro nezájem čtenářů
Dyje - knihovna je uzavřena
Kadov - nepracuje, neuvažují o obnově činnosti
Němčičky - nepracuje pro nezájem čtenářů
Nový Šaldorf - nepracuje, neuvažují o obnově činnosti
Podmolí - knihovna nepracuje, probíhá vkládání KF do REKS, zřizovatel plánuje otevření
v roce 2015
7. Starý Petřín - knihovna zatím nepracuje
8. Tvořihráz - knihovna nepracuje pro nezájem čtenářů
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Knihovny v Branišovicích, Loděnicích a Šumicích spadající do správního obvodu Pohořelice,
nadále zůstávají pod metodickou péčí regionálního oddělení MěK Znojmo.

2. Porady, konzultace, metodické náštěvy
Konzultace
Za rok 2014 bylo knihovnám a jejich zřizovatelům poskytnuto 61 konzultací. Jednalo se o
pomoc při vyplňování ročního výkazu o knihovně, nabídky služeb regionálního oddělení,
aktualizací a revizí knihovních fondů, výměn knihovníků a jejich školení, zapojování knihoven
a obcí do celorepublikových soutěží, nákupů knih z finančních prostředků zřizovatele, nákupů
knihovnických pomůcek, připojení k internetu, dotací z VISK3 a knihovních systémů.

Metodické návštěvy
Metodické návštěvy se realizovaly od dubna do listopadu 2014, většina proběhla v rámci
rozvozu souborů knih z výměnného fondu. Metodickou pomoc poskytlo regionální oddělení
celkem 101 knihovnám. Řešily se výsledky činnosti knihoven a plnění doporučeného standardu
pro knihovny, změn knihovníků, poskytování služeb regionálního oddělení, hlavně otázky
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týkající se AKS Clavius a Clavius REKS, evidence knihovního fondu, nákupy knih z finančních
prostředků zřizovatelů knihoven, obměny souborů z VF, vyřazování a revize KF, webové
stránky knihoven. V rámci metodických návštěv probíhaly školení knihovníků, aktualizace a
revize KF. Knihovníci při metodické návštěvě obdrželi materiál Výsledky činnosti veřejných
knihoven okresu Znojmo za rok 2013 a kopii ročního výkazu o knihovně a byly s nimi
zkonzultovány případné nedostatky.

Rok
Konzultace
Návštěvy

2007
135
120

2008
136
118

2009
131
106

2010
125
108

2011
127
124

2012
129
123

2013
110
122

2014
61
101

Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí:
Na rozvozy souborů z VF a většinu metodických návštěv je zapůjčován osobní automobil Škoda
Roomster ze Znojemské Besedy, od července 2014 má MěK Znojmo k dispozici také dodávku
Fiat Ducato (rovněž ze Znojemské Besedy), pro dopravu na ostatní metodické návštěvy jsou
využívány hromadné dopravní prostředky.

Porady
V roce 2014 uskutečnilo regionální oddělení 5 porad, z toho 3 porady pro profesionální
knihovnice, 1 porada pro zřizovatele a knihovníky z neprofesionálních knihoven a 1 výjezdní
porada pro zřizovatele a knihovníky všech obsluhovaných knihoven Znojemska. Kromě
výjezdní proběhly všechny ostatní porady v konferenčním sále MěK Znojmo.
Výjezdní porada se stala tradicí, na kterou jsou od knihovníků velmi kladné ohlasy a v letošním
roce ji zorganizovalo reg. odd. již po šesté.
Přehled jednotlivých porad:
3. 2. 2014
Program porady:
1. Statistika za rok 2013
2. Výsledky činnosti knihoven za rok 2013
3. Vzdělávání knihovníků v roce 2014
4. Webové stránky
5. Novinky z MěK Znojmo
6. Regionální oddělení v roce 2014
7. Rozvozy VF, aktualizace Clavius
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26. 5. 2014
Program porady:
1. Informace z regionálního oddělení MěK Znojmo
2. Vzdělávání knihovníků - plán na 2. pol. 2014
3. Přijímání darů podle nového občanského zákoníku
4. Informace z profesionálních knihoven a poboček
5. Čtečky elektronických knih – ukázka a praktické informace (Mgr. Pavel Frind – MěK
Znojmo a Zdeňka Komůrková - Místní knihovna v Jevišovicích)
15. 9. 2014 - výjezdní porada
Program:
8.00 hod. - odjezd z autobusového nádraží ve Znojmě
9.30 - 11.30 hod. - exkurze v Městské knihovně v Jihlavě
- prohlídka knihovny
http://www.knihovna-ji.cz/
11.30 – 12.30 hod. – volno
13.15 – 14.15 hod.– prohlídka Kláštera v Nové Říši
- okruh A, B i C společně
http://www.klaster.novarise.cz/
15.00 – 16.00 hod.– návštěva Obecní knihovny ve Ctidružicích
- prohlídka knihovny a multifunkčního centra
- vyhlášení a odměnění nejaktivnějších prázdninových čtenářů Obecní knihovny ve
Ctidružicích
www.ctidruzice.cz/knihovna.asp

24. 11. 2014
Program:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Grantové programy pro knihovny v roce 2014
VISK 3 - informační centra veřejných knihoven (grantový program MK ČR)
Statistika knihoven 2014 (výkazy, deníky)
Plnění standardu VKIS a výsledky činnosti knihoven za rok 2013
Nákupy knih a knihovnických pomůcek
Automatizované knihovní systémy
Webové stránky knihoven
Informace z regionu
Diskuze
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15. 12. 2014
Program:
1. Statistika knihoven 2014
2. Ocenění profesionálních knihoven v MZK
3. Informace z regionálního oddělení
4. Diskuze a informace z profesionálních knihoven
5. Exkurze nově zrekonstruovaného oddělení pro dospělé čtenáře MěK Znojmo

3. Vzdělání, semináře
Vzdělání knihovníků probíhá individuálně, buď na regionálním oddělení, nebo v rámci
metodické návštěvy přímo v knihovně. Jedná se o školení nových knihovníků na základy
knihovnické techniky (ZKT), školení pro práci s automatizovaným knihovním systémem
(REKS).
V roce2014 bylo uskutečněno 18 individuálních školení, z toho 8 na ZKT, 9 na REKS, 1 na
AKS Clavius.
Pro zájem knihovnic z profesionálních knihoven byl 15. 12. 2014 uspořádán seminář, na který
byla zaslána pozvánka i všem knihovnicím a knihovníkům z neprofesionálních knihoven ze
Znojemska. Vedoucí dětského oddělení paní Stehlíková připravila ukázkovou besedu pro
knihovníky s žáky 5. třídy na téma „Knihtisk“, která se skládala nejen z prezentace teoretické
Části, ale také z praktické, kde si děti vyráběly razítka a tiskly na papír. Zájem
z neprofesionálních knihoven byl velmi malý, zúčastnily se pouze 2 knihovnice.

4. Revize a aktualizace fondů
Na aktualizaci a revizi KF se regionální oddělení podílelo ve 12 knihovnách, z toho ve 3 při
aktualizaci a v 9 při revizi KF.
Ve 3 knihovnách proběhla revize automatizovaně přes AKS Clavius.
Aktualizace KF:
Milíčovice, Podmolí, Vranov nad Dyjí
Revize KF:
Božice, Branišovice, Damnice, Dolenice, Hostěradice, Jezeřany-Maršovice, Kuchařovice,
Lesná, Vítonice
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Rok
Obsloužené
knihovny
Revidované
knihovny
Revidované
k. jednotky

2006
17

2007
15

2008
16

2009
14

2010
15

2011
17

2012
12

2013
9

2014
12

12

12

13

12

14

16

13

8

9

28217

30743

24634

33438

39399

37260

61083

21313

32122

5. Výměnné fondy, cirkulace VF
Stav VF
Stav výměnného fondu je k 31. 12. 2014 celkem 41 050 svazků. Obsahuje tyto dokumenty:
Knihy, elektronické zdroje, brožury a AV média. Přírůstek za rok 2014 činí 3606 svazků,
z dotace na RF bylo nakoupeno 3590 svazků, 16 svazků bylo zapsáno jako náhrada za ztráty
knih z VF zapůjčených knihovnami a 399 svazků bylo z VF odepsáno.
V roce 2014 bylo do výměnného fondu odebíráno 6 titulů periodik v hodnotě 2745 Kč.
Periodika nejsou zahrnuta v celkovém stavu VF. Pro minimální zájem ze strany knihoven bylo
koncem roku veškeré předplatné periodik od roku 2015 zrušeno.

VF
Stav
Kč
Přírůst.

2006
16139

2007
19053

2008
21654

2009
24660

2010
27213

2011
30698

2012
34268

2013
37843

2014
41050

602883,2

571889,5

598454

666566

564727

624501,8

674315,5

700875

646770

2792

2914

2654

3020

2687

3497

3570

4036

3606

Cirkulce VF
V roce 2014 bylo pro 114 knihoven vyexpedováno 237 souborů z výměnného fondu s počtem
20208 svazků. Průměrný počet svazků v souboru je 85.
V rámci rozvozů bylo do knihoven rozvezeno 179 souborů, 58 souborů si knihovny odvezly
z reg. odd. samy. Rozvozy probíhaly od dubna do listopadu.
Po domluvě s knihovníky jsou soubory chystány buď pracovnicemi regionálního oddělení, nebo
si je knihovníci mohou vybrat přímo na oddělení sami.
Během celého roku jsou prováděny rezervace na dokumenty z VF dle požadavků jednotlivých
knihoven.
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Cirkulace VF
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
93
100
89
103
107
101
103
97
114
Obsloužené
knihovny
216
186
221
211
232
231
204
237
Vyexpedované 213
soubory
12390 14171 13000 16010 16005 18046 17766 16735 20208
Svazky v
souborech
58,1
65,6
69,9
72,4
75,9
77,8
76,9
82
85
Průměrný
počet
sv./soubor

6. Nákup a zpracování KF z prostředků obcí
Nákup knih z finančních prostředků zřizovatele prostřednictvím regionálního oddělení využily 4
knihovny, bylo nakoupeno celkem 153 svazků prostřednictvím internetu.
Regionální oddělení nabízí tuto službu obsluhovaným knihovnám pravidelně, zájem je ovšem
stále malý.
Více bývá využívána služba zpracování knih, které si knihovníci zakoupili sami dle požadavků
svých čtenářů. Regionální oddělení vychází v tomto ohledu knihovnám vstříc a vyjednalo
podmínky ve dvou internetových knihkupectvích, kde si mohou knihovníci po registraci zakoupit
požadované tituly sami a následně jsou tyto knihy zaslány přímo na regionální oddělení ke
zpracování. Přiložená faktura je vystavena na zřizovatele obsluhované knihovny a po kontrole
zaslána obci (městysi) k zaplacení.

2006
41
Obsloužené
knihovny
1578
Zprac. KJ

2007
38
1877

2008
34
1907

2009
38
2477

2010
38
3051

2011
38
2827

2012
33
2050

2013
35
1879

2014
38
2116

7. Servis VT
Regionální oddělení zajišťuje servisní práce v knihovnách regionu prostřednictvím správce sítě
MěK Znojmo. Jedná se většinou o instalace, zálohování a aktualizace automatizovaných
knihovních systémů Clavius, aktualizace on-line katalogu, instalace on-line katalogu na PC pro
uživatele knihovny, nastavování a řešení problémů s REKS přímo v knihovnách přes webové
rozhraní.
V roce 2014 pověřená knihovna zajišťovala podporu pro 27 knihoven, které mají
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Automatizovaný knihovní systém a provedla 28 zásahů.
Připojování a nastavování parametrů knihoven do regionálního knihovního systému REKS
provádí správce sítě MěK Znojmo.
8. Vícezdrojové financování (dotace, granty)
V roce 2014 nebyly knihovnami čerpány žádné dotace.
V prosinci 2014 byla podána žádost o dotace MěK Znojmo z VISK 3 pro 9 knihoven na
Připojení do REKS. 2 zřizovatelé podali žádost o dotaci z VISK3 na zapojení knihoven do
REKS sami (Rešice, Grešlové Mýto). S těmito žádostmi pomáhalo regionální oddělení.
9. Doplňující informace
Knihovní systémy a připojení internetu
Knihovní systém má celkem 71 knihoven. Z tohoto počtu 16 AKS Clavius, 11 LANius, 44
REKS.
17 knihoven automatizované systémy v současné době nepoužívá. Důvodem je zastaralá VT,
program LANius je zastaralý, nedostatečná počítačová gramotnost knihovníků (souvisí většinou
s věkem knihovníků).
V roce 2015 bude připojeno dalších 11 knihoven do REKS, které splňují podmínky pro
připojení.
V některých knihovnách již nebylo po zrušení PIKu zřizovatelem obnoveno připojení k
internetu.
WWW stránky
Samostatné webové stránky pro knihovnu má 70 knihoven.
Nově byly webové stránky zřízeny: Jiřice u Miroslavi, Jiřice u Moravských Budějovic a
Suchohrdly.
Informace pro knihovníky z regionálního oddělení jsou k dispozici na stránkách MěK Znojmo
www.knihovnazn.cz v odkazu „Pro knihovny“.
Pro podporu propagace kulturních akcí knihoven ze Znojemska byl od října 2014 zřízen odkaz
„Akce knihoven regionu“, kde jsou zveřejňovány pozvánky na akce knihoven, které zasílají na
e-mail reg. odd. nebo MěK Znojmo.
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2

Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí
Kraj
Název knihovny (v krajském sumáři počet PK)

3
4
5

Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce
Počet obsluhovaných knihoven
Poradenská a konzultační činnost

6
7
8
9
10
11

počet obsloužených knihoven
počet poskytnutých konzultací
počet metodických návštěv
Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01

0
1

12
13
14
15
16
17

počet obsloužených knihoven
počet zpracovaných statistických výkazů
Vzdělávání knihovníků, semináře
počet obsloužených knihoven
počet všech vzdělávacích akcí
z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF
počet všech účastníků
z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF

Rok 2014
Jihomoravský
MěK Znojmo
3,610
148
99
61
101
147+MěK
148
23
19
19
28
28

18
19
20
21
22
23
24

počet všech vyučovacích hodin
z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF
Porady

38
38

počet obsloužených knihoven
počet akcí
počet účastníků
Pomoc při revizi a aktualizaci KF

36
5
71

25
26
27
28
29
30

počet obsloužených knihoven
počet revidovaných knihovních jednotek
počet revidovaných knihoven
Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

počet obsloužených knihoven
počet nakoupených knihovních jednotek
Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) vlastních KF
počet obsloužených knihoven
počet zpracovaných knihovních jednotek
Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)

12
32 122
9
4
153
38
2 116

stav výměnného fondu k 31.12. 2014
roční přírůstek VF
roční úbytek výměnného fondu
z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce
z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce
z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů
Cirkulace VF

41 050
3 606
399
3 590
0
16

počet obsloužených knihoven
počet expedovaných souborů
počet svazků v souborech
Servis automatizovaného knihovního systému

114
237
20 208
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46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu
automatizovaného systému
počet akcí, zásahů
Doprava v rámci výkonu RF
počet obsloužených knihoven
počet ujetých km
Výkaz financování regionálních funkcí knihoven
(pouze z finančních prostředků kraje)
Kraj
Název knihovny
Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
z toho : nákup knihovního fondu
Spotřeba energie (číslo účtu 502)
Opravy a udržování (číslo účtu 511)
Cestovné (číslo účtu 512)
Ostatní služby (číslo účtu 518)
z toho : doprava
z toho : servis AKS

27
28
103
3 710
Rok 2014
Jihomoravský
MěK Znojmo
678 672,00
649 515,00
29 317,00
0,00
3 950,00
55 371,00
33 161,00
0,00

61
62
63
64
65
66

z toho : nákup licence na el. zdroje
z toho : nákup knihovnických služeb
Mzdové náklady (číslo účtu 521)

67
68
69
70
71

Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528)
Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549)
Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 68)
Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 69)
Investiční náklady

36 869,00
2 572,00
2 061 970,00
2 061 970,00
0,00

72

Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71)

2 061 970,00

z toho : platy zaměstnanců
z toho : ostatní osobní náklady
Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)

680,00
0,00
936 920,00
936 920,00
0,00
318 299,00

73
74
75
76
77
78

Přidělená dotace (krajská)
Vráceno

2 061 970
0,00

79
80
81
82
83
84
85
86
87

Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní
prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary)
Náklady za rok
Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)

Rok 2014

z toho: na nákup knihovního fondu
Mzdové náklady (číslo účtu 521)
z toho : platy zaměstnanců
z toho: ostatní osobní náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524)
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88
89
90
91

Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87)
Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88)

92

Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování*

93
94

Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)
Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)

95

Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu
(mimo prostředky určené na RF)**

Investiční náklady
Náklady celkem (součet ř. 89 + 90)

Rok 2014

Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2014
96
97

Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám
Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám

98

Podíl obcí na nákupu výměnného fondu ***

99

Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu

100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)
*Řádek

93 a 94 vyplňují jen ty PK a KK, v jejichž obvodě obce

přispívají na nákup KF pro své knihovny (viz činnost v ř. 28 a ř. 31)
**Řádky 96 a 97 vyplňují ty knihovny, které získaly v rámci krajských
grantových programů dotace na rozvoj a činnost mimo program RF:
v ř. 96 jsou uvedeny dotace z jakéhokoliv krajského grantového programu, kt. knihovna získala
v řádku 97 jsou uvedeny dotace z krajského grantového programu, kt. knihovna získala
a který byl krajem vyhlášen výhradně na podporu knihoven a není součástí financí na RF.
***Řádky 99 a 100 vyplňují ty PK a KK, v jejichž obvodě přispívají obce
i na nákup do výměnného fondu (viz. výměnné fondy v ř. 39)
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V. PŘÍLOHY
Příl. 1. Kalendář kulturně vzdělávacích akcí MěK Znojmo v r. 2014
Datum
6. 1.

Pořadatel
MěK

14. 1.

MěK

16. 1.

MěK
Klub zdraví
MěK

28. 1.
3. 2

13. 2.
18. 2.
25. 2.

MěK

MěK
Klub Zdraví
MěK
Svaz
tělesně postižených

3. 3-28. 3.

MěK

4. 3

MěK

5. 3.

MěK

6. 3
7. 3.
10 3.

MěK
MěK
MěK

10. 3.

MěK

13. 3.

MěK
Klub zdraví
MěK,

20. 3.
25 3.

26. 3.-27. 3

MěK
Klub zdraví
MěK

Název akce
Akademie 3. věku
Znojmo ve starých pohlednicích
Josef Vlasák
Astronomie
Kometa, která nepřiletěla…
Ing. Radek Dřevný
Umění komunikace – pět typů komunikačních rovin
Vladimír Kaleta
Madeira
Jiří Eisenbruk
Akademie 3. věku
Astronomie
Ing. Radek Dřevěný
Péče o zuby
Mgr. Jana Kucková
Petra Dvořáková
beseda nad autorčinými knihami
Procházka starým Znojmem
beseda o historii města Znojma spojená s promítáním

Březen - měsíc čtenářů
celostátní knihovnická akce
Znojemská plovárna na starých pohlednicích
Miloslava Klimtová
Vernisáž výstavy
Helena Puchýřová - Obrazy přívětivé krajiny
Galerie v Domě porozumění
Studentské čtení
Noc s Boccacciem - 6. ročník
Akademie 3. věku
PhDr. Karel Kostka
PhDr. Karel Kostka
beseda nad knihami
Struktura osobnosti
ThB. Jan Majer
Historie obce Kravsko
PhDr. Jiří Kacetl
Poetický večer – Štukový sál Znojemské Besedy
verše recituje Věra Mašková a Mgr. Jiří Svoboda
Hudební soubor: Eminent
Autorské čtení
57

Výroční zpráva Městské knihovny Znojmo / 2014

Slavnostní vyhodnocení 9. ročníku literární soutěže
Noc s Andersenem

7. 4.

MěK
oddělení pro děti
MěK
Akademie 3. věku
Janáček a Luhačovice
MěK
Tvůrčí dílna

9. 4.

MěK

4. 4.
7. 4.

10. 4.
1. 4

MěK
Klub zdraví
MěK

25. 4.

MěK

29.4.

MěK

12.5.

MěK

13.5.

MěK
Muzeum
Ch. Sealsfielda

15. 5.
28.5.

29. 5.
2. 6.
12.6.
26.6.
7. 7.

MěK
Klub zdraví
MěK

MěK
Klub zdraví
MěK
MěK
Klub zdraví
Měk
Klub zdraví
MěK

8. 9.

MěK
Patchworkový
klub
MěK

10. 9.

MěK

13.8.

Obrazy - Josef Burian (vernisáž výstavy)
Galerie v Domě porozumění
Kostival - zázračná bylinka?
Josef Peterka
Klinická smrt + léčivé obrázky
Jana Hubáčková
Znojmo mýma očima
Karel Himmer
Biologické vlastnost a chování ptáků v naší krajině
MVDr. Julius Klejdus
Akademie 3. věku
Luhačovice – školní výlet
Charles Sealsfield
Mgr. Jiří Svoboda
Jak můžeme utéct před závislostí
Eva Meiringerová
Výstava obrazů
Romantické pohledy Daniely a Václava Maršalíkových
Galerie v Domě porozumění
Výlet - Novoměstsko
Akademie 3. věku
Slavnostní zakončení 6. ročníku 2013/2014
Jedovaté rostliny kolem nás
Mgr. Jana Kucková
Zahradní párty u prostřeného stolu s opékáním u ohně
Vernisáž výstavy
PARS PRO TOTO - obrazy
Václav Žatečka
Galerie v Domě porozumění
Letní souznění (vernisáž výstavy)
Patchworkový klub, o. s., Znojmo
Galerie v Domě porozumění
Akademie 3. věku
Znojmo ve starých fotografiích II.
Josef Vlasák
Vernisáž výstava
Lisja
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23. 9

MěK

2. 10.

MěK

6.-12.10

Měk

6. 10.

MěK

6. 10.

MěK
Sociální služby

6. 10.

MěK
Sociální služby

6. 10.

MěK
Sociální služby

7. 10

MěK

8. 10.

MěK
Sociální služby

8. 10.

MěK
Sociální služby

8. 10.

MěK.
Sociální služby

9. 10.
9. 10.
14. 10.

MěK
MěK
Klub zdraví
MěK

21. 10.

MěK

23. 10.

MěK
Klub zdraví
MěK

25. 10.

Jana Listíková - fotografka
Galerie v Domě porozumění
Letem astronomickým světem
Ing. Radek Dřevěný
Pyramidy v Evropě – křest knihy
Hana Blochová (Rosa de Sar)
Týden knihoven 2014
18. ročník celostátní akce
Akademie 3. věku
PhDr. et Mgr. Naděžda Špaténková, PhD.
U3V při Palackého univerzitě v Olomouci
Psychologie všedního dne
Co mé dítě umí, aneb, jak správně rozvíjet dítě od miminka
Oblastní charita Třebíč
Bc. Jitka Jurková
Rozvoj komunikačních dovedností dítěte raného věku
Oblastní charita Třebíč
Raná péče Třebíč
Mgr. Pavlína Kovářová
Pěstounská péče
Městský úřad Znojmo
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Mgr. Eva Kneblová
Žítkovské čarování
PaeDr. Jiří Jilík
Včasní intervence u dětí se sluchovým postižením
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Mgr. Miroslava Francová
Drogové testy
Společnost Podané ruce o.p.s.
Mgr. Marta Svatušková
Domácí násilí věc (ne)veřejná – beseda o možnostech pomoci rodinám
zasaženým domácím násilím
Spondea, o.p.s. Brno
PhDr. Dagmar Úlehlová, Mgr. Jana Levová
Studentské nonstop čtení
Zdravotní mýty
Mgr. Jana Kucková
Cestou osudu a náhody
Roman Vehovský
Velká Morava - tajemné ozvěny na plátně dějin…
Robert Neva
Jdeme do přírody
Vycházka do lesů a strání v okolí Podmolí
Vernisáž výstavy
Libor Malafa - fotografie
Galerie v Domě porozumění
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3. 11

MěK

11. 11.

MěK

13. 11.
18. 11.

MěK
Klub zdraví
MěK

19. 11.

MěK

20. 11.
25. 11.

MěK
MěK

27. 11.
1. 12.

MěK
OROS Znojmo
MěK

3. 12.

MěK

9, 12.

MěK

11. 12.
16. 12.

MěK
Klub zdraví
MěK

Akademie 3. věku
Zájmové vzdělávání dospělých
PhDr. Michal Šerák, PhD., Karlova univerzita – katedra andragogiky
Čarodějnické procesy v Evropě a na Moravě
PhDr. Alena Ovčačíková
Počítač a zdraví
Mgr. Pavel Kořenský
Arnošt Vašíček
beseda
Poetický večer - Štukový sál Znojemské Besedy
verše recituje Věra Mašková a Mgr. Jiří Svoboda
hudební doprovod: Eminent
Studentské poetické čtení
Horoskopy 2015
Olga Krumlovská
Bitva o Znojmo
PhDr. Jiří Kacetl
Akademie 3. věku
Vánoční tradice na Znojemsku III.
Mgr. Jiří Mačuda
Vernisáž výstavy
Josef Vlasák
Galerie v Domě porozumění
Na Borneo nejen za nosatými opicemi
Jiří Eisenbruk
Předvánoční setkání
Předvánoční povídání
Mons. Jindřich Bartoš
spisovatel Milan Ráček

,
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Příl. 2. Výstavy v roce 2014 - Galerie v Domě porozumění
Obrazy přívětivé krajiny, Helena Puchýřová
(vernisáž 5.3.)
Znojemské mapování, studenti FA ČVUT Praha
(vernisáž 9.4.)

Romantické pohledy Daniely a Václava Maršalíkových
výstava obrazů
(28.5. - 2.7)
PARS PRO TOTO, Václav Žatečka
(vernisáž 7.7.)
Letní souznění, Patchworkový klub, o. s., Znojmo
(vernisáž 13.8.)
Lisja - fotografie, Jana Listíková
(vernisáž 10.9.)
Libor Malafa, fotografie
(vernisáž 29.10.)
Josef Vlasák, fotografie Znojma
(vernisáž 3.12.)

Slepičí trh 275/2, Znojm
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Vypracovaly: Věra Mašková, Alena Radochová, Ing. Jana Nachtneblová, Iveta Benáčková
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