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I. Slovo úvodem
V r. 2005 pokračovala rekonstrukce ústřední knihovny MěK Znojmo, která ovlivnila
činnost i hospodaření knihovny. Pro r. 2005 byla plánována rekonstrukce II. NP, avšak
vzhledem k nutnosti rozsáhlého vystěhování vybavení v I. NP z důvodu zpevnění stropů,
pokračovala rekonstrukce stavebními úpravami v I. NP - v půjčovně pro dospělé čtenáře a
centrálním skladu. Byly zpevněny stropy II. NP v přípravě na další etapu rekonstrukce,
částečně provedena rekonstrukce elektrických rozvodů v půjčovně pro dospělé a komplexně
rekonstruovány sklady (podlahy, běžné i sanační omítky, rozvody elektřiny a topení,
vzduchotechnika) včetně nového vybavení mobilní regálovou technikou. V prostorách skladů
je vyčleněn uzavřený prostor pro archiv a spisovnu knihovny. Rekonstruované prostory
skladů nyní splňují bezpečnostní a hygienické požadavky, zkvalitnila se i ochrana
skladového knihovního fondu. Mobilní regálová technika zvýšila kapacitu skladů na 1500 bm.
Rozsah rekonstrukce vyžadoval komplexní vystěhování cca 90 tisíc svazků
knihovního fondu, veškerého vybavení skladů, přesun celého zařízení půjčovny a zejména
dlouhodobé uzavření půjčovny pro dospělé (1. 7. – 14. 10. 2005). Aby se minimalizovaly
negativní dopady uzavření provozu pro uživatele a na činnost i výkony knihovny, byla na
dobu uzavření naplánována revize knihovního fondu MěK.
Fyzická revize knihovního fondu byla provedena ve všech odděleních ústřední
knihovny a na pobočkách Gagarinova a Holandská, na ostatních pobočkách se provádějí
revize samostatně a byly provedeny v předchozích letech. Fyzická revize KF půjčovny pro
dospělé byla provedena v nestandardních podmínkách, kdy balíky provizorně uložených knih
byly rozbaleny a knihy revidovány. Dohledání ztrát bude možno provést až po přestěhování
a seřazení knih v novém skladu, revize bude uzavřena až ke 30. 4. roku 2006. Revize KF
byla prováděna poprvé elektronickým způsobem, doba uzavření jednotlivých oddělení MěK
proto byla krátká, v rozsahu 2 – 5 dnů podle velikosti fondu oddělení.
Rekonstrukce a dlouhodobé uzavření půjčovny pro dospělé se negativně projevily na
výsledcích knihovny - oproti minulému roku poklesl počet návštěvníků a výpůjček, i na
hospodaření knihovny - nebyla splněna položka příjmů a přečerpány byly některé položky
rozpočtu. Část rezervního fondu knihovny a fond investičního majetku byly využity na
dovybavení skladů mobilní regálovou technikou. Celkově však rozpočet skončil
s hospodářským výsledkem a také ztráty výpůjček nejsou tak vysoké, jak jsme očekávali.
Naproti tomu pozitivní jsou výsledky již rekonstruovaných oddělení knihovny –
v dětském oddělení se zvýšil počet pořádaných akcí pro děti i výpůjček, po dlouhé době se
zvýšil i počet registrovaných dětských čtenářů, a to výrazně. Provoz konferenčního sálu
zpestřil i rozšířil nabídku vzdělávacích i kulturních akcí knihovny pro širokou i odbornou
veřejnost, i když byl v průběhu rekonstrukce uzavřen a využíván jako zázemí půjčovny pro
dospělé.
Pozitivní jsou i výsledky poboček v Načeraticích a Přímětcích, které jsou již částečně
profesionalizované a vybavené internetem.
V r. 2005 byla obnovena část zastaralého technického vybavení v přípravě na
přechod na nový knihovní systém. Knihovna se zúčastnila všech významných knihovnických
projektů, v soutěži Biblioweb získala cenu veřejnosti za nejlepší knihovnický web.
Hudební oddělení nezahájilo provoz, protože prostředky určené na nákup techniky
byly využity na vybavení skladu. Přesto se v závěru roku podařilo část technického vybavení
zakoupit a hudební oddělení bude možno zpřístupnit veřejnosti v r. 2006.
Finanční prostředky na nákup knihovního fondu byly opět nedostatečné, přesto se
oproti minulému roku celkový stav knihovního fondu zvýšil. Nárůst je však způsoben
ukončením masivní aktualizace skladové literatury, předcházející revizi KF, z části i vyšším
přírůstkem knih výměnného fondu pro region.
Celkově lze hodnotit rok 2005 jako úspěšný a je třeba poděkovat všem, kteří se na
tom podíleli: zřizovateli za ukončení významné etapy rekonstrukce, pracovníkům knihovny za
to, že zvládli své úkoly v mimořádně obtížných podmínkách rekonstrukce.
Marie Kratochvilová

II. Ekonomika MěK Znojmo
1. Rozbor hospodaření
Hospodaření a činnost MěK Znojmo v r. 2005 byly v souladu se zřizovací listinou a
platnými právními předpisy. Činnost byla zajištěna provozním příspěvkem zřizovatele –
Městem Znojmo – ve výši 8 150 000,- Kč, přiznaným na základě usnesení ZM č. 86/2005 ze
dne 21. 3. 2005, bod 2770 a dopisem OŠK čj. 221/05 ze dne 22. 3. 2005. Pouze malou část
nákladů na činnost hradila knihovna z vlastních příjmů – z tržeb z hlavní činnosti.
Výše uvedeným usnesením ZM byl knihovně přiznán také investiční příspěvek ve výši
1 500 000,- Kč na rekonstrukci II. NP ústřední knihovny na Zámečnické ulici, se kterým
hospodařil OŠK. Z investičního příspěvku hradil OŠK dobíhající platby za rekonstrukci r.
2004 a práce r. 2005, které staticky zabezpečily II. NP. Tyto práce probíhaly převážně v I.
NP – v půjčovně pro dospělé a centrálním skladu (zpevnění stropů, částečná rekonstrukce
elektrických rozvodů v půjčovně, ve skladu podlahy, omítky, rozvody elektřiny a topení,
vzduchotechnika a celkové vybavení mobilní regálovou technikou).
Přiznaný investiční příspěvek na rekonstrukci byl posílen o prostředky z fondu
investičního majetku a rezervního fondu MěK, převedenými do rozpočtu zřizovatele:
usnesením RM č. 99/2005 ze dne 22. 8. 2005, bod 3190, bylo schváleno použití rezervního
fondu MěK na posílení investičního fondu částkou 220 000,- Kč, stejným usnesením byl
schválen odvod částky 509 000,- Kč z investičního fondu MěK do rozpočtu zřizovatele na
dodávku a montáž mobilní regálové techniky. Z rozpočtu zřizovatele pak ještě byla uhrazena
částka, chybějící na úhradu mobilní regálové techniky (MěK podala žádost o navýšení
investičních prostředků o 360 000,- Kč na dokončení dodávky a montáže mobilní regálové
techniky).
Dopisem OŠK čj. 1729/05 ze dne 22. 12. 2005 bylo schváleno čerpání investičního
fondu MěK dle zák. č. 250/2000 Sb., § 31, odst. 2, bodu d) do výše 49 000,-- Kč na úhradu
prací souvisejících s rekonstrukcí (přeložení a zabudování bezpečnostního systému a lokální
počítačové sítě ve výši 48 240,-- Kč) – uhrazeno z rozpočtu MěK.
V I. pololetí roku, před započetím plánované rekonstrukce, byl mobilní regálovou
technikou vybaven také malý sklad ve II. NP: usnesením RM č. 93/2005 ze dne 6. 6. 2005
bylo schváleno uvolnění částky 105 000,- Kč z investičního fondu MěK na dodávku a montáž
regálové techniky a odvod do rozpočtu zřizovatele.
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 2 129 000,- Kč, poskytnutá ve
třech splátkách prostřednictvím MZK Brno přímo na účet knihovny. Dotace byla vyčerpána
v plné výši, rozbor hospodaření i činnosti v rámci výkonu regionálních funkcí jsou
samostatnou součástí výroční zprávy knihovny.
1.1 Rozbor výdajových položek
Přehledná tabulka celkového čerpání rozpočtu je uvedena pod bodem 2.
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 materiál

Plán Kč
Skutečnost Kč
% plnění
1 278 275,70
98,63
1 296 000,00
930 000,00
937 942,78
100,85
700 000,00
709 885,00
101,41
60 000,00
60 001,00
100,00
170 000,00
168 056,78
98,86
250 000
228 732,00
91,49
116 000,00
111 601,00
96,21

U spotřeby materiálu je úspora zejména u DDHM, která vznikla nedodáním části objednané
reprodukční elektrotechniky pro hudební oddělení ve výši cca 20 tis. Kč. Celková úspora ve
spotřebě materiálu byla využita na navýšení částky na nákup knižních dokumentů.
DDHM: účelově vázáno
V příspěvku zřizovatele bylo účelově vázáno 150 tis. Kč na inovaci výpočetní techniky:
- z této částky bylo pořízeno 9 PC a 1 tiskárna v hodnotě 140 569,-- Kč na inovaci výpočetní
techniky v provozech MěK (úspora vznikla pořízením základního SW pro PC nákupem
licencí se slevou v projektu SELECT, zbývající část využita na nákup PC pro hudební odd.);
DDHM pro hudební oddělení:
- 2 PC v hodnotě 34 933,00 Kč
- reprodukční elektrotechnika v hodnotě 27 280,00Kč (3 ks přehrávací CD, 1 ks přehrávací
DVD, 1 ks zesilovač, 2 ks repro bedny, 12 ks sluchátek);
DDHM ostatní:
Kancelářské židle, sedačka do šatny, hasicí přístroje, vysavač, lampa, skládací přepravky,
odpadkové koše, podnosy, varná konvice, taška.

Účet 502 – spotřeba energií
Plán Kč
Skutečnost Kč
% plnění
248 203,21
86,78
Energie celkem
286 000,00
V tom: voda
12 000,00
13 570,31
113,09
teplo - Holandská
16 000,00
8 980,00
56,13
plyn
110 000,00
79 976,90
72,71
elektřina
130 000,00
139 197,00
107,07
pevná paliva- Načeratice
18 000,00
6 479,00
35,99
Překročení plánu u spotřeby vody a elektřiny jde na vrub rekonstrukce skladů – betonové
podlahy (voda: na míchání a polévání betonu, elektřina: zabudování vyhřívacího drátu do
podlah pro rychlejší vysychání betonu s předpokládaným odhadem spotřeby energie cca 10
tis. Kč - tento předpoklad odpovídá skutečnému zvýšení spotřeby oproti plánu).
Úspora plynu a pevných paliv je ovlivněna nižší spotřebou v mírné zimě sledovaného
období.

Účet 511 – opravy a udržování
Plán Kč
Skutečnost Kč
% plnění
127 533,50
141,70
Celkem
90 000,00
Vysoký rozdíl mezi plánem a spotřebou ovlivnila rekonstrukce bezpečnostního systému a
počítačové sítě po rekonstrukci I. NP ve výši 48 240,00 Kč - dopisem OŠK čj. 1729/05 ze
dne 22. 12. 2005 bylo schváleno čerpání investičního fondu MěK dle zák. č. 250/2000 Sb., §
31, odst. 2, bodu d) do výše 49 000,-- Kč na úhradu prací souvisejících s rekonstrukcí
(přeložení a zabudování bezpečnostního systému a lokální počítačové sítě ve výši 48 240,-Kč) – uhrazeno z rozpočtu MěK, účet 511.
V rámci průběžné údržby bylo nejvíce prostředků čerpáno na opravu zastaralé
elektroinstalace v dosud nerekonstruovaných prostorách centrální knihovny na Zámečnické
ulici : 11 329,00 Kč, dále na provizorní opravu zatékající střechy pobočky Holandská:
6 173,00 Kč, opravy výtahu: 4 761,00 Kč, položení PVC: 4 284,00 Kč, dále na údržbu
hasicích přístrojů a další drobné opravy.

Účet 512 – cestovné

Plán Kč
Skutečnost Kč
% plnění
8 334,00
41,67
20 000,00
Úspora na cestovném vznikla omezením služebních cest a účasti pracovníků na seminářích
ve II. pololetí roku, aby mohly být splněny úkoly ve spojitosti s náročnou rekonstrukcí
(stěhování knihovního fondu a zařízení půjčovny pro dospělé a skladů) a revizí knihovního
fondu.

Účet 513 – náklady na reprezentaci

Plán Kč
Skutečnost Kč
% plnění
7 710,00
96,38
8 000,00
Úspora vznikla zajištěním části občerstvení pro akce MěK sponzorskou cestou.

Účet 518 – ostatní služby
Plán Kč
Skutečnost Kč
% plnění
657
992,00
99,8
Služby celkem
659 000,00
V tom: služby pošt
46 000,00
29 521,00
64,18
služby telekomu
60 000,00
66 873,50
111,46
služby internet
330 000,00
314 618,00
95,34
nájemné
35 000,00
34 748,00
99,28
přepravné
10 000,00
20 174,70
201,75
SW služby
94 000,00
85 504,10
90,96
ostatní služby
84 000,00
106 552,70
126,85
- Úspora u služby pošt je ovlivněna půlročním pozastavením služby MVS ve II. pol. roku
z důvodu stěhování fondů půjčovny pro dospělé a skladů a z důvodu revize knihovního
fondu.
- Úspora u služeb internetu je ovlivněna přechodem k výhodnějšímu poskytovateli služeb.
- Úspora u SW služeb je ovlivněna podílem prací správce počítačové sítě MěK a využíváním
slev v projektu SELECT.
- Navýšení položek služby telekomu a zejména přepravné jde na vrub rekonstrukce
(telefony: zajišťování návaznosti prací; pronájem nákladního automobilu pro stěhování knih a
zařízení mimo budovu a zpět, odvoz vyřazeného nábytku).

Účty 521, 524, 527:
Plán Kč
Skutečnost Kč
% plnění
mzdové náklady vč. odvodů
5 827 335,00
99,88
Mzdy celkem
5 834 000,00
V tom: mzdy
4 190 000,00
4 204 361,00
100,34
Odvody z mezd
1 564 000,00
1 570 186,00
100,40
OON
80 000,00
52 788,00
65,99
- Navýšení u mezd a odvodů jde na vrub rekonstrukce – pro stěhování skladů a knih bylo
nutno zajistit pracovníky v krátkodobém pracovním poměru.
- Úspora u OON: v době rekonstrukce nebyly realizovány všechny plánované akce
v konferenčním sále, protože sloužil jako zázemí pro pracovníky půjčovny pro dospělé.
Účet 528 – ostatní sociální náklady
Plán Kč
Skutečnost Kč
% plnění
104 142,00
86,79
Příspěvek na stravné
120 000,00
Úspora vznikla zejména dlouhodobou nemocí 1 pracovníka.

Účet 549 – jiné ostatní náklady
Služby účtu 549

Plán Kč
Skutečnost Kč
% plnění
32 154,00
91,87
35 000,00

Účet 551: odpisy dlouhodobého hmotného majetku

Plán Kč
Skutečnost Kč % plnění
271 655,00
99,87
272 000,00

1.2 Rozbor příjmových položek

Příjmy celkem
V tom: paušální poplatky uživatelů
poplatky za CD
poplatky za bloky
náhrady za ztracené knihy
poplatky za internet
poplatky za kopírování
ostatní příjmy
smluvní pokuty a úroky z prodlení
jiné provozní výnosy
ostatní výnosy

Plán Kč
Skutečnost Kč
% plnění
470 000,00
506 442,82
107,75
283 014,50
8 240,00
2 690,00
5 814,00
82 578,50
17 291,00
34 995,50
413,32
48 240,00
23 166,00

Dosažení vyššího příjmu ovlivnilo ukončení soudního sporu s účastníky společné kanalizace
(podílníkům kanalizace byla soudem nařízena úhrada části nákladů MěK za dřívější opravu
kanalizace), dále poplatky účastníků republikového semináře pořádaného ve spolupráci
s MZK Brno a Klubem dětských knihoven.

1.3 Hospodářský výsledek
Hospodaření MěK v r. 2005 skončilo hospodářským výsledkem ve výši 93 108,33 Kč.
Zřizovatel bude požádán o převedení hospodářského výsledku do rezervního fondu.
Příspěvek zřizovatele Kč
Skutečné čerpání Kč
Hospodářský výsledek Kč
8 150 000,00
8 056 891,67
93 108,33
Čerpání rozpočtu ovlivnila rekonstrukce MěK, která v návaznosti na poskytnuté investiční
prostředky na rekonstrukci v r. 2005 proběhla jiným způsobem než bylo plánováno - např.
nebyla plánována rekonstrukce skladů. Proto jsou některé položky rozpočtu oproti plánu
čerpány ve vyšším měřítku (spotřeba vody, elektřiny, přepravné, ve mzdách krátkodobé
pracovní poměry). Protože navýšení spotřeby energií v souvislosti s rekonstrukcí nešlo
přesně odhadnout, stejně tak jako první celoroční spotřeba energií v nové půdní vestavbě,
byla v rozpočtu až do konce roku, kdy jsou energie zúčtovány, ponechána rezerva na platby
za vyúčtování a mírně se ušetřilo v čerpání jiných položek. Vzhledem k mírné zimě však byla
celková spotřeba energií nízká, proto také vznikl hospodářský výsledek.
Na financování části rekonstrukce MěK byl i v r. 2005 využíván fond reprodukce IM a
rezervní fond MěK, jak je uvedeno pod bodem 1.

Položka
5136
5136
5136
5137
5139
5151
5152
5153
5154
5155
5161
5162
5162
5163
5164
5169
5169
5169
5011
5031
5021
5171
5172
5173
5175
5909

Celkem
Žádost celk.
Hosp.výsl.

Název

město
reg. čin.
celkem
plán
skut.
%pln.
plán
skut.
% pln.
plán
skut
Knihy
700 000
709 885,00 101,41
460 000
590 477,00 128,36 1 160 000 1 300 362,00
Tisk
170 000
168 056,78 98,86
30 000
29 635,50 98,79
200 000
197 692,28
Zvukové knihy, CD
60 000
60 001,00 100,00
30 000
2 170,00
7,23
90 000
62 171,00
DDHM ostatní
250 000
228 732,00 91,49
20 000
15 363,00
270 000
244 095,00
Nákup materiálu jinde neuvedeného
116 000
111 601,00 96,21
80 000
84 529,00 105,66
196 000
196 130,00
Voda
12 000
13 570,31 113,09
1 000
973,00 97,30
13 000
14 543,31
Teplo Holandská
16 000
8 980,00 56,13
16 000
8 980,00
Plyn
110 000
79 976,90 72,71
10 000
6 915,60 69,16
120 000
86 892,50
Elektrická energie
130 000
139 197,00 107,07
15 000
13 920,00 92,80
145 000
153 117,00
Pevná paliva
18 000
6 479,00 35,99
18 000
6 479,00
Služby pošt
46 000
29 521,00 64,18
20 000
12 195,50 60,98
66 000
41 716,50
Služby telekomu a radiokomunikací
60 000
66 873,50 111,46
12 000
4 401,00 36,68
72 000
71 274,50
Služby internet
330 000
314 618,00 95,34
40 000
35 956,00 89,89
370 000
350 574,00
Služby úč. 549
35 000
32 154,00 91,87
3 000
1 513,00
38 000
33 667,00
Nájemné
35 000
34 748,00 99,28
35 000
34 748,00
Přepravné
10 000
20 174,70 201,75
90 000
80 418,40 89,35
100 000
100 593,10
Příspěvek na stravné
120 000
104 142,00 86,79
18 000
15 387,00 85,48
138 000
119 529,00
Ostatní služby
84 000
106 552,70 126,85
20 000
104 000
106 552,70
Mzdy
4 190 000 4 204 361,00 100,34
900 000
887 177,00 98,58 5 090 000 5 091 538,00
odvody z mezd
1 564 000 1 570 186,00 100,40
333 000
327 760,00 98,43 1 897 000 1 897 946,00
OON
80 000
52 788,00 65,99
80 000
52 788,00
Opravy a udržování
90 000
127 533,50 141,70
13 000
0,00
103 000
127 533,50
Progamové vybavení
94 000
85 504,10 90,96
4 000
0,00
98 000
85 504,10
Cestovné
20 000
8 334,00 41,67
30 000
20 209,00 67,36
50 000
28 543,00
Náklady na reprezentaci
8 000
7 710,00 96,38
8 000
7 710,00
Odpisy
272 000
271 655,00 99,87
272 000
271 655,00
Tržby
-470 000 -458 202,82 97,49
-470 000
-458 202,82
Jiné provozní výnosy
-48 240,00
-48240
8 150 000 8 056 891,67
2 129 000 2 129 000,00
10 279 000 10 185 891,67
8 150 000
0

8 150 000
93 108,33

2 129 000 2 129 000,00
0
0,00

10 279 000
93 108,33

%pln.
112,10
98,85
69,08
90,41
100,07
111,87
56,13
72,41
105,60
35,99
63,21
98,99
94,75
88,60
99,28
100,59
86,62
102,45
100,03
100,05
65,99
123,82
87,25
57,09
96,38
99,87
97,49

3. Přehled fondů a finančních prostředků rok 2005
MD
241 Běžný účet
696 645,73
241010 BÚ fon odměn
81 827,00
241020 BÚ rezervní fond
151 351,76
241030 BÚ fond reprodukce
33 529,50
241 celkem
963 353,99
261 pokladna
4 760,50
finanční prostředky celkem
316 mylné platby
314 poskytnuté zálohy
335 pohledávka za zam.
FKSP odměny, úrok
fin.prostř.+ pohl.

celkem fondy
zisk
neuhr. ztráta
f.po zap.zisku/ztráty
FKSP
účet 243
půjčky 335
převod dotace
převod úrok, odměny

3 772,00
0,00
14 744,00
323 477,00
184 181,00
41 281,00
53 458,00
126 760,00
747 673,00
1 107 498,59

747 673,00
81 827,00
151 351,76
33 529,50
266 708,26
93 108,33

1 107 489,59

1 107 489,59
280 223,16

142 859,26
87 381,00
53 458,00
3 475,10
283 698,26

fond investičního maj.
022 poř.cena
042 investice
celkem
082 oprávky
zůstatková hodnota

Kont.zůstatek

968 114,49
1 960,00
134 072,00
-132,00
3 475,10
1 107 489,59

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

D

3 475,10
636 332,00

280 223,16

3 300 453,70
3 300 453,70
3 300 453,70

2 664 121,70
2 664 121,70

636 332,00

III. Činnost MěK Znojmo
1. Statistické údaje r. 2005
Statistické údaje jsou převzaty z Ročních výkazů o knihovně za r. 2005 a r. 2004.
Zahrnují údaje z centrální knihovny MěK Znojmo a 2 plně profesionalizovaných poboček:
pobočka Holandská a pobočka Gagarinova. Údaje ze 6 neprofesionalizovaných nebo
částečně profesionalizovaných poboček jsou sledovány na samostatných statistických
výkazech a jsou uvedeny ve stručném přehledu pod bodem 8.

Knihovní fond (KF)
Knihovní jednotky (KJ)

r. 2005

r. 2004

Index r.
2004
+ 5 080
+ 2 309
+ 2 365
+ 364
+9
+ 33

Knihovní jednotky celkem k 31. 12. 2005
144 033
138953
V tom: naučná literatura
60 284
57 975
krásná literatura
78 532
76 167
zvukové dokumenty
4 184
3 820
zvukově obrazové dokumenty
275
266
elektronické dokumenty
758
725
Přírůstky knihovních jednotek
7 037
5 310
Úbytky knihovních jednotek
1 957
9 083
Počet docházejících periodik
295
312
- 17
• Ve vykazovaném počtu KJ ve všech kolonkách je zahrnut výměnný fond pořízený
z dotace JMK a určený knihovnám regionu.

Výpůjčky
r. 2005
r. 2004
Index r. 2004
Výpůjčky celkem
235 102
252 711
- 17 609
V tom: naučná literatura pro dospělé
84 038
92 557
- 8 519
krásná literatura pro dospělé
109 774
125 305
- 15 531
naučná literatura pro děti
10 917
9 988
+ 929
krásná literatura pro děti
26 563
21 994
+ 4 569
Ostatní dokumenty
3 810
2 867
+ 943
Z toho: výpůjčky periodik
42 958
45 360
- 2 402
• Pokles výpůjček u dospělých způsobilo uzavření půjčovny pro dospělé v době
rekonstrukce. Pokles není výrazný - přestože byla půjčovna uzavřena 3,5 měsíce,
ztráta počtu výpůjček odpovídá pouze měsíčnímu provozu.
• Nárůst výpůjček u dětí je výsledkem zvýšeného zájmu dětí o služby nově
vybudovaného a nově vybaveného oddělení pro děti.
• Na nárůstu výpůjček ostatních dokumentů se podílí hlavně výpůjčky hudebních CD,
které byly nepřetržitě půjčovány v náhradních prostorách i v době uzavření půjčovny
pro dospělé.
• Pokles výpůjček periodik ovlivnil nižší počet nakupovaných titulů periodik .

Čtenáři a návštěvníci
Registrovaní čtenáři
Z toho: čtenáři do 15 let
Návštěvníci v knihovně celkem

r. 2005
5 052
1 740
65 317

r. 2004
5 038
1 431
71 862

Index r. 2004
+ 14
+ 309
- 6 545

Počet registrovaných čtenářů ovlivnilo několik faktorů:
• Odstraňuje se duplicita v registraci (registrace v centrální knihovně i na pobočce),
proto je celkový nárůst nízký. Duplicita bude definitivně odstraněna až po zavedení
nového knihovního systému a on-line propojení s pobočkami.
• U dětských čtenářů docházelo od poloviny 90. let minulého století každoročně
k úbytku čtenářů vlivem poklesu porodnosti. Na vysokém nárůstu čtenářů v r. 2005
se pozitivně projevil zvýšený zájem o nové a moderně vybavené dětské oddělení.
• Porušování Knihovního řádu zapůjčováním čtenářského průkazu dalším osobám, což
se zejména v centrální knihovně těžko uhlídá.
Ostatní ukazatele

Vzdělávací a výchovné kolektivní akce
Semináře, odborné porady, konzultace
Vydané publikace
Počet studijních míst
Počet počítačů pro uživatele
Z toho napojených na internet
Počet návštěvníků využívajících internet
Plocha knihovny pro uživatele v m2
Počet hodin pro veřejnost týdně
•
•

r. 2005
r. 2004
Index r. 2004
403
376
+ 27
265
247
+ 18
7
13
-6
58
32
+ 26
21
21
0
14
14
0
8 700 nesledováno
913 nesledováno
44
44
0

K poklesu došlo pouze u ediční činnosti z důvodu revize a stěhování provozů.
Na nárůstu vzdělávacích a kulturních akcí se podílejí dětské odd., konferenční sál a
regionální odd., k poklesu akcí došlo na pobočce Gagarinova.

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
Obdržené požadavky z jiných knihoven
Zaslané požadavky jiným knihovnám
Počet požadavků
567 Počet požadavků
110
Počet kladně vyřízených požadavků
564 Počet kladně vyřízených požadavků
107
Z toho vyřízeno kopií
0
Z toho vyřízeno kopií
11
•

Služba MVS byla v době uzavření půjčovny pro dospělé úplně pozastavena a do
konce roku omezena, oproti minulému roku je proto u požadavků z jiných knihoven
pokles o 110, požadavky zaslané jiným knihovnám klesly o 69.

2. Oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu
2.1 AKVIZICE
Knihy – přírůstky:
V roce 2005 bylo pro MěK zpracováno celkem 6631 nových knih, včetně knižních darů.
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro děti
Pobočka Gagarinova
Pobočka Holandská
Studovna
Regionální literatura
Rakouská knihovna
Sklad
MěK celkem:
Výměnné fondy
CELKEM:

2067 sv.
386 sv.
445 sv.
387 sv.
139 sv.
123 sv.
228 sv.
12 sv.
3787 sv.
2844 sv.
6631 sv.

nové knihy
knižní dary
celkem
MěK:
RK:
VF:
celkem

6094 sv.
537 sv.
6631 sv.
294 sv.
226 sv.
17 sv.
537 sv.

Průměrná cena nově pořízených knih činila 187,10 Kč (včetně výměnných fondů).
Průměrná cena nově pořízených knih pouze pro MěK činila 171,60 Kč (bez výměnných
fondů).
Pro neprofesionální pobočky MěK bylo zpracováno celkem 323 nových knih, v celkové
hodnotě 59999,00 Kč.
Derflice
Konice
Mramotice
Načeratice
Oblekovice
Přímětice
Celkem:

34 sv.
33 sv.
40 sv.
81 sv.
33 sv.
102 sv.
323 sv.

5995,00 Kč
6005,00 Kč
7010,00 Kč
14964,00 Kč
6013,00 Kč
20012,00 Kč
59999,00 Kč

Pro neprofesionální pobočky bylo zpracováno také 325 knižních darů. Z toho 316 svazků
činilo převod duplicitních knih ze skladu pro dospělé čtenáře a z oddělení pro děti do MK
Načeratice.
V rámci projektu „Česká knihovna“ vyhlášeného MK ČR, získala naše knihovna 14 nových
knih českých autorů, v hodnotě 3204,30 Kč.
Na základě nových pravidel pro MDT provedly pracovnice oddělení přetřídění naučné
literatury u stanovených skupin v dětském oddělení. Dále se podílely na fyzické i účetní revizi
knihovního fondu.
Knihy – úbytky:
V roce 2005 bylo z fondu MěK vyřazeno celkem 1957 knih. Jednalo se o knihy poškozené,
obsahově zastaralé.
Oddělení pro dospělé
1047 sv.
Oddělení pro děti
5 sv.
Pobočka Gagarinova
344 sv.
Pobočka Holandská
413 sv.
Studovna
148 sv.
Celkem:
1957 sv.

AV-média:
Celkem bylo zpracováno 405 nových zvukových a elektronických dokumentů.
Mag.kazety
CD disky
CD-ROM
Videokazety
DVD
Celkem:

173 ks
190 ks
33 ks ( z toho 9 ks pro výměnné fondy)
3 ks
6 ks
405 ks

Magnetofonové kazety zahrnují 24 nových titulů zvukových knih pro nevidomé čtenáře.

2.2 ROZPOČET NA DOKUMENTY – čerpání:
Rozpočet:

Skutečné čerpání:

650000,00 Kč (knihy pro MěK)
60000,00 Kč (knihy pro MK)
60000,00 Kč (zvukové dokumenty)
770000,00 Kč

649886,00 Kč
59999,00 Kč
60001,00 Kč
769886,00 Kč

Čerpání na knihy – výstupy z počítače:
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro děti
Pobočka Gagarinova
Pobočka Holandská
Studovna
Regionální literatura
Rakouská knihovna
Sklad
MěK celkem:
Výměnné fondy
CELKEM:

403945,00 Kč
55017,00 Kč
77887,00 Kč
64224,00 Kč
38217,00 Kč
8428,00 Kč
534,00 Kč
1661,00 Kč
649913,00 Kč
590489,00 Kč
1240402,00 Kč

2067 sv.
386 sv.
445 sv.
387 sv.
139 sv.
123 sv.
228 sv.
12 sv.
3787 sv.
2844 sv.
6631 sv.

Celková cena (výstup z počítače): 1240405,00 Kč
- rozdíl ve výši 3,00 Kč je způsobený zaokrouhlováním cen po odečtení poskytnutého
rabatu
Komentář k rozdílu mezi skutečným čerpáním finančních prostředků na nákup nových
knih pro MěK a výstupem z počítače:
Skutečné čerpání:
649886,00 Kč

Výstup z počítače:
649913,00 Kč

649913,00
- 649886,00
27,00
Rozdíl ve výši 27,00 Kč mezi výstupem z počítače a skutečným čerpáním finančních
prostředků je způsobený zaokrouhlováním cen po odečtení rabatu u jednotlivých odděleních.

Čerpání – AV média:
Skutečnost:
MěK:
VF:
Celkem:

Počítač:
60001,00 Kč
2170,00 Kč
62171,00 Kč

60003,00 Kč
2170,00 Kč
62173,00 Kč

Rozdíl ve výši 2,00 Kč je způsobený zaokrouhlováním cen po odečtení rabatu.

3. Studovna, internet, fond regionální literatury
Návštěvníci studovny............................................................................................10.946
Prezenční výpůjčky ......................................................................................

31.247

Z toho výpůjček periodik...............................................................................

25.833

Uživatelé Internetu ................................................................3.953 uživatelů/54.668,-Kč
Doplňování knižního fondu:
Příruční knihovna .............................................................139 sv. v hodnotě 38.217,- Kč
Regionální fond …………………………………………..…123 sv. v hodnotě 8.428,- Kč
Denní a regionální tisk a periodika................................... odebíráno celkem 164 titulů
....................................................................... z toho 8 cizojazyčných a 25 regionálních
Excerpce články z tisku, periodik a sborníků .............................................. 3.876 článků
Rešerše.........................................................................................................................7
Kopírování materiálů pro potřeby čtenářů ................................................... 21.823 kopií
Ediční činnost:
Znojemsko v tisku 2004 – výběrová regionální časopisecká bibliografie
Internetové vyhledávače v ČR – leták
Internetové vyhledávače ve světě – leták
Portál veřejné správy ČR – leták
Kalendárium – referáty o regionálních osobnostech na webu ....................................10
Kolektivní akce: knihovnické lekce pro školy ...............................................................20
Spoluúčast pracovníků studovny na akcích:
BMI, Noc s Andersenem, Velký večer s Malým princem
Nástěnky:
BMI - akce
Biblioweb – nejlepší knihovnický web – cena veřejnosti
Rekonstrukce půjčovny – průběžné informace
Konferenční sál – průběžné informace o akcích

Další práce:
Revize knihovního fondu
Stěhování půjčovny
Porovnání činnosti s r. 2004:
I na činnosti studovny se projevilo uzavření z důvodu revize knihovního fondu: oproti
minulému roku poklesl počet návštěvníků studovny o 1278, počet prezenčních výpůjček o
5 270, počet uživatelů internetu o 386. Pokles však může být ovlivněn i zprovozněním
nového dětského oddělení, kam se přesunuli někteří dřívější uživatelé služeb studovny z řad
dětí.
Oproti minulému roku však došlo k nárůstu excerpovaných článků o 1080,
zpracovaných rešerší o 3, mírně se zlepšilo doplňování příruční knihovny studovny. Poklesl
však počet odebíraných periodik o 9 titulů.

4. Knihovna rakouské literatury - Österreich-Bibliothek
Číselné ukazatele:
Registrovaní čtenáři:
Návštěvníci:
Výpůjčky celkem:
Beletrie:
Naučná literatura:
z toho periodika:
AV media:
Knihovní fond k 31.12.2005:
přírůstek za rok 2005:

185
986
2290
808
1358
637
124
5585
155

Kolektivní akce:
-

15. 2. 2005 – promítání filmu „Rakousko z ptačí perspektivy“ – 5 diváků
15. 3. 2005 – promítání filmu „Der Donau-Radweg, Teil 1: Von der Quelle bis Passau“ – 4
diváci
12. 4. 2005 – promítání filmu „Der Donau-Radweg, Teil 2: Von Passau bis nach Wien“ –
3 diváci
22. 12. 2005 – exkurze pro studenty státní jazykové školy – 17 studentů

Propagační akce:
-

8. 12. – 31. 12. 2005 - výstava knih spisovatele Milo Dora (u příležitosti úmrtí)
v průběhu roku byly instalovány výstavky nových knih.

Informační materiály:
-

Simon Wiesenthal – obsáhlá biografie v českém a německém jazyce (vydáno u
příležitosti úmrtí)

Porovnání činnosti s r. 2004:
Oproti minulému roku došlo k nárůstu registrovaných čtenářů o 37, návštěvníků o
165, výpůjček o 404. Nárůst je však ovlivněn skutečností, že v r. 2004 byla KRL dlouhodobě
uzavřena z důvodu rekonstrukce, zatímco v r. 2005 byl provoz plynulý.

5. Oddělení pro dospělé čtenáře
Oddělení zajišťovalo výpůjční a informační službu pro dospělé čtenáře, dospívající
mládež a částečně i pro dětské čtenáře, kteří využívají fond oddělení pro školní výuku.
Činnost oddělení byla ovlivněna rekonstrukcí skladových prostor a části půjčovny, kdy
byl vystěhován celý knihovní fond a veškeré zařízení půjčovny. Oddělení bylo tři a půl
měsíce uzavřeno. V této době byla, kromě stěhování, prováděna v náhradních prostorách
revize knihovního fondu a bylo zabezpečeno půjčování CD a zvukových knih pro nevidomé.
Dlouhodobé omezení provozu půjčovny se odrazilo v počtu dosažených výpůjček,
registrovaných čtenářů i návštěvníků oddělení, omezena byla i meziknihovní výpůjční služba
(MVS), a to v zápůjčkách i výpůjčkách. Oproti r. 2004 však došlo k nárůstu výpůjček CD a
zvukových knih pro nevidomé.
r. 2004
r. 2005
rozdíl
Počet výpůjček
134 014
112 792
- 21 222
Počet registrovaných čtenářů
3 276
2 947
- 329
Počet návštěvníků
39 202
31 298
- 7 904
MVS – oba směry
851
677
- 174
Výpůjčky CD a zvukových knih

2 743

3 557

+ 814

V r. 2005 bylo definitivně ukončeno retrospektivní zpracování fondu skladové
literatury.
V návaznosti na ediční činnost knihovny byly zpracovány dva bibliografické letáky medailony autorů pro potřeby studentů: Jules Verne, Vítězslav Hálek.
V rámci kulturních a vzdělávacích akcí oddělení uskutečnilo 18 knihovnických lekcí
pro studenty středních škol a bylo realizováno 6 literárních večerů s následujícími tématy:
Blanka Götzová: Vrány
Jiří Svoboda a Libuše Suléřová – Znojemské pověsti
Miroslav Raab – Úvod do molekulární gastronomie, práce s netradičními materiály
Radka Laková – O divadelním a jiném líčení
Jiří Albrecht – Sedm let cesty k lidem
Galina Poppová – Kaluž plná smíchu.

6. Oddělení pro děti
Oddělení spolupracuje se základními školami: ul. Mládeže, nám. Republiky,
Václavské nám., ul. Slovenská, Jubilejní park, ZŠ JUDr. Mareše, Přímětice, s víceletými
gymnázii, se speciálními a zvláštními školami, s mateřskými školami. Počet spolupracujících
škol a jejich zájem o pořádání vzdělávacích i kulturních akcí pro děti se oproti minulému roku
zvýšil - důvodem jsou nové prostory dětského oddělení a kvalitní vybavení.
Nové prostory, nové vybavení a pestrá nabídka soutěží a akcí pro děti přilákaly také
nové uživatele, počet dětských čtenářů i návštěvníků se po dlouhodobé stagnaci zvýšil.
Dojíždějící děti využívají dětskou knihovnu také jako místo příjemného a zábavného trávení
času před odjezdy autobusů.
Oddělení, kde pracuje 1 pracovník, realizuje kromě půjčování v průměru 15 akcí
měsíčně. Náročné na přípravu jsou zejména akce pro zvláštní a speciální školy, zaměřené
na rozvoj řeči, myšlení, zručnosti a kreativity. Oddělení je již na hranici svých možností a
nemůže uspokojit veškeré požadavky škol.
Počet výpůjček
Počet návštěvníků
Počet registrovaných čtenářů

26 503
10 086
1 089

Počet realizovaných akcí
V tom: soutěže
Akce pro dospělé (školení knihovníků)

185 3 301 účastníků
12
3

Kromě prvních návštěv knihovny a informačních lekcí pořádá oddělení tématické
besedy dle požadavků škol pro různé věkové skupiny, např.: Mluvená bibliografie – jak
vybírat knížky, Píšu, píšu básně, Robinsonovy dovednosti, Dinosauři, Vánoční zvyky,
Metodika práce s knihou, Počítačové minimum Hrajeme si na školu (pro speciální školy),
ABEcedník (pro zvláštní školy) apod.
Průběžně se vyhodnocuje soutěž o čtenáře roku, tématické i zábavné soutěže jsou
vyhlašovány v prostorách knihovny i prostřednictvím webu.
Oddělení se účastní všech významných republikových akcí, např. Provázkiády a Noci
s Andersenem. Protože děti mají velký zájem o spaní v knihovně, byla na podzim
realizována další noc v knihovně pod názvem Rej čarodějek. V r. 2005 se oddělení poprvé
zapojilo i do listopadových dnů poezie, kdy kromě soutěží o napsání básně pro děti připravilo
setkání s básníkem M. Černíkem (Jak je důležitá fantazie). Proběhl nultý ročník autorského
čtení dětí základních škol.

7. Pobočky Holandská a Gagarinova
7.1 Pobočka Holandská
Pobočka uspořádala 79 knihovnických akcí, z čehož převážnou většinu tvořily
tématické besedy a informační lekce pro žáky základních škol a mateřských škol v blízkém
okolí pobočky. Pobočka také zajišťuje výpůjční službu v Domě pečovatelské služby na ulici
Vídeňská. Dále byly pořádány různé soutěže a ankety.
Nejvýznamnější událostí, které se pobočka účastnila, byla (již počtvrté) akce
s názvem „Noc s Andersenem“. Zúčastnilo se jí 9 dětí (8 děvčat a 1 chlapec), které strávily
večer čtením pohádek, hraním her, chatováním, sázením Pohádkovníku, psaním pohlednic
dánské královně apod.
Pobočka se již tradičně účastnila „Týdne knihoven“. V rámci této akce se konaly dny
amnestie, soutěže a ankety pro děti. V tomto týdnu bylo zahájeno pásmo „Velkých večerů
s malými pohádkovými postavičkami“, tentokrát s Malým princem. Tohoto večera se
zúčastnilo 5 děvčat a šlo především o představení knihy zábavnou formou.
V rámci „Týdne knihoven“ byla také vyhlášená celoroční soutěž pro dětské čtenáře
„Čtenářská liga“, která spočívá ve sbírání kladných (např. za půjčení knihy, účasti v měsíční
soutěži atd.) i záporných bodů (např. za zapomenutí čtenářské legitimace). Nyní je v 1.
kategorii přihlášeno 12 dětí a 2. kategorii 11 dětí. První vyhlášení výsledků proběhne na
konce března 2006 a první tři soutěžící stráví v knihovně „Noc s Andersenem“ a druhé
(konečné) vyhlášení proběhne na konci školního roku.
7.2 Pobočka Gagarinova
Pobočka zajišťuje kromě vlastního provozu půjčování knih přímo v objektech ZŠ
v Přímětcích, ZŠ na Slovenské ulici a v penzionu U lesíka.
Půjčování v penzionu bylo realizováno s pomocí dobrovolné knihovnice z řad klientů
penzionu a byl o ně vždy velký zájem (50 čtenářů, 1000 výpůjček) – vzhledem k úmrtí
klientky je v současné době hledán nový dobrovolný pomocník, aby mohlo být půjčování
zajištěno ve stejném rozsahu. Počet čtenářů a výpůjček v ZŠ Přímětice v r. 2005 mírně
poklesl, což je způsobeno rozšířením a zkvalitněním činnosti další pobočky MěK – pobočky
Přímětice, která je nyní více využívána.
Na pobočce Gagarinova je registrováno 510 čtenářů, kteří navštívili pobočku 6 320x a
půjčilo si 35 170 dokumentů. Pětinu výpůjček dokumentů tvoří výpůjčky knih pro děti.

Pobočka připravila celkem 72 akcí pro děti: pro děti z MŠ a prvních tříd seznámení
s činnostmi a možnostmi knihovny, pro děti druhých až pátých tříd pravidelné pondělky
tématických besed a na vyžádání „hodiny zajímavé literatury“ pro vyšší ročníky.
Pobočka je umístěna ve stísněných prostorách a má proto omezené možnosti
pořádání akcí, soutěží, výstavek, chybí zde posezení při výběru knih i estetické prostředí.
Přitom se jedná o pobočku rodinného typu, kdy do knihovny chodí prarodiče, děti i vnuci, je
zde velmi dobrá a snadná individuální práce se čtenáři, což mnozí čtenáři upředňostňují před
větším výběrem knih v centrální knihovně. Dospělí i dětští čtenáři by proto uvítali nové
prostory, kde by bylo možno pořádat kulturní a vzdělávací akce.
Naproti tomu čtenáři pobočky oceňují kvalitní fond pobočky a automatizaci pobočky –
zrychlení čtenářského protokolu, možnost rezervace knih na místě i přes internet.

8. Pobočky Načeratice a Přímětice
8.1 Pobočka Načeratice
Od přestěhování pobočky do nových prostor a navýšení pracovního úvazku (8.
března 2004) se průběžně zvyšovaly všechny sledované ukazatele.
Pobočka spolupracuje se ZŠ Vrbovec, kam chodí načeratické děti. Pro ZŠ byly
připraveny 4 tématické besedy (Den s pohádkou, Poznáš autora pohádek?, Historie Znojma,
Poklad na Načeratickém kopci, další besedy a soutěže byly připraveny na pobočce. Pobočka
se zúčastnila Noci s Andersenem – společná akce s dětským oddělením MěK, přímo
v Načeraticích pak děti strávily 2 noci v knihovně: Indiánská noc v Načeraticích a
Předvánoční noc v Načeraticích.
Načeratická pobočka jako jediná splňuje všechny ukazatele standardu VKIS
(kategorie do 300 obyvatel).
Nevýhodou pobočky je nadměrná vlhkost (potřeba odbourání přístavby).
r.2005 r. 2004
Knihovní fond
Registrování 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

3 002
78
25
1 440
4 009
3
253
15
5
1

2 601
72
23
1 018
1 967
5
283
11
1
1

376 nesledováno
110 nesledováno
12
12

r.
Index
r.
2003
2004
1 962
+ 401
21
+6
11
+2
260
+ 422
913
+ 2 042
0
-2
0
- 30
0
+4
0
+4
0
0

2

0

8.2 Pobočka Přímětice
Ve II. čtvrtletí roku byl na pobočce rozšířen pracovní úvazek a zprovozněn internet.
To se kladně projevilo na zvýšeném zájmu čtenářů, zejména dětí (tyto děti dříve více
využívaly nabídky pobočky Gagarinova na přímé půjčování přímo ve škole v Přímětcích, kde
naopak počet výpůjček poklesl). V rámci možností pobočky bylo pro děti připraveno několik

naučných, zábavných a výtvarných soutěží. Na pobočce nelze pořádat besedy a dále
rozšiřovat služby, protože prostory jsou velmi stísněné.
V kategorizaci standardu VKIS patří pobočka do skupiny 3001 - 5000 obyvatel a jsou
zde již poměrně vysoké požadavky na velikost knihovního fondu, počet veřejně přístupných
stanic internetu i na výpůjční dobu. Pokud pobočka nezíská větší prostory, nebude standard
VKIS nikdy splněn.

Knihovní fond
Registrování 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.2005
r. 2004
Index r. 2004
3 437
3 383
+ 54
97
49
+ 48
43
14
+ 29
999
416
+ 583
2 938
2 787
+ 151
3
2
+1
84
35
+ 49
0
0
0
5
1
+4
1
1
0
352
0
+ 352
23,30
12
3
+9

9. Pobočky Derflice, Konice, Mramotice, Oblekovice a výpůjční místa
Derflice Konice Mramotice Oblekovice
Knihovní fond
1 743
1 882
2 054
2 328
Registrování čtenáři
18
9
26
38
Z toho: čtenáři do 15 let
12
3
10
9
Návštěvníci v knihovně
150
39
441
65
Výpůjčky celkem
505
178
985
318
Zapůjčeno souborů VF
1
1
2
0
Počet svazků v souborech VF
25
30
70
0
Vzdělávací a výchovné kolektivní akce
0
0
0
0
Počet studijních míst
2
2
4
0
Počet počítačů s internetem pro uživatele
0
0
0
0
Počet návštěvníků využívajících internet
0
0
0
0
Plocha knihovny pro uživatele v m2
13
16
20
20
Počet hodin pro veřejnost týdně
2
2
2
2
Činnost těchto poboček je na úrovni r. 2004 a bez nezbytných oprav, případně
rozšíření prostor nebude standard VKIS na těchto pobočkách možné plnit. Proto zde také
dosud nebyl zaveden internet.
Zcela nevyhovující je umístění pobočky Konice.

IV. Výkon regionální funkce pro Znojemsko

Komentář
k Výkazu financování regionálních funkcí – r. 2005

Přidělená dotace pro r. 2005:
Čerpání dotace k 31. 12. 2005:
Vráceno do rozpočtu JMK:

2 129 000,-- Kč
2 129 000,-- Kč
0,-- Kč

Souhrnný komentář:
Do doby převodu dotace na účet knihovny byly náklady na výkon RF zálohovány
v rozpočtovém provizoriu z příspěvku zřizovatele na provoz MěK Znojmo a část funkcí RF byla proto
vykonávána v omezeném rozsahu (nákup dokumentů, metodické návštěvy a revize). Vyšší část dotace
byla proto čerpána ve II. pololetí roku. Výkon jednotlivých funkcí RF byl od 2. čtvrtletí roku plynulý.
V rámci rozpočtu dotace došlo k oproti plánu k menším či větším úsporám téměř ve všech
účetních položkách, vzniklé úspory byly přesunuty na nákup VF. Odůvodnění úspor a podrobnější
informace k jednotlivým účtům jsou uvedeny za tabulkou.
Porovnání finančního plánu se skutečným čerpáním:
Plánovaný
rozpočet
Spotřeba materiálu
v tom: nákup knihov. fondu
v tom: nákup DDHM
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
v tom: doprava
v tom: servis výp. techniky
v tom: nákup licence na el.
zdroje
v tom: nákup knihovnických
služeb
Mzdové náklady
v tom: platy zaměstnanců
v tom: ostatní osobní náklady
Zákonné sociální pojištění
Sociální náklady
Jiné ostatní náklady
Ostatní provozní náklady
NÁKLADY CELKEM

Skutečnost

Rozdíly

620 000
520 000
20 000
26 000
13 000
30 000
186 000
90 000
0
4 000

722 175
622 283
15 363
21 809
0
20209
132 970
80 418
0
0

+ 102 175
+ 102 283
- 4 637
- 4 191
- 13 000
- 9 791
- 53 030
- 9 582
0
- 4 000

0

0

0

900 000
900 000
0
315 000
36 000
3 000
0

887 177
887 177
0
310 016
33 131
1 513
0

- 12 823
- 12 823
0
- 4 984
- 2 869
- 1 487
0

2 129 000

2 129 000

0

Rozbor jednotlivých účtů:
- účet 501, spotřební materiál, rozpis:
knihy:
590 477,00 Kč
CDROM:
2 170,00 Kč
periodika:
29 635,50 Kč
------------------------------------------------mezisoučet:
622 282,50 (zaokrouhleno na 622 283,00 Kč)
DDHM:
15 363,00 Kč (1 ks PC – náhrada za málo výkonný a poruchový PC)
Spotřební mat.: 84 529,00 Kč (fólie, přelepky, papíry, knižní lístky apod.)
--------------------------------------------------součet:
722 174,50 Kč = 722 175,00 Kč
Na účtu 501 došlo k menším úsporám při nákupu DDHM (PC byl pořízen bez SW, který byl objednán
samostatně v rámci slev Microsoft-Select) a při nákupu spotřebního materiálu.
Navýšení účtu 501: o úspory vzniklé v rámci účtu 501 i v dalších účtech byla navýšena částka na
nákup dokumentů VF – knih.
- účet 502, spotřeba energií
úspora vznikla celkovou úsporou nákladů na energie v MěK z důvodu teplé zimy a uzavírání provozů
MěK v průběhu rekonstrukce MěK (úspora zejména na spotřebě plynu);
- účet 511, opravy a udržování
úspora: oproti předchozímu roku nedošlo k větším závadám na technickém vybavení, menší závady a
servis výpočetní techniky zajistil správce sítě MěK;
- účet 512, cestovné
úspora: z důvodu konkurenčního boje o dopravní obslužnost mezi 3 přepravci na Znojemsku došlo k
navýšení cestovného až ve 4. čtvrtletí roku 2005;
- účet 518, ostatní služby
zahrnuje náklady na dopravu, služby pošt, služby Telecomu, náklady na internet,
úspora vznikla ve všech těchto položkách: v dopravě - přepravce udržel ceny a trasy při rozvozu PC
byly ekonomicky plánovány, služby pošt a Telecomu – úspora ovlivněna vyšším využíváním e-mailu,
v nákladech na internet – změnou providera došla k celkové úspoře nákladů na internet v MěK;
Mzdové náklady (účet 521):
Ve mzdových nákladech jsou zahnuty mzdy 4,3 úvazků pracovníků regionálního oddělení +
část příplatků za vedení ekonoma, ředitelky a zástupce ředitelky, kteří nemají přímo stanoven úvazek
pro region, na žádost zřizovatele však musí převádět část své mzdy na region (jedná se cca o úvazek
0,3).
Menší úspora vznikla nemocností pracovníků, u kterých se zahrnuje část příplatků za vedení (příplatky
zahrnuty částečně nebo vůbec - dle délky nemoci)
Účty 524, 527, 528, 549: i zde menší úspory ovlivněny nemocností.

Jako doklad čerpání z jednotlivých účtů jsou ve zprávě pro MZK Brno přiloženy Deníky
vybraného účtu s odkazem na účetní doklad, cenu, popis položky a datum pořízení, u spotřeb energie
je u jednotlivých energií uveden způsob propočtu pro přeúčtování.
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Kraj : Jihomoravský
Název knihovny : Městská knihovna Znojmo, IČO 00092711
Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
z toho : nákup knihovního fondu
z toho : nákup DDHM
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 výpočetní techniky
z toho : nákup licence na el. zdroje
z toho : nákup knihovnických služeb
Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66)
z toho : platy zaměstnanců
z toho : ostatní osobní náklady
Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)
Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528)
Jiné ostatní náklady (čślo účtu 549)
Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 53, 56-59, 64, 67 - 69)
Provozní náklady celkem (součet ř. 53,56 - 59, 64,67 - 70)

72 Investiční náklady
73
74

Náklady celkem (součet ř. 71 a 72)

75 Přidělená dotace
76 Vráceno
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů
Náklady za rok
Mzdové náklady (číslo účtu 521)
z toho : platy zaměstnanců
z toho: ostatní osobní náklady
Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)
Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82 - 85)
Provozní náklady celkem (součet ř. 82 - 86)
Investiční náklady

89

Náklady celkem (součet ř. 87- 88)

Rok 2005
722175
622283
15363
21809
0
20209
132970
80418
0
0
0
887177
887177
0
310016
33131
1513
0
2129000
0
2129000
2129000
0

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
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Kraj : Jihomoravský
Název knihovny : Městská knihovna Znojmo, IČO 00092711
Počet pracovníků zajišťujích RF
Počet obsluhovaných knihoven
Poradenská a konzultační činnost
počet obsloužených knihoven
počet poskytnutých konzultací
počet metodických návštěv
Statistika knihovnických činností KULT V 12.01
počet obsloužených knihoven
počet zpracovaných statistických výkazů
Vzdělávání knihovníků, semináře
počet obsloužených knihoven
počet všech vzdělávacích akcí
z toho : počet akcí v rámci RF
počet všech účastníků
z toho : počet účastníků akcí v rámci RF
počet všech vyučovacích hodin
z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF
Porady
počet obsloužených knihoven
počet akcí
počet účastníků
Pomoc při revizi a aktualizaci KF
počet obsloužených knihoven
počet revidovaných k.j.
počet revidovaných knihoven
Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí)
počet obsloužených knihoven
počet knihovních jednotek
Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)
počet obsloužených knihoven
počet zpracovaných knihovních jednotek
Výměnný fond
stav výměnného fondu k 31.12
roční přírůstek VF
zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce
zakoupeno z finančních prostředků obce
zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů
Cirkulace VF
počet obsloužených knihoven
počet expedovaných souborů
počet svazků v souborech
Servis výpočetní techniky
počet obsloužených knihoven
počet akcí
Doprava v rámci výkonu RF
počet obsloužených knihoven
počet ujetých km

Rok 2005
4,30
154
87
131
116
154+1 Měk
158
133
13
12
224
153
71
64
39
5
62
20
46458
16
9
441
33
1847
13350
2853
2836
dary 17
90
206
11898
17
32
96
6701

Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí za rok 2005

1. Cíle RF
Cílem MěK v roce 2005 bylo dále zkvalitnit výkon RF ve všech poskytovaných
službách a rozšířit okruh poskytovaných služeb, aby byly dostupné všem knihovnám regionu,
a zlepšit provozní podmínky pro standardní výkon RF.
2. Výkon RF v r. 2005
Projekt podpory výkonu regionálních funkcí umožnil další zkvalitnění a rozšíření
výkonů u jednotlivých funkcí, které se projevilo především v úseku poradenství, vzdělávání,
v budování a využívání VF. Na úseku poradenství byla i nadále věnována pozornost
programu VISK, internetizaci knihoven, statistickým údajům a AKS LANius a CLAVIUS.
Dobré finanční podmínky umožnily pořádat školení a semináře na více místech regionu, což
je vzhledem k rozsahu a špatné dopravní obslužnosti regionu nezbytné pro zajištění účasti
knihovníků na seminářích. Výměnný fond byl doplňován a rozvážen knihovnám plynule, a to
se projevilo ve zvýšeném počtu knihoven využívajících cirkulačních souborů (celkem 90
knihoven), ale i ve zvýšeném počtu knih v zapůjčených souborech. Z celkového počtu svazků
v souborech 11 898 dominují svazky knih (10 598), časopisy (1243) a CDRomy (57).
Nadále přetrvávají problémy I. čtvrtletí, kdy je nutno z důvodu absence dotačních
financí pro výkon RF zálohovat výkon RF z příspěvku zřizovatele. Ve výkonu regionálních
funkcí to způsobuje omezení ve výkonu některých funkcí.
Dotační program JMK na podporu regionálních funkcí hodnotíme pozitivně na
základě kladných hodnocení knihoven i jejich zřizovatelů, kteří jednotlivé regionální
funkce využívají a jejichž výkony se zvýšily i v roce 2005.
3. Počet pracovníků zajišťujících RF
Stav 4,3 pracovníka je téměř stejný jako v roce 2004, došlo k nepatrnému snížení o
0,1 úvazku. V úvazku na výkon RF není zahrnut podíl práce ředitele a ekonoma (úvazek cca
0,3).
4. Počet obsluhovaných knihoven
Celkem 154 smluvních knihoven a poboček knihoven (142 knihoven + 12 poboček
knihoven). V průběhu roku nedošlo ke zrušení žádné knihovny v regionu. 9 knihoven se
ještě nepodařilo zaevidovat na MK ČR. Jsou to knihovny:
Kubšice – knihovna řadu let nevyvíjí činnost (velmi malá obec 156 obyv.),
Hrabětice- OÚ uvažuje o zrušení knihovny,
Lesonice – knihovna řadu let nepracuje (velmi malá obec 178 obyv.),
Petrovice – žádost odeslána v r. 2005, prozatím nevyřízeno,
Podmolí – knihovna řadu let nepracuje, OÚ uvažuje o zrušení knihovny,
Prokopov – malá obec (95 obyv.), špatná spolupráce s OÚ,
Rybníky – zajišťování lepších prostor pro knihovnu, pak přislíbena evidence,
Slatina – podle OÚ žádost zaslána na MK ČR již 2x, prozatím nevyřízeno,
Šumice – knihovna řadu let nepracuje (není místnost ani knihovník).
K dalším knihovnám, které mají řadu let pozastavenou činnost, patří knihovny Bítov, Kadov,
Křidlůvky, Morašice, Našiměřice, Podhradí nad Dyjí, Starý Petřín a Tvořihráz z důvodu
špatného umístění ve velmi malých obcích s počtem 100-200 obyvatel (jsou evidované).

5. Rozbor jednotlivých RF :
- poradenská a konzultační činnost
Zahrnuje poradenství ke všem problémům knihovnictví. Opakované konzultace se
vztahují zejména k výkaznictví a k programu VISK 3 (zavádění internetu, automatizace
knihoven a na další postupy v realizaci projektu). Metodické návštěvy jsou zaměřeny
především na předávání knihoven novým knihovníkům, na aktualizace a revize knihovních
fondů, jednání s OÚ, na pomoc při údržbě a uspořádání knihovních fondů a na servis
výpočetní techniky. V metodických návštěvách jsou zahrnuty i kontroly realizace VISK 3,
spojené s poradenskou a konzultační činností.
Srovnání
Počet poskytnutých
konzultací
Počet metodických
návštěv

r. 2001
78

r. 2002
111

r. 2003
115

r. 2004
126

r. 2005
131

78

203

113

114

116

- statistika knihovnických činností dle KULT (MK) 12 - 01
Výkon této RF zahrnuje poradenství, kontrolu, urgence a zpracování statistických
výkazů a komentářů. V počtu obsluhovaných knihoven je zahrnuto 154 knihoven regionu + 1
MěK. Dlouhodobější konzultace ke statistice (tj. kompletní zpracování statistického výkazu
pro knihovnu) jsou zahrnuty v poradenské a konzultační činnosti. V počtu zpracovaných
statistických výkazů jsou zahrnuty i sumáře. Zpracování statistiky je hlavní náplní činnosti
regionální odd. v období od počátku ledna do poloviny února.
- vzdělávání knihovníků, semináře
Ve srovnání s předchozím rokem se zvýšil počet akcí o 4, počet účastníků akcí v rámci
RF o 16 a zvýšil se i počet vyučovacích hodin v rámci RF o 1 hodinu. Tím, že MěK Znojmo
pořádala v roce 2005 ve spolupráci s MZK Brno a Klubem dětských knihoven SKIP ČR
celorepublikový seminář, značně se zvýšil počet ostatních ukazatelů této RF.
* porada + školení 28.2.2005: Práce s dětským čtenářem s praktickými ukázkami akcí,
uskutečněno pro profesionální knihovníky. Školení trvalo 2,5 hodiny a účastnilo se ho 7
profesionálních knihovníků;
* odborné školení 7.3.2005: Práce s automatizovaným knihovním systémem CLAVIUS,
pořádané pro profesionální a dobrovolné knihovníky. Školení trvalo dopoledne 3 hod.,
odpoledne 2 hod. a účastnili se 4 knihovníci;
* odborné školení 8.3.2005: Práce s AKS LANius, pořádané pro profesionální a dobrovolné
knihovníky. Školení trvalo dopoledne 3 hod., odpoledne 2 hod. a účastnilo se 5 knihovníků.
* březen 2005 („Březen – měsíc internetu“): odborné proškolení 21.-22.3.2005 „Základy
práce na PC, práce se soubory“, rozsah 2 hod. a účastnili se 2 knihovníci;
21.- 23.3.2005 „ Internet, e-mail,World Wide Web, vyhledávání, on-line katalogy knihoven“,
rozsah 3 hod. a účastnili se 2 knihovníci;
22.3.2005 „Textový editor Word“, rozsah 1 hodina, účast 1 knihovník;
22.-24.3.2005 „Tabulkový kalkulátor Excel –základy“, rozsah 3 hod., účast 2 knihovníci;
* porada + školení 25.4.2005: Práce s dětským čtenářem s praktickými ukázkami akcí,
uskutečněno pro dobrovolné knihovníky. Školení trvalo 3 hodiny a účastnilo se 30
dobrovolných knihovníků;

* porada + školení 15.6.2005: Katalogizace-klíčová slova, vedení úbytků v PC, uskutečněno
pro profesionální knihovníky, rozsah 2 hodiny, účast 7 knihovníků;
* průběžně v 1. pololetí: individuální proškolení 4 dobrovolných knihovníků v základech
knihovnické techniky - vedení knihovny, v AKS LANius a CLAVIUS - retrospektivním
zpracování a Internetu. Individuálním proškolením bylo věnováno 5,5 hod.;
* porada + školení 26.9.2005: Vyhledávání v online katalogu, lektronická MVS,uskutečněno
pro profesionální knihovníky, rozsah 2 hod., účast 9 knihovníků;
* odborné individuální školení 4.-7.10.2005 „Týden knihoven“: Základy práce na Internetu,
uskutečněno pro dobrovolné knihovníky, rozsah 5 hod., účast 5 knihovníků;
* odborné individuální školení 7.10.2005 „Týden knihoven“: Práce s e-mailem a s scannerem,
uskutečněno pro dobrovolné knihovníky, rozsah 2 hod., účast 3 knihovníci;
* odborné individuální školení 4.-6.10.2005 „Týden knihoven“: Základy práce na PC, správa
souborů, textový editor Word, tabulkový kalkulátor EXCEL, uskutečněno pro dobrovolné
knihovníky, rozsah 8 hodin, účast 6 knihovníků;
* odborné školení 26.10.2005: Základy knihovnické techniky, uskutečněno pro dobrovolné
knihovníky, rozsah 3 hod., účast 13 knihovníků;
* 7. listopadu 2005: Pracovní seminář pro knihovny a zřizovatele knihoven ve Znojmě:
grantové programy – VISK 3, Knihovna 21.století, PIK, vymezení standardů veřejných
knihovnických a informačních služeb VKIS, kritéria ceny „Knihovna roku“, legislativní
změny ve vztahu ke knihovnám, poplatky za užívání Internetu podle KZ 257/2001, statistika –
změny ve výkaznictví apod., rozsah 3 hod., účast 26 knihovníků a zástupců obcí;
* 8. listopadu 2005 : Pracovní seminář pro knihovny a zřizovatele knihoven v Moravském
Krumlově: grantové programy-VISK 3, Knihovna 21.stol., PIK, vymezení standardů
veřejných knihovnických a inf. služeb VKIS, kritéria ceny „Knihovna roku“, legislativní
změny ve vztahu ke knihovnám, poplatky za užívání Internetu podle KZ 257/2001, statistikazměny ve výkaznictví apod., rozsah 3 hod., účast 14 knihovníků a zástupců obcí;
* porada + školení 12.12.2005: Prezentace v PowerPointu na PC, uskutečněno pro
profesionální knihovníky, rozsah 2 hod., účast 9 knihovníků.
* 18.-19. října 2005: Valná hromada KDK SKIP a celorepublikový seminář knihovníků
„Umíme zaujmout a získat mladé lidi?“ ve spolupráci s MZK Brno a KDK SKIP ČR, rozsah 7
hodin, účast 71 knihovníků.
- porady
V roce 2005 byly uskutečněny pravidelné porady pro profesionální pracovníky a
jedna porada pro dobrovolné knihovníky:
* 28.února 2005 porada profesionálních knihoven v návaznosti na seminář, program porady:
program podpory zajištění regionál. funkcí v JMK, Čtenářská soutěž „Magnesia Litera 2005“,
Březen–měsíc Internetu (akce a soutěž Čes.rozhlasu), výsledky činnosti knihoven okresu
Znojmo v r. 2004 - výkaznictví.
* 25. dubna 2005 porada dobrovolných knihovníků v návaznosti na odborné školení, program
porady: internetizace knihoven, výsledky činnosti knihoven okresu Znojmo v roce 2004,
standardy VKIS, adresář knihoven, zhodnocení akcí v Březnu-měsíci Internetu.
* 15. června 2005 porada profesionálních knihoven navazující na odborné školení, program
porady: vyhlášení dalšího kola internetizace knihoven, Festival Literární vysočina 2005,
informace z pracovního semináře „Workshop proměna knihovny v komunitní centrum“
v Hodoníně, novela autorského zákona, ochrana osobních údajů .
* 26. září 2005 porada profesionálních knihovníků navazující na odborné školení, program
porady: Týden knihoven (září 2005-akce), valná hromada KDK a seminář, přechod z AKS
LANius na AKS CLAVIUS, PIK 2006, statistika.

* 12. prosince 2005 porada navazující na odborné školení, program porady: hodnocení
výkonu regionálních funkcí MěK Znojmo v roce 2005, informace z Koordinační porady
profes. veř. knihoven JMK, příprava materiálu o knihovnách JMK, roční statistika-změny.
- pomoc při revizi a aktualizaci KF
Výjezdy do knihoven na provedení úplné revize KF včetně aktualizace se realizovaly
opět až po obdržení dotace, tj. od II.čtvrtletí. Počet obsloužených i revidovaných knihoven je
na stejné úrovni jako v roce 2004, ale zvýšil se počet revidovaných svazků. Revize byla
provedena v 16 knihovnách: Bantice, Černín, Dobšice, Džbánice, Kašenec, Konice, Kravsko,
Kuchařovice, Kyjovice, Olbramkostel, Slatina, Slup, Suchohrdly, Šumná,Trstěnice, ZnojmoVF.
Srovnání:
Počet revidovaných
knihoven
Počet
revid.knih.jednotek
Počet obsloužených
knihoven

r. 2001
4

r. 2002

28561

r. 2003

r. 2004

r.2005

9

13

16

16

38194

27222

38671

46458

12

17

21

20

- nákup KF z prostředků obcí
Tuto službu využilo 9 knihoven a jednalo se o nákup knih do kmenového fondu
knihoven financovaných obcí , zakoupeno 441 KJ.
- zpracování KF z prostředků obcí
Srovnání:
Počet obsloužených
knihoven
Počet zpracovaných
knih.jednotek

r. 2001
36

r. 2002
23

r. 2003
28

821

1168

1317

r.2005

r. 2004
26

33

1989

1847

- výměnný fond
Kromě klasických knižních dokumentů jsou do VF pořizovány i CD ROMy (ve
výpůjčním řádu VF stanoveno pouze prezenční půjčování) a periodika na základě zájmu
knihoven .
Výměnný
fond
Celkový stav VF
k 31.12
Finanční
prostředky
na
nákup VF v Kč

Roční
přírůstek VF
Roční přírůstek
VF(včet.
CD
ROM)
Počet
odebíraných
titulů periodik

r. 2001

r. 2002

r. 2003

r. 2004

2414

5846

8323

120.723,80

822.708,40

544.582,00

412.264,50 622.283,00

r. 2002

r. 2003

r. 2004

r. 2001

10497

r. 2005
13350

r. 2005

743

3432

2477

2174

2853

---

35

37

38

36

- cirkulace výměnného fondu
Souborů VF využívá 58 % knihoven (vloni 51 %). Nárůst knihoven má vzrůstající
tendenci, zvýšil se i počet zapůjčených souborů a průměrný počet svazků na 1 soubor.
Cirkulace souborů VF
Počet
obsluhovaných
knihoven
Počet zapůjčených souborů
Počet svazků v souborech
Průměrný počet svazků/1
soubor

r. 2001
47

r. 2002
57

r. 2003
73

r. 2004
80

86
1886
21,9

144
5293
36,8

173
9125
52,7

200
10963
54,8

r.2005
90
206
11898
57,7

- servis výpočetní techniky
V roce 2005 vzrostl počet internetizovaných knihoven v okrese Znojmo o 6, celkový
počet knihoven napojených na Internet je 86. Dalších 13 knihoven se zapojilo do projektu PIK
a čeká na připojení. Stoupá počet knihoven vybavených PC a tím se zvyšuje využívání RF –
servis výpočetní techniky, kterou využilo v roce 2005 celkem17 knihoven a bylo uskutečněno
32 návštěv v knihovnách v souvislosti s poskytnutím těchto služeb (odstraňování závad na
HW, nastavení SW, instalace upgrade, odstraňování nefunkčnosti knihovních systémů a
problémů s Internetem, školící a poradenská činnost).
- doprava v rámci RF
Doprava je využívána v kombinaci veřejné dopravy a nájmu služby soukromého
dopravce.
Veřejná doprava: km nezahrnuty; využívána k návštěvám knihoven (zejména aktualizace a
revize KF).
Služby soukromého dopravce: km zahrnuty; využití zejména pro rozvoz souborů VF, dále na
kontroly VISK 3, výjezdy do knihoven se špatnou dopravní obslužností, na mimořádné
nákupy mimo Znojmo (nákup pomůcek v TÚK a nákup dokumentů VF ve specializovaných
nákupnách mimo Znojmo; dopravu dokumentů VF zakoupených ve Znojmě zajišťují
knihkupci).
Ukazatele činnosti jsou ovlivněny skutečností, že výjezdy do knihoven, včetně pronájmu auta,
byly realizovány až po získání dotace, tj.od II. čtvrtletí roku. Oproti minulému roku bylo
navštíveno o 6 knihoven více, ale počet km je nižší. Trasy rozvozu plánujeme ekonomicky.
- jiné
*Regionální oddělení zajišťuje tiskopisy a jiné knihovnické pomůcky pro knihovny.
*V průběhu celého roku se dle potřeby prováděly průzkumy a zpracovávaly analýzy pro
interní i externí potřebu.
*Regionální oddělení každoročně vydává materiál „Výsledky činnosti knihoven“ pro potřebu
knihoven a obecních úřadů pro porovnání činnosti jednotlivých knihoven regionu.

