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ÚVOD

Městská knihovna Znojmo v roce 2017 jako knihovna s univerzálním fondem zajišťovala
veřejné knihovnické, informační a vzdělávací služby celkem pro 111 153 návštěvníky
(návštěvníci knihovny, návštěvníci on-line služeb).
Ve všech provozech knihovny, tedy i včetně poboček bylo zaregistrováno 4 714 čtenářů,
tj. o 611 více oproti minulému roku, z toho 1 840 dětí do 15 let, což je o 303 dětí více oproti
roku 2016. Uživatelů veřejného internetu bylo v tomto roce 3 585, opět nárůst o 300 uživatelů.
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.
Opět se zúčastnila všech významných celostátních knihovnických projektů: Březen-měsíc
čtenářů, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Den poezie a Den pro dětskou knihu, Dále se
knihovna zúčastnila další akce - Noc literatury 2017, jejímž cílem je netradičním způsobem
přiblížit veřejnosti současnou evropskou literaturu prostřednictvím veřejného čtení na
neobvyklých místech.
Rovněž probíhal i velmi využívaný celorepublikový projekt Kniha do vlaku (bezplatné
půjčování knih v prostorách vlakového nádraží).
Knihovna pokračovala i ve spolupráci se školami, neboť jejím nezastupitelným posláním
je vytvářet a podporovat čtenářské návyky a zaměřit se na práci s knihou, zejména u dětí a
mládeže.
Rovněž rozšiřovala svoji nabídku kulturních aktivit po znojemskou veřejnost - někdy až nad
kapacitní možnosti konferenčního sálu, který je pro tyto účely v MěK k dispozici.
Veškerých kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných všemi odděleními a pobočkami bylo
v tomto roce 568 s celkovou účastí 13 441 návštěvníků.
Již 10. ročníkem pokračovala Akademie 3. věku. Znojemští senioři jako vždy zcela naplnili
znojemské Kino Svět. Celý studijní rok byl tradičně zakončen výletem, tentokrát do Modré u
Velehradu. Dalšími vzdělávacími aktivitami pro seniory byly Základní počítačové kurzy a
výtvarné 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 pět velmi úspěšných
výstav. Na pořádání kulturně vzdělávacích akcích se v rámci svých schopností a dovedností
vždy podílela většina pracovníků knihovny.
Nepostradatelnou službou knihovny je webová prezentace, která je zvlášť pro virtuální
návštěvníky snadno dosažitelná prostřednictvím internetu - http://www.knihovnazn.cz.
Výhodou je nepřetržitý přístup do on-line katalogu a čtenářských kont uživatelů. WWW
stránky jsou pravidelně aktualizovány a zároveň tyto stránky slouží i jako informační služba
pro ostatní knihovny. Návštěvníků webových stránek bylo celkem 62 974.
Knihovna rovněž pokračovala i další službou, a to na Městské plovárně v Louce. V letních
měsících nabízela bezplatné půjčování knih pro děti i dospělé čtenáře, které mohli využít
všichni návštěvníci koupaliště.
Knihovna se věnovala i svým tradičním službám, a to je výpůjční činnost. Celkem bylo
realizováno 197 590 výpůjček – nárůst o 4 546 výpůjček oproti roku 2016, z toho 72 473
prolongací; počet výpůjček periodik činil 15 725, což je nárůst o 1 193 periodik.
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V tomto roce knihovna oslavila svou bohatou historii…
Připomněli jsme si nejenom významné 140. výročí založení knihovny, slavnostní chvíle
zažívala rovněž Knihovna rakouské literatury, která oslavila 25. výročí svého vzniku.
V Domě porozumění proběhla v měsíci říjnu slavnostní vernisáž výstavy s názvem
„Knihovna v akci aneb akce v knihovně“. Přehledně znázornila ve fotografiích a publikacích
činnost knihovny v různých časových úsecích – od historie až po současnost. Nechyběly
rovněž záběry z mnoha úspěšných kulturních akcí a z činnosti jednotlivých oddělení
knihovny. Pro veřejnost připravený pestrý program umělecky obohatilo vystoupení
pěveckého sboru Carmina Clara.
K oběma výročím vydala knihovna dvě obrazové publikace.

Dále knihovna ve spolupráci s MZK v Brně posiluje 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. 2017 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. 82/2016, bod č. 4129, ze dne 12. 12. 2016
usnesení ZM Znojma č. 113//2017 bod č. 5531, ze dne 18. 9. 2017
usnesení ZM Znojma č. 123/2017, bod č. 6136, ze dne 11. 12. 2017

1. Neinvestiční příspěvek

10 231 000 Kč

Neinvestiční příspěvek na provoz
z toho na mzdové náklady
z toho na nákup knižního fondu
z toho spotřeba plynu

10 231 000 Kč
8 362 000 Kč
545 000 Kč
100 000 Kč

Pouze malou část nákladů na činnost hradila knihovna z vlastních příjmů - z tržeb z hlavní
činnosti, rozpočtovanou ve výši 371 557 Kč.
Na zajištění výkonu regionálních funkcí pro znojemský region byla v rámci
trojstranné dohody (dohoda mezi Jihomoravským krajem Moravskou zemskou knihovnou
v Brně a Městskou knihovnou Znojmo) knihovně přiznána dotace z prostředků
Jihomoravského kraje ve výši 2 083 000 Kč. Dotace byla poskytnuta ve čtyřech splátkách
prostřednictvím Moravské zemské knihovny v Brně přím na účet Městské knihovny
Znojmo, která byla vyčerpaná v plné výši.
Organizace dále hospodařila s neinvestičním příspěvkem od Ministerstva kultury ČR
účelově určeným na pokrytí grantu.
Finanční prostředek byl přiznán na základě rozhodnutí:
1. Číslo rozhodnutí vydaného MK 312/MK-S 2604/2017 OULK ve výši 14 000 Kč
grant „VISK 3“
Finanční prostředek byl plně čerpán viz. Příloha č. 1
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
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s Komisionářskou smlouvou ze dne 1. 1. 2004. Fyzické inventarizaci k 31. 12. 2017 byl
podroben veškerý majetek svěřený do užívání, nebyly zjištěny žádné rozdíly.
Stav majetku k 31. 12. 2017
1.
2.
3.
4.

Účet 013
Účet 022
Účet 082
Účet 401

Software – katalog Carmen
Samostatné movité věci a soubory
Oprávky k movitým věcem a souborům
Jmění účetní jednotky

130 680,00
1 592 337,50
1 453 586,90
133 297,54

5.
6.
7.
8.
9.

Účet 028
Účet 018
Účet 901
Účet 902
Účet 966

Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
Majetek vypůjčený

5 729 583,57
629 042,30
285 978.20
853 258,16
16 500,00
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1.1 Rozbor výdajových položek
Celkový přehled čerpání rozpočtu je uveden v tis. Kč v tabulce Čerpání neinvestičních výdajů
za rok 2017.
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
ostatní spotřební materiál

Plán Kč
1 587 000,00
650 000,00
545 000,00
5 000,00
100 000,00
92 000,00
195 000,00

Skutečnost Kč
% % plnění
1 583 27
99,77
649586,90
99,98
545 000,00
100,00
5 077,00
101.54
99 779,90
99,78
91 955,00
99,95
192 16147
97,52

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 nový snímač čárových, PC, dataprojektor NTB a jiné. V položce ostatní spotřební
materiál došlo oproti jiným rokům k poklesu nákupu. Dále nákup tonerů do nové kopírky. Dále je zde
zahrnut materiál zajišťující jednak chod knihovny a materiál sloužící k propagaci kulturních akcí MěK. Při
nákupech byly vedení dodavatelé s náhradním plněním dle § 83 Zákona 435/2004 Sb.

Účet 502 - spotřeba energií
Energie celkem
V tom: voda
plyn
elektřina

Plán Kč
308 000,00
25 000,00
120 000,00
160 000,00

Skutečnost Kč
306 562,37
22 638,00
107 147,00
149 788,00

% plnění
99,53
90,55
89,29
93,62

Energie byly čerpány v souladu s rozpočtem. Spotřeba elektrické energie a plynu byla menší z důvodu
nákupu nových zařízení. (server, kopírka a PC) a menší zimy.
Účet 511 - opravy a udržování
Opravy a údržby celkem

Plán Kč
39 000,00

Skutečnost Kč
38 816,58

% plnění
99,53

Rozpočtová částka na běžnou opravu a údržbu byla plně vyčerpána, finanční prostředky byly použity
na nutné opravy zajišťující chod knihovny, např. oprava klimatizační jednotky, oprava plynového kotle,
oprava datové zásuvky, oprava klimatizační jednotky, oprava výtahu, elektroinstalační práce a topenářské
práce.
Účet 512 - cestovné
Cestovné

Plán Kč

Skutečnost Kč
14 000,00

% plnění
13 837,00

98,84

Cestovné bylo převážně čerpáno na vzdělávací akce pracovníků MěK Znojmo.
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Účet 513 - náklady na reprezentaci
Náklady na reprezentaci

Účet 518 - ostatní služby
Služby celkem
V tom: Služby poštovné
Sužby telekomu
Služby internet
Nájemné
Přepravné
SW služby
Příspěvek na stravné
Ostatní služby

Plán Kč
7 000,00

Plán Kč
694 000,00
15 000,00
16 000,00
31 000,00
100 000,00
2 000,00
98 000,00
199 000,00
233 000,00

Skutečnost Kč
% plnění
6 718,00
95,97

Skutečnost Kč
689 938,19
14 596,00
15 591,01
30 872,58
97 588,40
1 932,00
97 996,10
198 792,00
232 570,10

% plnění
99,41
97,31
97,44
99,59
97,59
96,60
100,00
99,90
99,82

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

8 510 000,00
6 145 000,00
2 093 000,00
148 000,00
124 000,00

% plnění

8 506 325,00
6 143 989,00
2 091 456,00
148 000,00
122 880,00

99,96
99,98
99,93
100,00
99,10

Mzdové prostředky a odvody na zdravotní a sociální pojištění byly čerpány v souladu s rozpočtem.
Odvod do FKSP byl čerpán v návaznosti na mzdy. OON byly čerpány v souladu s rozpočtem.
Účet 525 – ostatní sociální pojištění
Úrazové pojištění zaměstnanců

Plán Kč
16 000,00

Skutečnost Kč
% plnění
16 465,00
102,91

Účet 549 – jiné ostatní náklady

Plán Kč

Skutečnost Kč

Bankovní poplatky

8 000,00

Účet 551:
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku

Plán Kč
7

81 000,00

7 104,00

Skutečnost Kč
80 886,40

% plnění
88,80

% plnění
99,86

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, kopírování a laminování
ostatní služby
bankovní úroky
ostatní výnosy

Plán Kč
Skut Skutečnost%Kčplně % plnění
400 000,00
371 557,00
94,32
251 476,00
338,00
25 046,00
78 100,00
0,00
16 597,00

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

1.3 Rozbor účtu 672
672 0501 Dotace na provoz z rozpočtu zřizovatele
672 0502 Dotace na provoz z rozpočtu KÚ JMK
672 0506 Dotace na grant ze státního rozpočtu MK
„VISK 3“

672

10 231 000,00 Kč
2 083 000,00 Kč
14 000,00 Kč

12 328 000,00 Kč
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2. PŘEHLED TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ V ROCE 2017
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
81000
80886,4 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

96497,21 celkem tvorba

stav k 1.1.

skutečnost
0
1581
0
0
0
0
1581

stav k 1.1.

72776 celkem tvorba

0
0
0
0

skutečnost
0
0
0
0 celkem čerpání

bankovní
krytí

146249,22
bankovní
krytí

98078,21
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

146249,22

stav k
skutečnost 31.12.2017
0
0
0
0
0
0
0
98078,21

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 31.12.2017
0
0
0
0
0
0
0

čerpání

tvo r b a
plán

Fond rezervní

0
0
0
0
0
0

80886,4 celkem čerpání

65362,82 celkem tvorba
stav k 1.1.

plán

plán

stav k…1)
skutečnost 31.12.2017
0
0
0
0
0
0
0
72776
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3. PŘEHLED FONDŮ A FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ROK 2017

241 Běžný účet
241010 BÚ fon odměn
241020 BÚ rezervní fond
241030 BÚ fond reprodukce
241 celkem
261 pokladna
263 stravenky
112 sklad čistících prostředků
finanční prostředky celkem
316 mylné platby
314 poskytnuté zálohy
315 krátkodob. pohledávky
311 odběratelé
381 náklady příštích období
FKSP odměny, úrok
fin.prostř.+ pohl.

MD
914 049,71
72 776,00
98 078,21
146 249,22
1 231 153,14
7 552,00
0,00
2 784,27
1 241 489,41
0,00
79 109,00
0,00
0,00
21 058,10

FKSP
účet 243
půjčky 335

Kont. zůstatek

1 341 656,51

321 závazky spl.do 10,1
321 závazky spl.po 10,1
331 zaměstnanci
333 závazky vůči zaměstnan.
336 sociální pojištění
337 zdravotní pojištění
342 daň
převod FKSP - pros.
dohadné položky
závazky celkem
prostředky celkem
fond odměn
fond rezervní
fond reprodukce
celkem fondy
zisk
neuhr. ztráta
kontrolní součet

D

0,00
5 609,62
0,00
531 673,00
210 440,00
91 612,00
65 734,00
9 520,00
79 044,00
993 632,62
1 341 656,51

993 632,62
72 776,00
98 078,21
146 249,22
317 103,43
30 920,46

1 341 656,51

1 341 656,51
193 531,96

164 446,96
19 565,00
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převod dotace
příspěvek na stravné
kontrolní součet
401 jmění účetní jednotky
403 transfer na pořízení
022 poř.cena
013 software
celkem
082 oprávky
073 oprávky k software
kontrolní součet
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9 520,00
0,00
193 531,96

1 592 337,50
130 680,00
1 723 017,50
0,00
1 723 017,50

193 531,96
133 297,54
88 943,06

1 453 586,90
47 190,00
1 723 017,50
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III. ČINNOST MěK ZNOJMO
1. STATISTICKÉ ÚDAJE rok 2017
Statistické údaje jsou převzaty z Ročních výkazů o knihovně r. 2016 a 2017. 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. 2016
v tom: naučná literatura
krásná literatura
zvukové dokumenty
zvukově obrazové dokumenty
elektronické dokumenty
Přírůstky knihovních jednotek
Úbytky knihovních jednotek
Počet docházejících periodik



r. 2017
184 985
70 393
108 159
2 904
3 475
44
5 707
3 909
273

183 187
69 194
107412
2 870
3 402
299
5 811
3 912
217

+1798
+1 199
+747
+34
+73
-255
-104
-3
+56

Výpůjčky
r. 2017

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



r. 2016Index Index r. 2016

197 590
46 422
111 285
4 303
18 573
1 282
15 725

r. 2016Index Index r. 2016
193 044
39 938
116 254
4 421
17 630
269
14 532

+4 546
+6 484
-4 969
-118
+943
+1 013
+1 193

Uživatelé a návštěvníci
r. 2017

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

4 714
1 840
77 248
3 585
8 502
4 939

r. 2016Index Index r. 2016
4 103
1 537
79 628
3 285
11 412
5 234

+611
+303
-2380
+300
-2 910
-295
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Elektronické služby knihovny
r. 2017

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



r. 2016Index Index r. 2016

62 974
30 056
10 623
842

-2 264
+1 200
-167
+117

Ostatní uživatelé
r. 2017

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



65 238
28 856
10 790
725

r. 2016Index Index r. 2016
568

648

-80

246
5
48
27
20
948
45

234
4
48
28
21
948
45

+12
+1
-1
-1
--

Meziknihovní výpůjční služba

Požadavky obdržené z jiných knihoven
Počet požadavků
Počet kladně vyřízených požadavků

Požadavky zasílané jiným knihovnám
Index
2 243
2 235

Počet požadavků
Počet kladně vyřízených požadavků

225
224
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2. ODDĚLENÍ DOPLŇOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ FONDU
AKVIZICE


Knihy - přírůstky

Oddělení doplňování a zpracování fondu provádělo akvizici, nákupy a zpracování knih pro
jednotlivá oddělení Městské knihovny Znojmo včetně 2 profesionálních a 3 neprofesionálních
poboček. Dokumenty do výměnného fondu nakupovalo regionální oddělení. Nákup
a zpracování zvukových knih do fondu pro nevidomé uživatele provádělo hudební oddělení.
Z celkového počtu 2835 zpracovaných knihovních jednotek bylo zakoupeno 2483 knih, 34
zvukových knih a zpracováno jako dary 318 svazků.

1. Oddělení MěK + profesionální pobočky:
Lokace

Nákup

Dar

Celkem svazků

Oddělení pro dospělé
Oddělení pro mládež
Pobočka Loucká
Pobočka Gagarinova

1425
464
266
267

142
88
13
26

1567
552
279
293

Studovna
Regionální fond
Hudební oddělení
Celkem svazků

35
22
4
2483

6
43
0
318

41
65
4
2801

Nákup

Dar

Celkem svazků

15
24
15
54

0
0
0
0

15
24
15
54

2. Neprofesionální pobočky:
Pobočka
Konice
Mramotice
Načeratice
Celkem svazků

.
Nákupy knih jsou realizovány převážně prostřednictvím internetových obchodů s ohledem na
poskytovanou výši rabatu a u místních knihkupců. Pro nákupy knih, které nejsou k dispozici
v distribuční síti jsou také využívány e-mailové nabídky přímo od autorů nebo nakladatelů.
Při nákupech jsou zohledňovány požadavky jednotlivých oddělení.
Nové knihy jsou pro neprofesionální pobočky vkládány na Oddělení doplňování a zpracování
fondu MěK Znojmo do katalogu regionálního knihovního systému Clavius REKS.
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Dary jsou získávány od nakladatelů, čtenářů a pomocí projektu „Česká knihovna“,
vyhlášeného MK ČR. V rámci tohoto projektu bylo knihovně v průběhu roku 2017 zasláno
42 knih v hodnotě 9438 Kč.



Knihy – úbytky

V roce 2017 bylo celkem vyřazeno 3909 knihovních jednotek, z toho 3654 knih a 255 CDROM (elektronických zdrojů). Jednalo se o knihy opotřebované, obsahově zastaralé,
dlouhodobě nepůjčované a placené ztráty. CD-ROM již byly nefunkční z důvodu zastaralého
operačního systému.
Vyřazené knihy z výměnného fondu byly nabídnuty knihovnám, z vyřazených knih MěK
Znojmo byla část vybrána a využita v projektech „Kniha do vlaku“ a na Plovárnu. Ostatní
vyřazené tituly, o které nebyl zájem nebo byly poškozeny, byly odvezeny do sběru.

Oddělení MěK + profesionální pobočky + výměnný fond:

1.
Lokace

Počet svazků

Oddělení pro dospělé

1426

Oddělení pro mládež
Pobočka Loucká
Pobočka Gagarinova
Studovna
Regionální fond
Rakouská knihovna
Výměnný fond

117
101
354
92+255
0
0
1564

Celkem

3909

2. Neprofesionální pobočky:
Pobočka
Konice
Mramotice
Načeratice



Počet svazků
0
0
0

ROZPOČET - čerpání

Knihy pro oddělení MěK + profesionální pobočky
Knihy pro neprofesionální pobočky

534 068,00 Kč
10 932,00 Kč

Celkem

545 000,00 Kč
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1.

Oddělení MěK + profesionální pobočky:

Výroční zpráva Městské knihovny Znojmo 2017

Oddělení pro dospělé
Oddělení pro mládež
Pobočka Loucká
Pobočka Gagarinova
Regionální fond
Studovna
Hudební oddělení – knihy
Hudební oddělení – zvukové knihy

322 187,25 Kč
80 179,11 Kč
55 201,20 Kč
55 205,14 Kč
4 831,71 Kč
10 447,07 Kč
1 016,52 Kč
5 000,00 Kč

Celkem

534 068,00 Kč

2. Neprofesionální pobočky:
Konice
Mramotice
Načeratice
Celkem

3 085,00 Kč
4 731,00 Kč
3 116,00 Kč
10 932,00 Kč

Průměrná nákupní cena za tištěnou knihu činila 212,68 Kč. Navázáním spolupráce se dvěma
novými dodavateli knih, ke kterému došlo v průběhu roku, se oproti roku 2016 podařilo snížit
průměrnou nákupní cenu za knihu o 11,15 Kč.
Průměrná tržní cena za nakoupenou tištěnou knihu činila 285,16 Kč.
Zvukové knihy byly pořízeny za průměrnou cenu 147,10 Kč.



Ostatní:

| Opravy knih a záznamů v katalogu
Po celý rok byla průběžně prováděna oprava poškozených knih. Celkem bylo opraveno
1245 svazků:
Oddělení pro dospělé: 663
Oddělení pro mládež: 152
Pobočka Loucká: 148
Pobočka Gagarinova: 44
Studovna: 27
Regionální fond: 211
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V katalogu automatizovaného knihovního systému Clavius byly opravovány
a doplňovány katalogizační záznamy a při katalogizaci knih bylo současně prováděno
čištění slovníku od duplicit a chybných tvarů jmenných autorit a předmětových hesel.
| Pomoc při katalogizaci a revizi knihovního fondu na pobočce v Konicích
Oddělení doplňování se podílelo na vkládání knihovního fondu do regionálního
knihovního systému REKS na pobočce v Konicích. Katalogizace knih proběhla
retrospektivně a všechny vložené knihy byly označeny čárovým kódem. Celkem bylo
vloženo 1148 svazků. Následně oddělení doplňování pomáhalo na pobočce v Konicích
při revizi knihovního fondu.
| Obálky knih
V září 2017 se knihovna zaregistrovala do projektu Obálky knih.cz. Integrací této
webové služby došlo k obohacení bibliografických údajů, které mohou uživatelé
hledat ve webovém katalogu knihovny. Knihovna začala tuto službu nejen využívat,
ale také se na ní aktivně podílí skenováním obálek a obsahů knih a vkládáním na
obálkový server.
| Souborný katalog
Městská knihovna Znojmo pravidelně přispívá do Souborného katalogu České
republiky, který spravuje Národní knihovna v Praze. V roce 2017 bylo importováno
5 souborů s daty dokumentů knihovního fondu MěK Znojmo a přijato do SK ČR
1809 svazků.
| Spolupráce na akcích knihovny
Oddělení se během roku také podílelo na přípravě kulturních akcí pro veřejnost
pořádaných knihovnou.
| Školení
Vedoucí oddělení se zúčastnila těchto akcí:
- 23. -24. 1. 2017 - školení v NK Praha „Katalogizace v MARC21“
- 15. 5. 2017 - školení v MěK Znojmo „Design služeb pro každého (knihovníka)“
- 31. 5. a 1. 6. 2017 - školení v MZK Brno „Katalogizační pravidla RDA ve formátu
MARC 21
- 21. 9. 2017 - školení v MZK Brno „CLAVIUS v MARC21“
- 9. 10. 2017 - MěK Znojmo - prezentace systému TRITIUS
(informace k systému Clavius)
- 2. 11. 2017 - školení v MZK Brno „Novinky Knihovny.cz a Akviziční portál“
- 27. 11. 2017 - Výroční seminář souborného katalogu ČR v Praze
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3. STUDOVNA A ČÍTÁRNA. VEŘEJNÝ INTERNET.
FOND REGIONÁLNÍ LITERATURY
Studovna MěK Znojmo nabízí tyto služby:
| informační - široké spektrum informací z klasických i elektronických zdrojů
| výpůjční - prezenční studium encyklopedické a příručkové literatury
- prezenční výpůjčky aktuálních čísel novin a časopisů (poslední číslo)
- absenční výpůjčky časopisů (starší čísla)
| rešeršní
| reprografické
| přístup na Internet
| tisk z Internetu
Návštěvníci tohoto oddělení získávají požadované informace několika způsoby: při osobní
návštěvě, telefonicky nebo zasláním e-mailu s konkrétním dotazem. Zároveň nabízíme i
služby jako jsou telefonické rezervace internetových míst.


Číselné ukazatele

Návštěvníci studovny
Počet výpůjček celkem
Z toho výpůjček periodik
Z toho výpůjček knih
Z toho ostatní výpůjčky
Počet výpůjček na 1 návštěvníka
Vyřízené rezervace
Počet registrovaných informací
Uživatelé internetu
Použití internetu
Rešerše
Denní a regionální tisk, periodika
Regionální tituly
Cizojazyčné tituly
Excerpce článků z tisku, periodik a sborníků



4 928
13 618
13 024
588
6
2,76
31
48
2 062
1 936,75 hodin
9
182
31
0
1 866 článků

Vybrané peněžní částky

Kopírování
Tisky
Poplatky/kopírování
Poplatky/tisky
Ostatní poplatky/upomínky
Laminování
Kroužková vazba
Poplatky celkem

2 017 ks
3 753 ks
3.189 Kč
9.939 Kč
6.605 Kč
140 Kč
30 Kč
19.903 Kč
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Ediční činnost

Kalendárium - referáty o regionálních osobnostech na webu  12
Kolektivní akce: knihovnické lekce pro školy  9


Spoluúčast pracovníků studovny na akcích knihovny

Pracovníci studovny se podíleli tak jako každý rok 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). 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 již opakovaně na soutěži o nejlepší webovou prezentaci knihovny –
Biblioweb 2017.
140 let (1877-2017)

Mgr. Petra Pavlačková zpracovala a zajistila tisk brožury 140 let (1877-2017) Historie,
současnost. Jiří Rudorfer zajistil výběr fotografické dokumentace, Iveta Benáčková
připravila výběr archiválií – všechno na výstavu Knihovna v akci aneb akce v knihovně.
Všichni pracovníci studovny se zároveň osobně podíleli na přípravách této výstavy.


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

MěK Znojmo - vzdělávací akce
| MěK Znojmo - prezentace systému TRITIUS ; informace k systému Clavius
(10/2017, Be, Pa, Ru)
| Výjezdní porada knihovnic - nakladatelství MOBA, knihovna Městysu Křtiny
(11/2017, Be, Pa, Ru)
Pracovník Jiří Rudorfer opět zajišťoval Základní počítačové kurzy pro seniory.
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Veřejný internet

Ve studovně jsou k dispozici 4 veřejně přístupná místa připojená k Internetu. Internetová
síť je uživatelům dostupná i prostřednictvím WIFI připojení.
Kromě přístupu na internet umožňovala studovna svým uživatelům přístup do databáze
ASPI (automatizovaný systém právních informací).
Počet uživatelů vzrostl oproti roku 2016 o 110.
Během celého roku převládalo hledání pracovních míst, tvorba životopisů, studentské práce,
volný čas a s tím i spojené tiskové výstupy.


Fond regionální literatury

Oddělení studovny disponuje velmi kvalitním knihovním fondem této literatury, který
neustále aktuálně doplňuje, zároveň dochází průběžně i ke každodenní excerpci převážně
regionálních deníků a periodického tisku.
V rámci knihovního systému Clavius studovna poskytuje i speciální databázi regionálních
osobností, databázi regionálních událostí a databázi článků, opět převážně z regionálních
periodik.


Činnost

Prostřednictvím sociální sítě Facebook informuje o aktuálním programu knihovny, nabízí
informace související s činností knihovny a v neposlední řadě sdílí s našimi uživateli
zajímavé odkazy.
Po více než roce aktivního provozu dotazovací služby „Ptejte se knihovny“, jejímž cílem je
zodpovídat všeobecné dotazy nejen čtenářům knihoven, ale i ostatním uživatelům internetu
jsme byly velmi překvapeny zájmem tazatelů.
Studovna neustále provádí aktualizaci knihovního fondu (vyřazení knih, které jsou již
zastaralé a zároveň doplnění fondu novými aktuálními tituly) a docházejících periodik podle
zájmu čtenářů. V rámci dvou hlavních celostátních akcí Březen-měsíc čtenářů a Týden
knihoven potom dochází k výprodeji již vyřazených časopisů.
Kromě ústních a telefonických dotazů toto pracoviště zodpovědělo elektronickou cestou 48
dotazů, týkajících se převážně fondu regionální literatury a e-prolongací (prodloužení
výpůjček) časopisů.
| Nejčtenější denní tisk: Lidové noviny, Právo, Znojemský deník-Rovnost, MF dnes,
Hospodářské noviny
| Regionální týdeníky: Znojemsko, Znojemský týden
| Nejžádanější časopisy - TOP 10: Vlasta, Týdeník Květy, Instinkt, Týden, Respekt,
Reflex, Magazín Právo, Tina, Story, Burda
| Další kategorie vyhledávaných časopisů podle témat: vojenství, bytová kultura,
historie, zahradnictví, móda, zdraví, hobby magazíny.
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Rešerše vypracované studovnou v roce 2017  9

o Hospic, hospicová zařízení, paliativní péče, umírání v ČR a SR (statistika, výzkum,
studie)
o Postavení zdravotních sester ve společnosti, vnímání profese sestry, prestiž
sesterského povolání v ČR a SR (výzkum, statistika, studie)
o Zdobení těla
o Canisterapie a její vliv na žáky s mentálním postižením
o Gránice (podnebí, vznik, fauna, flora)
o Vývoj pohádek
o Ošetřovatelský proces u pacienta s osteosarkomem kosti
o Ošetřovatelský proces u pacienta s totální náhradou kyčelního kloubu
o Edukační proces u pacienta po implantaci kolenního kloubu pro artrózu
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3.1. VYUŽITÍ WWW KATALOGU MěK ZNOJMO / 2017

Počet
dotazů
(hledání)

ROK

2017

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

163 359
35 933
23 326
20 629
20 180
20 379
18 579
19 444
18 537
21 087
20 069
16 810

ROK 2017 CELKEM

398 332

Počet vstupů do katalogu

Počet vstupů do uživatelského
konta

z prostoru
knihovny

z prostoru
mimo knihovnu

z prostoru
knihovny

z prostoru
mimo knihovnu

754
579
728
533
426
482
396
473
471
592
539
330

2 268
1 938
2 124
1 920
1 913
1 739
1 653
1 815
1 781
2 064
2 003
1 517

20
25
37
11
25
21
6
25
16
13
22
13

1 088
829
896
841
769
820
804
837
803
876
890
756

6 303

22 735

234

10 209

29 038

10 443
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4. KNIHOVNA RAKOUSKÉ LITERATURY - ÖSTERREICH-BIBLIOTHEK


Číselné ukazatele
Registrovaní čtenáři
Návštěvníci
Výpůjčky celkem
beletrie
naučná literatura
periodika
AV media
Knihovní fond k 31. 12. 2017
Přírůstek za rok 2017
Úbytek

76
537
1494
287
400
722
85
7655
107
29

Knihovna rakouské literatury nabízí výpůjční služby (absenčně i prezenčně), služby
informační (i písemné), dále pořádá různé kulturní a vzdělávací akce (besedy, přednášky,
autorská čtení) a exkurze.

 Kolektivní (kulturní) akce
| 11. 10. - vernisáž výstavy „Knihovna v akci aneb Akce v knihovně“ u příležitosti 140.
výročí vzniku knihovny a 25. výročí KRL



Vzdělávací akce

| 25. 5. – exkurze (38 knihovníků z Kuřimi a okolí)
| 6. 6. – exkurze (7 ředitelů knihoven jihomoravského kraje)
| 12. 6. – hodinová exkurze (14 studentů SZŠ + vyučující)



Propagační akce

| 1. 3. - 31. 3. výstavka knih k Březnu – měsíci čtenářů „Babička v rakouské literatuře“
(zhlédlo ji 46 čtenářů)
| 3. 4. - 28. 4. – výstavka knih „Robert Musil“ - 75. výročí úmrtí + poutač
(zhlédlo ji 37 čtenářů)
| 2. 5. - 30. 6. – výstavka knih „Marie Theresie“ - 300. výročí narození + poutač
(zhlédlo ji 159 čtenářů)
| 3. 7. - 31. 8. – výstavka knih „Dovolená v Rakousku“
(zhlédlo ji 50 čtenářů - i za srpen)
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| 2. 10. - 31. 10. – výstavka knih „Julian Schutting“ - 80. výročí narození
(zhlédlo ji 38 čtenářů)
| 13. 11. - 11. 12. – výstavka knih „Gustav Meyrink“ - 155. výročí narození
hlédlo ji 30 čtenářů)
| 12. 12. - 31. 12. – výstavka knih „Vánoce v Rakousku“
(zhlédlo ji 25 čtenářů) + poutač



Informační materiály

| byla vydána brožura „Knihovna rakouské literatury – Österreich-Bibliothek 1992-2017
: 25. výročí založení“ - 70 kusů



Ostatní

| prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby bylo z KRL půjčeno 23 knih do jiných
knihoven
| bylo podáno 12 písemných informací
| KRL odebírá pravidelně 20 titulů periodik, další tituly chodí nepravidelně nebo
jednorázově
| za upomínky bylo vybráno 270 Kč
| knihovnice KRL se zúčastnila těchto akcí:
 7. 3. – školení v MZK Brno – „Kurz řešení konfliktních situací a sebeobrany pro
knihovníky“
. 8. 5. – 14. 5. 2017 – stipendijní pobyt ve Vídni
 31. 5. a 1. 6. – školení v MZK Brno „Katalogizační pravidla RDA ve formátu
MARC
 21. 9. – školení CLAVIUS v MARC21 v MZK Brno
 27. 11. – Výroční seminář souborného katalogu ČR v Praze
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5. ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE


Číselné ukazatele

Registrovaní čtenáři
Počet návštěvníků
Výpůjčky celkem
Počet výpůjček na 1 návštěvníka

2 401
32 382
112 633
3,47

Složení výpůjček podle tematického zaměření (pouze knihy)
beletrie pro dospělé
naučná literatura pro dospělé
literatura pro děti a mládež
Počet vyřízených rezervací
Počet zodpovězených dotazů v elektronické podobě
Poplatky vybrané za rok 2017
Počet vyřízených MVS (pro naše uživatele)

73,06 %
26,04 %
0,90 %
6 937
536
192 962 Kč
224

V roce 2017 k nám zavítalo 32 382 návštěvníků, kteří si vypůjčili 112 633 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 6 937
požadavků.
Elektronickou cestou jsme v loňském roce zodpověděli 536 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 2017 jsme kladně vyřídili
224 žádostí našich uživatelů. Z našeho fondu jsme pak poskytli 2 235 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 při vracení dokumentu půjčující
knihovně.
Oddělení pro dospělé čtenáře zajišťuje Úvodní knihovnické lekce pro studenty středních
a odborných škol, o tyto akce je zájem především na začátku školního roku. V roce 2017 jich
proběhlo 9. Též proběhly 2 exkurze pro knihovny. Navštívili nás knihovníci z Městské
knihovny Hodonín a KISK Brno.
Během letních prázdnin jsme již čtvrtým rokem ve spolupráci s Městkou plovárnou Louka
zpřístupnili Knihovnu Na plovárně. Tato služba je bezplatná, půjčování knih a časopisů
probíhalo systémem „půjč si a vrať“. Jednalo se o knihy vyřazené z fondu knihovny, přesto
pečlivě vybrané tak, aby pobavily a zahnaly nudu. V červnu jsme doplnili fond Knihovny
na Plovárně na cca 220 knih různého žánru. Jednalo se především o detektivky a knihy pro děti.
I v roce 2017 jsme pokračovali v projektu Kniha do vlaku. Stejně jako knihovna Na plovárně
slouží knihovna na nádraží bezplatně široké veřejnosti. Knihu si uživatel může vzít,
příležitostně vrátit nebo si ji nechat, případně věnovat knihu svou. V roce 2017 jsme regál
na nádraží doplnili o 2 350 knih, mnoho knih věnovali sami uživatelé.

Stránka | 26

140 let (1877-2017)

Výroční zpráva Městské knihovny Znojmo 2017

Pracovníci Oddělení pro dospělé se věnovali získávání a rozšiřování vzdělání v oboru. Ilona
Řezníková, Danuše Růžičková a Jitka Dubová se zúčastnily výjezdní porady knihovnic a
získaly tak poznatky a zkušenosti z knihovny městysu Křtiny. Zúčastnily se též exkurze
v nakladatelství MOBA v Brně. Pracovník Hudebního oddělení Mgr. Pavel Frind se zúčastnil
dvoudenního semináře Hudba východní Moravy v průběhu staletí v Krajské knihovně Františka
Bartoše ve Zlíně. Ilona Řezníková se aktivně zapojila do Kurzu řešení konfliktních situací
sebeobrany pro knihovníky. Mgr. Eva Šrámková pak navštívila semináře Plánovaná podoba
MVS v portálu Knihovny.cz, Postřehy ze zahraničních knihoven I a II a Statistické vykazování
v knihovnách pořádaných Moravskou zemskou knihovnou v Brně.
Pokračovali jsme ve vyřazování knih z krásné i naučné literatury. V roce 2017 jsme navrhli
k vyřazení 1 424 knih. Jednalo se o knihy ztracené, duplicitní a poškozené. Část méně
využívaného fondu byla převedena do skladu.
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 seznamováni s výročími významných kulturních
osobností. Po celý rok nechyběly tematické výstavky knih k probíhajícím svátkům a období
(celkem 12, např. Vánoce, Novoroční předsevzetí, Velikonoce, Školní rok začíná…, Květen
patří květinám apod.), s pozitivním ohlasem se setkal i tzv. „barevný regál“, kde jsou knihy
vybírány pouze podle barvy obalu tak, aby lákaly k výběru (např. „Jaro klepe na dveře“, „Barvy
podzimu“). Velkou část roku jsme doplňovali knihy na výstavku tzv. Čtenářské výzvy 2017.
Oddělení pro dospělé čtenáře se jako každoročně zapojilo do celostátní akcí: Březen měsíc
čtenářů a Týden knihoven (2. – 6. října 2017). V knihovně probíhaly výstavky (život a dílo
Jacka Londona), amnestie, registrace nových čtenářů zdarma apod. Na webové stránce
knihovny a Facebookovém profilu knihovny jsme zveřejnili výsledky Dotazníku ke zjištění
uživatelských potřeb a zájmů. Dotazník bylo možné vyplnit po celý březen v tištěné nebo
v elektronické podobě. Devět návštěvníků projevilo zájem o společnou prohlídku knihovny
s Mgr. Evou Šrámkovou v rámci Dne otevřených dveří („Od sklepa až po půdu“). Čtenářům
jsme umožnili přístup a volný výběr ze skladu v rámci akce „Poklady ze skladu“. Nezapomněli
jsme ani na oslavu Mezinárodního dne žen.
Opět jsme spolupracovali s oddělením katalogizace při výběru a nákupu knih, v potaz jsme brali
i přání čtenářů a reagovali tak na jejich požadavky.
V daném období byl mezi čtenáři největší zájem především o tituly českých autorů. Absolutním
vítězem je Patrik Hartl a jeho knihy Okamžiky štěstí (45x), Malý pražský erotikon (38x) a
Prvok, Šampón, Tečka a Karel (32x), z českých autorů následuje Radka Třeštíková a její
Bábovky (30x) a Osm (28x). Následuje Evžen Boček a jeho Aristokratky. Paula Hawkins a její
Dívka ve vlaku (38x) má pomyslné 1. místo v zahraniční literatuře. Dlouhodobě je zájem o
knihy Jojo Moyes (4 knihy v první dvacítce). Z povinné četby zůstává nejvýše Farma zvířat od
George Orwella. Z naučné literatury byl největší zájem o knihu Postel, hospoda, kostel od
autorky Markéty Zahradníkové.
Elektronickou cestou jsme v loňském roce zodpověděli 371 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 2016 jsme kladně vyřídili
210 žádostí našich uživatelů. Z našeho fondu jsme pak poskytli 2 793 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
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platí paušální poplatek 55 Kč, který slouží k úhradě poštovného při vracení dokumentu půjčující
knihovně.
Oddělení pro dospělé čtenáře zajišťuje Úvodní knihovnické lekce pro studenty středních
a odborných škol, o tyto akce je zájem především na začátku školního roku. V roce 2016 jich
proběhlo 7.
Během letních prázdnin jsme již třetím rokem ve spolupráci s Městkou plovárnou Louka
zpřístupnili Knihovnu Na plovárně. Tato služba je bezplatná, půjčování knih a časopisů
probíhalo systémem „půjč si a vrať“. Jednalo se o knihy vyřazené z fondu knihovny, přesto
pečlivě vybrané tak, aby pobavily a zahnaly nudu. V červnu jsme doplnili fond Knihovny
na Plovárně na cca 220 knih různého žánru. Jednalo se především o detektivky a knihy pro děti.
I v roce 2016 jsme pokračovali v projektu Kniha do vlaku. Stejně jako knihovna Na plovárně
slouží knihovna na nádraží bezplatně široké veřejnosti. Knihu si uživatel může vzít,
příležitostně vrátit nebo si ji nechat, případně věnovat knihu svou. V roce 2016 jsme regál
na nádraží doplnili o 1300 knih, mnoho knih věnovali sami uživatelé.
Pracovníci Oddělení pro dospělé se věnovali získávání a rozšiřování vzdělání v oboru.
Ilona Řezníková a Jitka Dubová se zúčastnily výjezdní porady knihovnic a získaly tak poznatky
a zkušenosti z Městské knihovny v Pohořelicích a Městské knihovny v Hustopečích. Zúčastnily
se též exkurze v tiskárně CPI Moravia Books v Pohořelicích. Jitka Dubová též absolvovala
několikaměsíční e-learningový kurz Služby knihoven. Hana Skleničková navštívila školení
zaměřené na Metodiku práci se seniory, Danuše Růžičková pak Knihovnickou dílnu 2016 a
Mgr. Eva Šrámková konferenci Knihovny současnosti 2016. Pracovník Hudebního oddělení
Mgr. Pavel Frind se již tradičně zúčastnil semináře Zvukové knihy v Třebíči, dále dvoudenního
semináře Současná brněnská hudební scéna a strávil též týden ve Vídni. Tato akce je
poskytována Rakouským kulturním fórem.
V období od 30. května do 10. června 2016 proběhla v MěK Znojmo revize knihovního
fondu. V tomto období byla celá knihovna uzavřena. V Oddělení pro dospělé jsme zrevidovali
74 872 dokumentů, poslední den jsme věnovali dohledávání ztrát (931 knih bylo ještě
dohledáno – vynechání při řádné revizi, špatná lokace apod.). V průběhu revize jsme navrhli
některé naučné knihy k vyřazení, a to především z důvodu zastarání informací.
Pokračovali jsme však i ve vyřazování knih z krásné literatury. Jednalo se o knihy ztracené,
duplicitní a poškozené. Část méně využívaného fondu byla převedena do skladu.
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. Po celý rok nechyběly tematické výstavky knih k probíhajícím svátkům a období
(např. Vánoce, Novoroční předsevzetí, Velikonoce apod.), s pozitivním ohlasem se setkal i tzv.
„barevný regál“, kde jsou knihy vybírány pouze podle barvy obalu tak, aby lákaly k výběru
(např. „Jaro klepe na dveře“, „Barvy podzimu“).
Danuše Růžičková přichystala k vydání bibliografický materiál k 400. výročí úmrtí Williama
Shakespeara.
Oddělení pro dospělé čtenáře se jako každoročně zapojilo do celostátní akcí: Březen měsíc
čtenářů a Týden knihoven (3. – 10. října 2016). V knihovně probíhaly výstavky (retro suvenýry
z dovolených a retro záložky), amnestie, registrace nových čtenářů zdarma apod. Tři
návštěvníci též projevili zájem o společnou prohlídku knihovny s Mgr. Evou Šrámkovou
v rámci Dne otevřených dveří („Od sklepa až po půdu“). Tradiční se též stává akce „Pátek 13.“,
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kdy jsou noví čtenáři registrováni zdarma a všem jsou promíjeny upomínky. Nezapomněli jsme
ani na oslavu Mezinárodního dne žen a Mezinárodního dne mužů.
Opět jsme spolupracovali s oddělením katalogizace při výběru a nákupu knih, v potaz jsme brali
i přání čtenářů a reagovali tak na jejich požadavky.
V daném období byl mezi čtenáři největší zájem především o tituly českých autorů. Nejčtenější
a nejvíce rezervované byly, stejně jako loni, knihy od Simony Monyové, další stálicí našich
statistik je spisovatelka Táňa Keleová-Vasilková a nesmíme opomenout Vlastimila Vondrušku.
Na přední místa se dostaly i 2 knihy od Radky Třeštíkové – Bábovky a To prší moře.
Ze zahraniční tvorby jednoznačně vedou detektivky od Jo Nesbo, následují knihy od Jojo
Moyes a v čele zájmu celé statistky stojí Dívka ve vlaku od Pauly Hawkins (47x rezervováno
či vypůjčeno). Z tzv. povinné četby se po roce dostala na 1. místo opět Farma zvířat od George
Orwella, z českých knih pak Máj od K. H. Máchy a R.U.R. od Karla Čapka. Z naučné literatury
se nejvíce, stejně jako v předchozích letech, půjčovala kniha Historie Znojma v obrazech
od Vlastimila Janků.
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5.1 KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY MěK ZNOJMO
(Kalendář akcí a Výstavy jsou uvedeny v příloze)

V rámci Akademie 3. věku proběhlo 8 přednášek o zdraví, hudbě, evropské kultuře,
historii a astronomii. Mimo regionální přednášející (Mgr. Jiří Ludvík, Jiří Koukal, Josef Vlasák
a PhDr. Jiří Kacetl) se nám podařilo zajistit i takové osobnosti, jako je PhDr. Vlastimil
Vondruška, PhDr. Naděžda Špaténková, Nina Nováková, MBA. a Ing. Radek Dřevěný.
Zájemci z řad široké veřejnosti navštěvovali výtvarný kurz Ing. Simony Dunglové,
který probíhal po dobu 8 týdnů v odpoledních hodinách v Konferenčním sále knihovny.
Výtvarné práce absolventů pak byly vystaveny v galerii Domu porozumění.
V galerii Domu porozumění proběhly tyto výstavy: Prolínání světů od manželů Eschlerových,
Průřez obrazy - výstava prací žáků ZŠ, Slavnostní zakončení výtvarného kurzu Simony
Dunglové, „Knihovna v akci aneb Akce v knihovně“ – výstava k 140. výročí české knihovny
ve Znojmě.
V březnu proběhla již tradiční Noc s Boccacciem – pořad je obdobou andersenovské pohádkové
noci v knihovně uzpůsobený pro dospělé čtenáře, následoval Jazzový poetický večer k 140.
výročí knihovny. V listopadu jsme navázali dalším ročníkem Studentského poetického čtení.
Nechyběly samozřejmě ani besedy a autorská čtení. Z proběhlých akcí bych ráda zmínila
Kaleidoskop Jana Rejžka, pořady znojemského rodáka Jiřího Cmundy Roupce. Navštívila nás
autorka knihy Světlo a tma Danka Šárková, dále Dana Kellnerová se svou knihou Řasnatci,
a o knize Krvavý měsíc nad horou Liliavou hovořil Josef Špidla. Se svou přednáškou Historie
a dnešek v knihovně vystoupil spisovatel Vlastimil Vondruška. Největší tajemství třetí říše nám
odtajnil Milan Zacha Kučera, o královské hře nám něco pověděl Ing. Josef Petlák, a nejen
o zlatě mluvil geolog Jihomoravského muzea Jaroslav Šmerda. Cestovali jsme s Jiřím
Eisenbruckem, Patrikem Kotrbou, Petrem Nazarovem a Přemyslem Kališem. S horoskopy
2017 nás seznámila Olga Krumlovská, o karmě v číslech a planetách mluvila Eva Matulová,
o astronomii (Cizí světy ve vesmíru) mluvil Ing. Radek Dřevěný se svým hostem Mgr. Markem
Skarkou, Ph.D.
Čtvrteční odpoledne již tradičně patřily přednáškám Klubu zdraví.
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6. HUDEBNÍ ODDĚLENÍ
Hudební oddělení navštívilo v roce 2017 celkem 56 návštěvníků. Ti si vypůjčili 587
dokumentů (z toho 178 prolongací). Tyto výpůjčky jsou z drtivé většiny (551) zastoupeny
zvukovými nosiči (kam tradičně spadají CD s nahranou hudbou či mluveným slovem
pro veřejnost a CD ROM s Mp3 nahrávkami převážně mluveného slova pro čtenáře, kteří
ze zdravotních důvodů nemohou číst běžným způsobem), půjčovány ovšem byly i papírové
dokumenty (35 knih a 1 periodikum).
V roce 2017 proběhlo 9 tematických exkurzí pro různé mateřské a základní školy ve Znojmě.
Těchto exkurzí se zúčastnilo celkem 172 návštěvníků. Témata pořadů: 6x Svět hudebních
nástrojů a 3x Smetanova Vltava.
Hudební oddělení též zajišťovalo hudební doprovod při některých akcích pořádaných
knihovnou, např. při vernisáži výstav S mou knihovnou tam i sem projdeme se pravěkem
ve spolupráci s regionálním oddělením knihovny a Průřez obrazy (výstava prací žáků ZŠ).
V Základní speciální škole Znojmo vystoupil Mgr. Pavel Frind dvakrát s krátkým hudebním
programem.
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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.
Základní a stěžejní činnost knihovny je půjčování knih a časopisů. V odpoledních hodinách se
knihovna stává také centrem volného času dětí. Tráví zde čas nejen četbou a psaním úkolů, ale
mají i k dispozici deskové hry, počítače, mohou zde malovat či jinak pobývat se svými
kamarády. Knihovna se soustřeďuje na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněných rodin a na
menšiny. Svoji činnosti prezentuje na webových stránkách knihovny, kde má dětské oddělení
pravidelné rubriky – Informace, Soutěže, Pamětník, Knižní typy, Detektiv knihomol, Literární
a výtvarná galerie, Desatero pro bezpečný internet.



Číselné ukazatele
r. 2017

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. 2016Index Index r. 2016

1 090
1 019
10 387
20 269
1 277
1,95
18,59
171
155
1 454

1 055
806
9 430
18 546
1 077
1,96
17,57
163
119
1 293

+35
+213
+957
+1 723
+200
-0,01
+1,02
+8
+36
+161

Ediční činnost: 2

Sborník oceněných literárních prací Autorské čtení 2017 / 1. - 2. kategorie
Sborník oceněných literárních prací Autorské čtení 2017 / 3. - 4. kategorie



Nové služby

Byly obnoveny besedy přímo na školách – ZŠ Suchohrdly, ZŠ Praktická



Propagace

Den otevřených dveří
Amnestie
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Výstavky knih

Renáta Fučíková
Komiksové příběhy
Mami, tu knihu mi přečti
Jaroslav Foglar
Vánoce, Vánoce přicházejí



Nástěnky

Knihy na sloupu
Bezpečně na síti
Jižní Morava čte
Knižní hrdina
Cesta do pohádky
Kniha je můj kamarád
Jak šel čas
Ladovská zima



Soutěže: účast 196 dětí

Znáte pohádky K. J. Erbena?
Nevěř všemu co je na internetu
Jato ťuká na dveře
Velikonoční svátky nejen u nás
Čarodějnice nejsou jen v pohádkách
Cestujeme po světě
O prázdninách není nuda
O prázdninách není nuda
Ach jo, zase do školy
Strašidla slaví
Adventní čas
Městem chodí Mikuláš
Komiksoví hrdinové
Knihovna spolupracuje nejen s místními MŠ, ZŠ, SŠ. 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 a MŠ Přímětice - Znojmo, ZŠ Pražská, odl. prac.
Slovenská ZŠ Speciální a praktická, Gymnázium a SOŠ pedagogická, ZŠ Pražská, odloučené
pracoviště Slovenská, ZŠ Prosiměřice, ZŠ Vrbovec, ZŠ Suchohrdly, MŠ Tvořihráz, MŠ
Dělnická, MŠ Slovenská, MŠ nám. Republiky, MŠ Pražská, víceleté gymnázium Dr.
Polesného… Besedy jsou koncipovány tak, aby rozvíjely aktivní čtenářství.
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Akce na dětském oddělení v číslech

Akce

Počet

Účast

Besedy pro děti ZŠ

143

2147

Informační hodiny (první návštěva v knihovně)

19

512

Interaktivní hodiny

51

1424

Vzdělávací akce pro děti

69

2059

Práce s dětským čtenářem pro učitelky MŠ

1

21

Noc s Andersenem

1

67

Čtenář roku 2017

6

122

Den laskavosti

1

22

Beseda s ilustrátorkou Renátou Fučíkovou

1

58

Cesta do pohádky (MŠ předškoláci v knihovně)

3

92

Hrajeme si jinak (odpoledne bez internetu)

1

17

Webovou divočinou

1

28

Turnaj s dámou

1

16

Nonstop- nejen s knihou v knihovně

1

39

V září Světlušky září

1

15

Kolo štěstí

1

36

SUK elektronické hlasování

1

1

Výtvarné odpoledne – Knižní hrdina

1

14

Den pro dětskou knihu (komiks)

1

24

Beseda Ležáky

1

65

Literární soutěž Jižní Morava čte

1

49

Babička roku 2017

1

-

Dobrodružná cesta knihovnou

1

15

Předvánoční dílna

1

15

12. ročník Autorského čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol

2

93

311

6 945

Celkem
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Besedy

Besedy jsou koncipovány, tak aby rozvíjely aktivní čtenářství. 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, Bří Čapkové, Holocaust, Večerníčky V. Čtvrtka, Pověsti Znojma a Znojemska, A.
Lindgrenová, Jak se vaří kniha, Foglarovky, Praha - pověsti, Národní pohádky, Hrajeme si na
básníky, Komiks, Pohádkový svět, Velikonoce, Svět čar a kouzel, Najdi ilustrátora, Zvířátka
v pohádkách, Cesta do pohádky, Staré řecké báje a pověsti, Hrátky s Ondřejem Sekorou,
Dobrodružná literatura, Detektivky, Příroda kolem nás, Prázdninové povídání, Poznáváme
Evropu, Velikonoční svátky, Příběhy 7x jinak, Hurá na prázdniny, Škola hrou, Vznik
Československa…
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. Zavedena
nová služba – návštěva třídy – vozíčkáři. Většina těchto dětí by se do knihovny nikdy nedostala.
Zde mají možnost dvě vyučovací hodiny strávit v příjemném prostředí a obklopené knihami.
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 - čtení s porozuměním, výtah nejdůležitějších
údajů a na prezentaci.
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Literární soutěž Jižní Morava čte

Moravská zemská knihovna v Brně ve spolupráci s Městskou knihovnou Břeclav
vyhlásila projekt na podporu čtenářství v Jihomoravském kraji „Jižní Morava čte“. Součástí
projektu byla literární soutěž na téma „Mýty a legendy mého kraje“. Projekt je financován
Jihomoravským krajem. Byly uskutečněny dvě besedy – Pověsti Znojemska, Ležáky.

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 1093 čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 750 knih. Bylo uskutečněno celkem
45 besed, kterých se zúčastnilo 950 žáků. Jednou do roka se mění knižní fond. Knihy jsou
zapůjčeny z pobočky Gagarinova a z Městské knihovny Znojmo dětské oddělení.
Výstavky:
Velikonoce
Kam na prázdniny
Opět ve škole
Strašidel se nebojíme
Vánoce, Vánoce přicházejí
Nástěnka:
Leden - Sport v zimě
Únor – Bezpečně na síti
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Březen - Jaro je tady
Duben - Velikonoce ve světě
Květen - Významné dny, Kdo má výročí?
Červen - Konec školy se blíží
Září - Co jsem o prázdninách zapomněl?
Říjen - Strašidelný svět
Listopad - Advent
Prosinec – Vánoční čas

Kvizy:
Znáte pohádky K. J. Erbena?, Nevěř všemu co je na internetu, Jato ťuká na dveře, Velikonoční
svátky nejen u nás, Čarodějnice nejsou jen v pohádkách, Cestujeme po světě, Ach jo, zase do
školy, Strašidla slaví, Adventní čas, Městem chodí Mikuláš, Komiksoví hrdinové
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8. POBOČKY LOUCKÁ A GAGARINOVA
8.1. POBOČKA LOUCKÁ
Zajišťuje výpůjční služby pro dospělé i dětské čtenáře. Pořádá besedy pro děti z mateřských a
základních škol.



Číselné ukazatele
r. 2017

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

423
314
3 166
12 382
11 890
492
3,91
29,27
87
60
65

r. 2016 Index Index r. 2016
521
340
3 953
14 228
13 769
459
3,59
27,30
90
1
40

-98
+45
-787
+764
-1 879
+33
+0,32
+1,97
-3
+59
+15

Bylo provedeno tematické rozdělení knih – nejčtenější autorky, novinky měsíce. Byly
přikoupeny časopisy pro děti. Opraveno 286 dospělých a i dětských knih. Vyřazeno bylo 102
časopisů. Přidány byly do knihovny tři regály pro prostornější a přehlednější umístění knih.


Výstavky knih

Proč slavíme Velikonoce
Večerníčky
Čtyřlístek
Pohádky Walta Disneyho
Historie Znojma
Daniel Steel
Vlastimil Vondruška


Soutěže

Bezpečný internet
Známe vánoční tradice?
Poznej autora
České večerníčky
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Nástěnky

Den dětí
Bezpečnost na silnici
Jak se chováme v přírodě
Slavní spisovatelé narozeni v měsíci leden, únor, březen,….
V roce 2017 bylo uspořádáno 72 besed a vzdělávacích akcí s celkovou účastí 1 573 čtenářů.

Kulturní akce a besedy 65
Vzdělávací akce 7
Celkový počet besed a vzdělávacích akcí
Návštěvnost besed 1411
Návštěvnost vzdělávací akce 162
Celková návštěvnost těchto akcí

72

1573

Knihovnu navštěvují žáci školy ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ Znojmo, děti z MŠ Loucká a
MŠ Holandská.


Témata besed

Popletené básničky, Večerníčky, Strašidelné horory, Báje, mýty, legendy, Zvířátka v lese,
Velikonoční zvyky, Světový den vody, Dětský hrdina, Prázdninové čtení, Seznámení
s knihovnou, Vánoční tradice.


Akce

Den otevřených dveří, Amnestie upomínek, Nabídka vyřazených časopisů, Bezplatná
registrace nových čtenářů, Maminky tvoří s dětmi, Poznáváme večerníčky v knížkách

Knihovna DPS Dukelská
Na Dukelské ulici ve Znojmě čítá knižní fond cca 1 100 svazků. Každého půl roku je
prováděna obměna dle přání uživatelů. Knihovna je otevřena každé sudé úterý 1x za čtrnáct
dní. Knihovna má 5 aktivních čtenářů.
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8.2. POBOČKA GAGARINOVA
Zajišťuje výpůjční služby pro dospělé i dětské čtenáře.
Týdenní pracovní úvazek 37,30 hod.


Číselné ukazatele
r. 2017

Celkový počet registrovaných čtenářů
Čtenáři do 15 let
Počet návštěvníků
Výpůjčky celkem
Z toho výpůjček periodik
Počet výpůjček na 1 návštěvníka
Počet vyřízených rezervací
Registrované informace
Uživatelé internetu



r. 2016 Index Index r. 2016

436
286
6 746
14 254
208
2,11
174
38
5

465
249
5 446
16 884
236
3,10
176
40
25

-29
+37
+1 300
-2 630
-28
-0,99
-2
-2
-20

Knižní fond

Vyřazeno 153 časopisů, kompletace dílových knih, obaleno 254 knih.

Výstavky knih
Knihy pro Vás
Vánoce, vánoce přicházejí
Knihovnu navštěvují pravidelně žáci ze ZŠ Pražská, ZŠ Václavské náměstí, odloučené
pracoviště Jubilejní park, MŠ Pražská, ZŠ Slovenská, MŠ Jánského.
V roce 2017 bylo uspořádáno 118 besed a akcí s celkovou účastí 2 527 čtenářů
Témata besed: Vánoce, Velikonoce, František Hrubín, Večerníčky, První návštěva knihovny,
Halloween, Pohádky – Erben a Němcová, Bajky…
Akce Den otevřených dveří, Amnestie, Noc s Andersenem, Nabídka vyřazených časopisů,
Přihlašování nových čtenářů – zdarma, Čtenářská amnestie, Pohádkové čtení pro školky…
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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 1800 svazků. Knihovna je otevřena pro veřejnost 1x za dva
týdny. Byla zavedena služba – roznáška knih na pokoje čtenářů. V září byla knihovna
přestěhována do nevyhovujících prostor - kulturní místnost, kde knihy musí být v uzamčených
skříňkách. Došlo k redukci knihovního fondu. Knihovna má 29 čtenářů. Jsou zde pořádány
besedy.

2017

Čtenáři

Návštěvníci

29

358

2017 Akce
F. Filipovský
H. Růžičková
Pějme píseň dokola
Vinobraní 2017
V. Javořická - předčítání
Chalupáři
I. Janžurová
Celkem

Výpůjčky
1015

Účast
29
33
38
37
21
23
42
223
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9. POBOČKA NAČERATICE


Číselné ukazatele
r. 2017

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. 2016 Index Index r. 2016
320
2 019
6,3
27
1
123
196
0
0
0
3
1
0
35
5

320
2 004
6,3
39
15
201
737
0
0
1
3
1
0
35
5

+15
-12
-14
-78
-541
-1
-

Od března 2015 se nachází v budově obecního úřadu Načeratice.
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10. POBOČKY KONICE A MRAMOTICE
10.1. POBOČKA KONICE


Číselné ukazatele
r. 2017

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
Plocha knihovny pro uživatele v m2
Počet hodin pro veřejnost týdně

r. 2016 Index Index r. 2016
347
1 378
4,3
23
5
215
1 112
1
120
1
2
16
1

361
1 363
4,3
20
7
189
808
2
209
1
1
16
1

-14
+15
+3
-2
+26
+304
-1
-89
+1
-

Pobočka se nachází v budově místní školy. Má bezbariérový přístup. V měsíci září byla provedena
revize fondu. Uskutečněna jedna beseda pro MŠ.

10.2. POBOČKA MRAMOTICE


Číselné ukazatele
r. 2017

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. 2016 Index Index r. 2016
430
1 857
5,3
29
9
373
728
4
433
0
3
1
0
18
2

431
1 833
5,3
25
7
232
3 504
4
432
0
3
1
0
18
2

-1
+24
+4
+2
+141
-2 776
+1
-

Pobočka se nachází v budově obecního úřadu. Výborná spolupráce se čtenáři – SMS. Odebírá
časopis Vlasta.
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IV. VÝKON REGIONÁLNÍ FUNKCE PRO ZNOJEMSKO



Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených
knihoven za rok 2017

Knihovna: Městská knihovna Znojmo
Kraj: Jihomoravský
1. Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce
Od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 počet úvazků byl 4. V tom:
 p. Mgr. Jana Sikorová (vedoucí RO) – 1
 p. Mgr. Magdaléna Filipová - 1
 p. Kateřina Hubáčková – 1
 p. Květa Sobotková – 1

2. Regionální působnost
Regionální oddělení Městské knihovny Znojmo poskytovalo v roce 2017 odborné knihovnické
služby celkem 145 knihovnám znojemského regionu, včetně poboček.
K 31. 5. bylo oznámeno zrušení Obecní knihovny v Trnovém Poli. O tomto záměru nemělo RO
vůbec tušení, tudíž nemohly být podniknuty žádné kroky ke zvrácení situace. Do celkového
počtu knihoven je tato knihovna ještě zahrnuta.
MěK Znojmo má uzavřené smlouvy o poskytování služeb v rámci regionálních funkcí s celkem
140 knihovnami + 3 pobočkami MěK Znojmo (8 knihoven s profesionálními pracovníky, 135
s dobrovolnými knihovníky).

K výměně knihovnice došlo v knihovnách v Litobratřicích, Grešlovém Mýtě, Pravicích,
Boroticích, Skalici, Slatině, Hostimi, Únanově a Suchohrdlích u Znojma. Koncem roku
byla avizována změna knihovnice ve Vysočanech a Litobratřicích (z důvodu odchodu
knihovnice na mateřskou dovolenou).
Nový zápis knihovního fondu






Morašice – dokončen zápis KF v REKS
Konice – dokončen zápis KF v REKS
Mir. Knínice – dokončen zápis KF v REKS
Višňové – dokončen zápis KF v Claviu
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Bezkov – dokončen zápis KF v REKS
Mikulovice – dokončen zápis KF v REKS

Neevidované knihovny

1. Kubšice – knihovna nepracuje, uvažují o obnově činnosti
2. Šumice – knihovna nepracuje a zatím neplánují obnovení provozu
3. Rybníky – knihovna nepracuje a neplánují obnovení činnosti
Evidované nefunkční knihovny

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Černín – knihovna nepracuje pro nezájem čtenářů
Dyje – knihovna není zcela uzavřena, ale není zájem ze strany čtenářů
Horní Kounice – knihovna nepracuje pro nezájem čtenářů
Kadov – nepracuje, neuvažují o obnově činnosti
Němčičky – nepracuje pro nezájem čtenářů
Starý Petřín – knihovna zatím nepracuje, časem by chtěli zkusit obnovit
Tvořihráz – knihovna nepracuje pro nezájem čtenářů

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

Kulturní činnost

V rámci výkonu RF byly uspořádány 3 přednášky s historikem Jihomoravského muzea ve
Znojmě PhDr. Jiřím Kacetlem. V knihovnách v Citonicích a Boskovštejně hovořil o Karlu
IV. a jeho stopách na Znojemsku (na obě přednášky přišlo celkem 40 návštěvníků).
V Mašovicích se přednáška týkala kroniky obce Hradiště u Znojma a Mašovic (zúčastnilo
se 60 návštěvníků).
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Nově začala pořádat kulturní akce knihovna ve Slatině.

Nejčastěji jsou v rámci kulturní a vzdělávací činnosti knihoven pořádány besedy pro děti ZŠ,
MŠ a družiny, kreativní dílničky, přednášky o přírodě regionu, Noc s Andersenem, cestopisné
přednášky, přednášky o zdravém životním stylu, výstavy, koncerty, posezení nad kronikou,
setkávání důchodců, pasování prvňáčků, ale také spolupráce na přípravách dětského dne,
mikulášských besídek, zdobení stromků apod.

Ostatní


Pavlice - knihovna oceněna v MZK na knihovnické slavnosti
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Jevišovice – účast v soutěži Městská knihovna roku, 1. místo ve své kategorii, zapojila
se do projektu Bookstart
Mor. Krumlov – knihovna otevřela knihobudku na nádraží, nově začala půjčovat brýle
uživatelům, kteří si je zapomněli vzít s sebou, zřízena wi-fi síť v prostoru knihovny
Blížkovice – nová knihovnice vydává časopis knihovny pro děti Kniháček, kde
informuje o dění v knihovně http://www.blizkovice.cz/knihacek%2D2017/ds1033/archiv=0
MěK Znojmo – oslava 140. výročí založení knihovny, zapojení do projektu Bookstart

3. Porady, konzultace, metodické návštěvy

Konzultace
Knihovníkům a zřizovatelům knihoven bylo v loňském roce poskytnuto 95 konzultací. Týkaly
se především pomoci s vyplněním ročního výkazu o knihovně, nabídky služeb regionálního
oddělení, aktualizací a revizí knihovních fondů, vyřazování knih, výměn knihovníků a jejich
proškolení, zapojování knihoven a obcí do celorepublikových soutěží, doplňování KF, nákupů
knihovnických pomůcek, dotací z VISK3 a JMK, projektu „Jižní Morava čte“, vedení
knihovny, koncepce knihovny, webových stránek, standardu VKIS, nákupu HW a SW,
obalování knih a knihovních systémů Clavius a Clavius REKS, KOHA.

Metodické návštěvy

Metodické návštěvy byly vykonávány od března do poloviny prosince 2017. Většina se
realizovala v rámci rozvozu souborů knih z VF. Vzhledem ke skutečnosti, že MěK Znojmo
nemá vlastní automobil a ani není možné jej půjčit bez předchozí domluvy, není možné
provádět metodiku bez omezení.
Regionální oddělení poskytlo metodickou pomoc ve 129 případech. Některým knihovnám
i opakovaně. Řešeny byly výsledky činnosti knihoven, plnění standardu VKIS, webové stránky
knihoven, výměna knihovníků, poskytování služeb v rámci výkonu regionálních funkcí,
problematika týkající se AKS Clavius a Clavius REKS, KOHA, evidence knihovního fondu,
nákupy knih z finančních prostředků zřizovatelů knihoven, rozvoz a výměna souborů z VF,
metodika revize a vyřazování KF, realizace projektů JMK, MK ČR a „JM čte“, dotace VISK 3,
Knihovna 21. století, JMK – Obecní knihovny, rekonstrukce knihoven, nákup mobiliáře, HW,
SW zařízení, projekt Bookstart a jiné celorepublikové akce, komunitní činnost knihoven,
Standard VKIS a Standard pro dobrý KF, portál knihovny.cz. Dále také probíhala školení
knihovníků na místě (ZKT, REKS), aktualizace a revize KF.
Knihovníci při metodické návštěvě obdrželi materiál „Výsledky činnosti veřejných knihoven
okresu Znojmo za rok 2016“ a kopii ročního výkazu o knihovně a v závěru roku někteří také
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Standard pro dobrý KF. Byly s nimi zkonzultovány případné nedostatky a poskytnuta pomoc
či doporučení.

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Konzultace

125

127

129

110

61

98

85

95

Návštěvy

108

124

123

122

101

119

127

129

Porady

V roce 2017 uskutečnilo regionální oddělení 4 porady. Z toho 2 porady pro profesionální
knihovnice, 1 poradu pro zřizovatele a knihovníky z neprofesionálních knihoven a 1 výjezdní
poradu pro zřizovatele a knihovníky všech obsluhovaných knihoven Znojemska. 2 porady (1
pro profesionální a 1 pro neprofesionální knihovny) se konaly v konferenčním sále MěK
Znojmo, 1 porada pro profesionální knihovny byla pořádána v Hrušovanech nad Jevišovkou.
Při výjezdní poradě bylo navštíveno nakladatelství MOBA v Brně a městys Křtiny (knihovna a
kostel Jména Panny Marie). Výjezdní porady jsou velmi oblíbené a setkávají se s kladnými
ohlasy od zúčastněných. Taktéž profesionální knihovny uvítaly možnost pořádání porad 1x
ročně v některé z knihoven.
Přehled jednotlivých porad:

27. 2. 2017 – Profesionální knihovny s návštěvou výstavy projektu „S mou knihovnou tam a sem,
projdeme se pravěkem“

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Výsledky činnosti za rok 2016
Vyhodnocení standardu VKIS
Statistika, weby knihoven, akce knihoven
Projekty (Česká knihovna, JM čte, Pravěk…)
Dotační program Obecní knihovny
Přechod na MARC 21 + nový katalog Carmen
Informace z Regionálního oddělení
Diskuze a informace z profesionálních knihoven
Návštěva výstavy
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9. 10. 2017 – Neprofesionální knihovny s prezentací systému Tritius

Program:

9.00 – 9.50 hod
1. Vyhodnocení standardu VKIS
2. Statistika, weby knihoven, akce knihoven
3. Dotační program VISK 3, Knihovna 21. století, Obecní knihovny
4. Přechod na MARC 21 + nový katalog Carmen
5. Informace z Regionálního oddělení
6. Diskuze a informace z neprofesionálních knihoven36
10.00 – 13.00 hod.
Prezentace systému Tritius (informace k systému Clavius)
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14. 9. 2017 – Výjezdní porada

Harmonogram:
8,00 - odjezd
9,30 – 10,30 - exkurze v nakladatelství MOBA http://www.mobaknihy.cz/
11,00 – 12,15 - rozchod, individuální program
12,30 – 13,00 - Knihovna městysu Křtiny http://krtiny.knihovna.cz/
13,15 - Kostel Jména Panny Marie http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/aktivity/poutnikostel-jmena-panny-marie-s-arealem-ve-krtin.aspx
15,00 – 16,00 - návrat do Znojma
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Program výjezdní porady:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Standard VKIS a jeho plnění na Znojemsku
Dotační programy
Weby + propagace knihoven
Kulturní činnost knihoven
Standard pro dobrý fond
Bookstart
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11. 12. 2017 – Profesionální knihovny v MěK Hrušovany nad Jevišovkou
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Úvodní slovo pana starosty – Ing. Miroslav Miloš
MAS – možnosti spolupráce - Bc. Alžběta Nesnídalová
Statistické vykazování 2017
Propagace knihoven (weby, Facebook,…)
Portál knihovny.cz
Bookstart
Informace z Regionálního oddělení
Diskuze a informace z profesionálních knihoven

4. Vzdělávání, semináře

Vzdělávání knihovníků probíhá individuálně, buď v regionálním oddělení, nebo v rámci
metodické návštěvy přímo v knihovně. Většinou se jedná o školení nových knihovníků na
základy knihovnické techniky (ZKT), školení práce s automatizovaným knihovním systémem
Clavius a Clavius REKS, případně práce s PC.
V loňském roce bylo provedeno 21 individuálních školení, z toho 8 na ZKT, 12 na REKS, 1 na
Clavius.
15. 5. 2017 byl uspořádán seminář Design služeb pro každého (knihovníka) s Mgr. Tomášem
Štefkem.
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5. Revize a aktualizace fondů

Regionální oddělení se podílelo na 26 revizích KF. V 1 případě si ji knihovna provedla sama.
Ve 14 knihovnách proběhla revize automatizovaně prostřednictvím AKS Clavius a Clavius
REKS. Ve 13 knihovnách proběhla klasickým způsobem. V 1 knihovně byla provedena
aktualizace KF, přičemž byl k vyřazení navržen větší objem knihovních jednotek.
Aktualizace KF:

Bítov
Revize KF:

Mackovice, Morašice, Olbramovice, Šumná, Běhařovice, Žerůtky, Ratišovice, Mor. Krumlov,
Oslnovice, Slatina, Boskovštejn, Šafov, Vysočany, Práče, Hrádek, Dobšice, Citonice, Hostim,
Konice, Blanné, Mir. Knínice, Borotice, Lubnice, Višňové, Jevišovice, Bezkov, Hnanice.
Rok

2009

2010

2011

20121 2013

2014

2015

2016

2017

Obsloužené
knihovny

14

15

17

12

9

12

19

25

28

Revidované
knihovny

12

14

16

13

8

9

16

21

27

Revidované

33438 39399 37260 61083 21313 32122 52840 88842 56894

k. jednotky

6. Výměnné fondy, cirkulace VF
Stav VF

Ve výměnném fondu bylo k 31. 12. 2017 celkem 43 686 svazků, z toho 66 dokumentů
představují AV media a 4 brožury. Přírůstek za rok 2017 činil 2 680 svazků. Z dotace na RF
Stránka | 53

140 let (1877-2017)

Výroční zpráva Městské knihovny Znojmo 2017

bylo nakoupeno 2 652 svazků, 28 svazků bylo zapsáno jako náhrady ztrát. Odepsáno bylo 1
564 svazků.
VF
Stav

2009

2010

2011

2012

2013

24660

27213

30698

34268

Kč

666566

564727

624501,8

2687

3497

Přírůst. 3020

2015

2016

2017

37843

2014
41050

40673

42570

43686

674315,5

700875

646770

356761

525747

537004

3570

4036

3606

1800

2728

2680

Cirkulace VF

V roce 2017 bylo pro 116 knihoven vyexpedováno 245 souborů z výměnného fondu s počtem
19 664 svazků. Průměrný počet svazků v souboru je 80.
Rozvozy VF probíhaly od března do konce listopadu.
Po domluvě s knihovníky jsou soubory chystány buď pracovnicemi regionálního oddělení,
nebo si je knihovníci mohou vybrat sami. Stejně tak si je mohou sami vyzvednout.
Během celého roku jsou prováděny rezervace dokumentů z VF dle požadavků jednotlivých
knihoven.

Cirkulace VF
Obsloužené
knihovny
Vyexpedované
soubory
Svazky
v souborech

2009
103

2010
107

2011
101

2012
103

2013
97

2014
114

2015
119

2016
95

2017
116

221

211

232

231

204

237

247

219

245

16010

16005

18046

17766

16735

20208

20792

17808

19664

Průměrný
počet
sv./soubor

72,4

75,9

77,8

76,9

82

85

84,2

81,3

80

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.

7. Nákup a zpracování KF z prostředků obcí

Nákup knih z finančních prostředků zřizovatele prostřednictvím regionálního oddělení využila
v loňském roce 1 knihovna. Zakoupeno bylo 97 svazků v hodnotě 9 991,- Kč.
Regionální oddělení nabízí tuto službu obsluhovaným knihovnám pravidelně, zájem je ovšem
stále malý.
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Hojněji je využívána služba zpracování knih, které si knihovníci zakoupili sami dle požadavků
svých čtenářů. Objednané knihy se posílají, buď přímo na regionální oddělení, nebo je
knihovníci vozí.
2009
Obsloužené 38
knihovny
Zprac. KJ 2477

2010

2011

2012

2013

2015

2016

2017

35

2014
38

38

38

33

40

28

33

3051

2827

2050

1879

2116

1927

1552

1533

8. 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 2017 pověřená knihovna zajišťovala podporu pro 21 knihoven, které mají
automatizovaný knihovní systém a provedla 23 zásahů.
Připojování a nastavování parametrů knihoven do regionálního knihovního systému REKS
provádí správce sítě MěK Znojmo ve spolupráci s firmou LANius s. r. o.
9. Vícezdrojové financování (dotace, granty) – stručný popis projektů

V roce 2017 byly prostřednictvím dotace VISK 3 zapojeny další 4 knihovny regionu do systému
Clavius REKS, z toho 3 knihovny byly nově připojeny a v 1 případě se jednalo o přechod
z lokální verze Clavius.
Celkem 12 knihoven se zapojilo do dotačního řízení JMK – Obecní knihovny a všechny žádosti
byly úspěšné. Peníze byly použity na nákup výpočetní techniky, programového vybavení,
dataprojektoru, mobiliáře apod.
Bohutice – výmalba, nové regály na míru
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Křepice – nové židle/křesla, PC, projektor, plátno

Podmolí – projektor
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Damnice – nové regály, stolečky, sedačky, nástěnka
Dobšice – rekonstrukce podlahy, nákup 3 PC a barevné tiskárny
Džbánice – nové regály
Jamolice – výměna regálů a nábytku, výmalba, nové žaluzie, nový notebook a tiskárna
Litobratřice – nové vybavení knihovny
Mackovice – přestěhování knihovny, nové vybavení
Valtrovice – nové regály

Mimo dotaci JMK:
Podmyče – zateplení budovy, nová fasáda, plastová okna, rozšíření místnosti, nové
elektrorozvody
Zblovice – výměna podlahové krytiny
Knihovní systémy a připojení internetu
Knihovní systém má celkem 102 knihoven. Z tohoto počtu 17 AKS Clavius, 11 LANius, 73
REKS a 1 KOHA.
WWW stránky
Samostatné webové stránky pro knihovnu nebo odkaz na webu obce má 110 knihoven. (2 nově
zřízené počátkem roku 2018).
Informace pro knihovníky z regionálního oddělení jsou k dispozici na stránkách MěK Znojmo
www.knihovnazn.cz v odkazu „Pro knihovny“.
| počet nově uzavřených smluv o výkonu RF - 0
| počet nově evidovaných knihoven - 0
| počet knihoven nově využívajících výměnné fondy Stránka | 57
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Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí

Rok 2017

Kraj

Jihomoravský

Název knihovny (v krajském sumáři počet PK)
Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce
Počet obsluhovaných knihoven

MěK Znojmo
4,000
145

Poradenská a konzultační činnost

počet obsloužených knihoven
počet poskytnutých konzultací
počet metodických návštěv

136
96
129

Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01

počet obsloužených knihoven
počet zpracovaných statistických výkazů

146 (145+MěK)
148

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

32
22
22
42
42
42
42

Porady

počet obsloužených knihoven
počet akcí
počet účastníků

38
4
83

Pomoc při revizi a aktualizaci KF

počet obsloužených knihoven
počet revidovaných knihovních jednotek
počet revidovaných knihoven

28
56 894
27

Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF

počet obsloužených knihoven
počet nakoupených knihovních jednotek

1
97

Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) vlastních KF

počet obsloužených knihoven
počet zpracovaných knihovních jednotek

33
1 533

Výměnný fond (v knihovních jednotkách)

stav výměnného fondu k 31.12. 2017
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

43 686
2 680
1 564
2 652
0
28

Cirkulace VF

počet obsloužených knihoven
počet expedovaných souborů
počet svazků v souborech

116
245
19 664
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45 Servis automatizovaného knihovního systému
počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu
46 automatizovaného systému
47 počet akcí, zásahů
48 Doprava v rámci výkonu RF
49 počet obsloužených knihoven
50 počet ujetých km

21
23
106
3 936

Výkaz financování regionálních funkcí knihoven
(pouze z finančních prostředků kraje)
51 Kraj
52 Název knihovny
53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
54 z toho : nákup knihovního fondu
55 Spotřeba energie (číslo účtu 502)
56 Opravy a udržování (číslo účtu 511)
57 Cestovné (číslo účtu 512)
58 Ostatní služby (číslo účtu 518)
59 z toho : doprava
60 z toho : servis AKS
61 z toho : nákup licence na el. zdroje
62 z toho : nákup knihovnických služeb
63 Mzdové náklady (číslo účtu 521)
64 z toho : platy zaměstnanců
65 z toho : ostatní osobní náklady
66 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)
67 Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528)
68 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549)
69 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 68)
70 Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 69)
71 Investiční náklady
72 Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71)
73
74 Přidělená dotace (krajská)
75 Vráceno
76
77
78
79
Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní
80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary)
81 Náklady za rok
82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
83 z toho: na nákup knihovního fondu

Rok 2017

570 352,00
537 004,00
23 247,00
0,00
21 143,00
64 798,00
45 563,00
980,00
4 312,00
6 520,00
1 005 210,00
981 910,00
23 300,00
333 851,00
50 878,00
2 532,00
10 989,00
2 083 000,00
0,00
2 083 000,00
2 083 000,00
0,00

Rok 2017

84 Mzdové náklady (číslo účtu 521)
85 z toho : platy zaměstnanců
86 z toho: ostatní osobní náklady
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88
89
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91
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Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524)
Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87)
Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88)

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

92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování *

93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)
94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)
Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu
95 (mimo prostředky určené na RF)**
Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2017

Rok 2017

96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám
97 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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Příl. 1. Kalendář kulturně vzdělávacích akcí MěK Znojmo v r. 2017
Datum

Pořadatel

13. 1.

MěK

10. 1.

MěK

12. 1.
24. 1.

MěK
Klub zdraví
MěK

6. 2.

MěK

7. 2.

MěK

9. 2.
15. 2.

MěK
Klub zdraví
MěK

16. 2.

MěK

28. 2.

MěK

1.-31. 3.

MěK

3 3.

MěK

6. 3.

MěK

7. 3.

MěK

8. 3.

MěK

9. 3.

MěK
Klub zdraví
MěK

14. 3.

Název akce

LEDEN
Akademie třetího věku
Hudební přednáška
PhDr. Jiří Ludvík
Kostarika
Jiří Eisenbruk
Péče o vlasy
Mgr. Jana Kucková
Osobnosti Znojemska
Josef Vlasák
ÚNOR
Akademie třetího věku
O Karlu Hašlerovi
Jiří Koukal
Světlo a tma
Danka Šárková
Neznalost a lhostejnost zabíjí
Mgr. Jana Kucková
Partner (ne)vhodný pro manžekství
Národní týden manželství
MěÚ Znojmo-Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Výsledky projektu Komiks (pro ZŠ)
Regionální oddělení
„Ze srdce Evropy do Santiaga di Compostela“
Patrik Kotrba
BŘEZEN
Březen-měsíc čtenářů
celostátní akce - 8. ročník
Noc s Boccaccim
tradiční akce městské knihovny
Akademie třetího věku
Kultura v Evropě, část 2.
Nina Nováková, MBA.
Řasnatci
Dana Kellnerová
Vernisáž výstavy
Prolínání světů
Jaroslava Eschlerová, Petr Eschler, keramické a dřevěné sochy
Galerie v Domě porozumění
Strach-přirozená součást života?
Monika Dospivová
Astrologie 2017
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21. 3.

MěK

28. 3.

MěK

31. 3.

MěK
odd. pro děti

3. 4.

MěK

4. 4.

MěK

5. 4.

MěK

6. 4.
11. 4.

MěK
Klub zdraví
MěK

18. 4.

MěK

2. 5.

MěK

10. 5.
15. 5.

MěK
Klub zdraví
MěK

16. 5.

MěK

18. 5.

MěK

5. 6.

MěK

7. 6.

MěK

15. 6.

MěK
Klub zdraví

Olga Krumlovská
Jazzový poetický večer k 140. výročí MěK Znojmo
Štukový sál Znojemské Besedy
Jižní Afrika
Petr Nazarov
Noc s Andersenem
DUBEN
Akademie třetího věku
Astronomie
Ing. Radek Dřevěný
Kaleidoskop
Jan Rejžek
Vernisáž výstavy
Průřez obrazy
výstava prací žáků ZŠ, Znojmo, Mládeže
Galerie v Domě porozumění
Neznalost a lhostejnost zabíjí II.
Martin Čech, Milan Přech
Dva s jednou puškou
čtení z 2. doplněného vydání
Jiří Riupec
Pořad k 140. výročí MěK Znojmo
Klášter Santa Catalina, Arequipa-Peru
Ing. Přemysl Kališ
KVĚTEN
Šachová hra – přítel na celý život
Ing. Josef Petlák
Šťastný a nad věcí i v nepohodě
Vladimír Kaleta
Akademie třetího věku
Výlet
Není všechno zlato, co se třpytí
(zaměření na minerály a nerostné suroviny Znojemska)
Mgr. Jaroslav Šmerda
Týden pro rodinu
Slučitelnost zaměstnání s péčí pečujících osob, příklady dobré praxe
Oblastní charita Znojmo
ČERVEN
Akademie třetího věku
Slavnostní zakončení s kulturním programem
Vernisáž výstavy
Slavnostní zakončení výtvarného kurzu S. Dunglové
Galerie v Domě porozumění
Společně do přírody
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13. 7.

MěK

4. 9.

MěK

19. 9.

MěK

26. 9.

MěK

2. - 6.

MěK

4. 10.

MěK

5. 10

MěK

5. 10.

11. 10.

MěK
Klub zdraví
MěK
odd. pro děti
MěK

17. 10.

MěK

24. 10.

MěK

6. 11.

MěK

7. 11.

MěK

9. 11.

MěK

9. 11.
21. 11.

MěK
Klub zdraví
MěK

28. 11.

MěK

11. 10.

ČERVENEC
Vernisáž výstavy
Výtvarný kurz Simony Dunglové
Galerie v Domě porozumění
ZÁŘÍ
Akademie 3. věku
BESIP (cca 15 minut), přednáška preventisty
Rozmach Znojma za vlády císaře Františka Josefa I.
PhDr. Jiří Kacetl
Karma v číslech a planetách
Eva Matulová
Astronomie – Cizí světy ve vesmíru
Ing. Radek Dřevěný
Host: Ing. Marek Skarka, Ph.D.
ŘÍJEN
Týden knihoven 2017
celostátní akce - 21. ročník
Historie a dnešek očima spisovatele Vlastimila Vondrušky
PhDr. Vlastimil Vondruška
Akademie třetího věku
Ochutnávka v pivovaru, exkurze
Pomáhat nás baví
Zdeňka Severinová, Aneta Götzingerová
Osud jménem Ležáky
Jarmila Doležalová
Vernisáž výstavy
„Knihovna v akci aneb Akce v knihovně“ - 140. výročí
Galerie v Domě porozumění
Rozmach Znojma za vlády císaře Františka Josefa I.
PhDr. Jiří Kacetl
Beseda nad novou knížkou Příběhy písniček
Jiří Cmunda Roupec
LISTOPAD
Akademie třetího věku
PhDr. Naděžda Špatenková
Krvavý měsíc nad horu Liliavou
Historický román ze 17. stol.
Josef Špidla
Studentské poetické čtení
Digitální demence
ThB. Jan Majer, kazatel CASD
„Já písnička“ – od lidovky po Ježka
Jiří Koukal
Největší tajemství třetí říše
Milan Zacha Kučera
PROSINEC
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4. 12.

MěK

7. 12.

MěK
Klub zdraví

Akademie třetího věku
Osobnosti Znojma
Josef Vlasák
Předvánoční setkání
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Příl. 2. Výstavy v roce 2017 - Galerie v Domě porozumění

„S mou knihovnou tam a sem, projdeme se pravěkem“
(vernisáž 16. 2.)
Prolínání světů – Jaroslava Eschlerová, Petr Eschler
(vernisáž 8. 3.)
Průřez obrazy – ZŠ Mládeže Znojmo
(vernisáž 5. 4.)
Ukončení výtvarných kurzů Simony Dunglové
(vernisáž 7. 6.)
„Knihovna v akci aneb Akce v knihovně“ - 140. výročí MěK Znojmo
(vernisáž 11. 10.)
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Podklady pro VZ: Věra Mašková - ředitelka, Mgr. Eva Šrámková - odd. pro dospělé čtenáře, Drahoslava Stehlíková
- odd. pro děti, Iveta Benáčková - studovna a čítárna, Věra Dvořáková - KRL, Ing. Jana Nachtneblová - doplňování a
zpracování fondu, Mgr. Jana Sikorová - regionální oddělení, Bc. Darina Munduchová - ekonomické oddělení.
Fotografie: Archiv knihovny
Zpracovala: Iveta Benáčková
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