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I. Slovo úvodem
V r. 2006 pokračovala rekonstrukce ústřední knihovny MěK Znojmo. Pro r. 2006 byla
plánována rekonstrukce celého II. NP, avšak vzhledem k poskytnuté částce na rekonstrukci
ve výši 500 tisíc Kč byla provedena jen dílčí rekonstrukce elektroinstalace v části II. NP
(Knihovna rakouské literatury a zázemí knihovny – regionální oddělení, ředitelna, oddělení
doplňování a zpracování fondů a únikové schodiště). Současně se zvětšily prostory
Knihovny rakouské literatury (KRL) probouráním příčky do přilehlé místnosti a v nově
vzniklém prostoru KRL byly zabudovány stropní podhledy. V regionálním oddělení a
v ředitelně byl položeny nové podlahové krytiny, v KRL zůstala nedokončena komplexní
výměna podlah. Společně s rekonstrukcí elektroinstalace byly v rekonstruovaných
prostorách přeloženy rozvody lokální počítačové sítě a bezpečnostního zařízení. Rozsah
rekonstrukce vyžadoval komplexní vystěhování prostor. Aby se minimalizovaly negativní
dopady na uživatele služeb MěK i na knihovny regionu, byl knihovní fond KRL přestěhován
do skladu oddělení pro dospělé a zájemcům o austriaka byl v doprovodu pracovníka
umožněn přístup do skladu. Oddělení doplňování fondů a regionální oddělení bylo přesunuto
do konferenčního sálu a plynule pokračovalo ve své činnosti. Negativní dopad rekonstrukce
za provozu se tak projevil jen omezením kulturních aktivit v konferenčním sále.
V r. 2006 nechal zřizovatel knihovny vypracovat projektovou dokumentaci na
rekonstrukci kotelny na ul. Gagarinova pro účely pobočky Gagarinova, která dlouhodobě
sídlí v nevyhovujících prostorách.
V závěru roku bylo jednáno s novým vedením města o problémech MěK Znojmo, kde
knihovna stanovila 2 priority řešení problémů: rychlé a koncepční dokončení rekonstrukce,
která probíhá již od r. 1997, a zvýšení finančních prostředků na nákup knihovního fondu.
V r. 2006 knihovna získala dva granty v rámci projektu VISK3 na inovaci technického
vybavení, knihovního systému a SW pro nevidomé, dále v rámci projektu PIK připojení na
internet pro 3 pobočky. V prosinci byl instalován nový server a proveden převod dat z dosud
užívaného knihovního systému LANius do nového knihovního systému Clavius, jehož
dodavatelem je opět firma Lanius s.r.o. Tábor. V prosinci byl zahájen zkušební provoz
v novém systému, od 1. 1. 2007 se přejde na ostrý provoz. Byl pořízen a instalován nový PC
i SW pro nevidomé a slabozraké uživatele.
Hudební oddělení bylo dovybaveno technikou a 4. července 2006 zahájilo provoz. Do
hudebního oddělení byly z oddělení pro dospělé přemístěny také zvukové knihy pro
nevidomé a slabozraké.
Finanční prostředky na nákup knihovního fondu byly opět nedostatečné a
v doplňování novinkami se knihovna dokonce dostala pod minimální hranici standardu VKIS.
Pro zřizovatele byl zpracován dlouhodobý přehled o doplňování KF a bylo zahájeno jednání
o navýšení financí na nákup KF v příštím roce. Zkvalitnění doplňování je nezbytné i
s ohledem na rozvoj terciární sféry ve Znojmě.
Pozitivní výsledky jsou v 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. 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 knihovny.
Pozitivní jsou i výsledky poboček v Načeraticích a Přímětcích, které jsou již částečně
profesionalizované a vybavené internetem.
Knihovna se zúčastnila všech významných republikových knihovnických projektů.
Rozpočet skončil s hospodářským výsledkem.
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Celkově lze hodnotit rok 2006 jako úspěšný a je třeba poděkovat všem, kteří se na
tom podíleli: zřizovateli za alespoň dílčí část 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. 2006 byly v souladu se zřizovací listinou a
platnými právními předpisy. Činnost byla zajištěna finančním příspěvkem zřizovatele –
Městem Znojmo – přiznaným na základě usnesení ZM č. 124/2006, pořadové číslo 3950, ze
dne 27. 3. 2006 a 138/2006, pořadové číslo 4400 z 21. 8. 2006 ve výši :
•

Neinvestiční příspěvek
8 690 000,- Kč
z toho : Provozní příspěvek
8 200 000,- Kč
Grant Inovace knihovního systému
340 000,- Kč
Grant Služby nevidomým
80 000,- Kč
Grant PIK-Derflice, Mramotice, Oblekovice
70 000,- Kč

•

Investiční příspěvek
z toho: Grant Inovace knihovního systému (server)
Knihovna - II. podlaží
Knihovna – projekt Gagarinova

730 000,- Kč
160 000,- Kč
500 000,- Kč
70 000,- Kč

Investiční příspěvek určený na rekonstrukci II. NP ústřední knihovny na Zámečnické
ulici ve výši 500 000,- Kč a investiční příspěvek na projekt nové pobočky MěK Znojmo na
ulici Gagarinova ve výši 70 000,- Kč nebyl poukázán, s finančními prostředky hospodařil
OŠK MěK Znojmo.
Byla provedena úhrada prací souvisejících s rekonstrukcí elektrických rozvodů,
bezpečnostního systému, lokální počítačové sítě a podlahové krytiny. Uhrazeno bylo i
vypracování projektu nové pobočky na Gagarinově ulici.
Ze státního rozpočtu Ministerstva kultury, odborem umění a knihoven byly poskytnuty
neinvestiční finanční prostředky na :
•

Projekt MěK Znojmo „Zkvalitnění služeb nevidomým“, ve výši 33 000,- Kč,
Grantový program MK ČR „Knihovna 21. století“ na základě Rozhodnutí č.j.
810/2006-2/28-OUK .

•

Projekt MěK Znojmo „Inovace knihovního systému“, ve výši 235 000,- Kč,
Grantový program MK ČR „Veřejné informační služby knihoven – VISK3“ na zákadě
Rozhodnutí č.j. 958/2006-265-OUK a Rozhodutí č.j. 958/2006-265/a-OUK.

Poskytnuté neinvestiční finanční prostředky ze státního rozpočtu byly plně vyčerpány a
řádně ve stanovených termínech vyúčtovány.
Přehledné tabulky vyúčtování finančních prostředků grantů jsou uvedeny pod bodem:
2 Grant Inovace knihovního systému
3 Grant Služby nevidomým
4 Grant PIK
Na zajištění výkonu regionálních funkcí pro znojemský region byla v rámci
trojstranných smluv (smlouva mezi MZK Brno a Jihomoravským krajem, smlouva mezi MěK
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Znojmo a Jihomoravským krajem a smlouva mezi MěK Znojmo a MZK Brno) knihovně
přiznána dotace z prostředků Jihomoravského kraje ve výši 2 173 000,- 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.
Pouze malou část nákladů na činnost hradila knihovna z vlastních příjmů – z tržeb
z hlavní činnosti, rozpočtovanou ve výši 430 000,-.
V roce 2006 nebyl čerpán fond odměna ani rezervní fond, přehledy fondů a
finančních prostředků za rok 2006 jsou uvedeny pod bodem 5.
Organizace vytvořila kladný hospodářský výsledek ve výši 39 757,31 Kč , návrh na
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2006 je uveden pod bodem 6.
Se věřeným majetkem organizace nakládá dle Zákona o účetnictví čís. 563/91 Sb.,
ve znění následných předpisů a v souladu s Komisionářskou smlouvou ze dne 1.1.2004.
Fyzické inventarizaci k 31.12.2006 byl podroben veškerý majetek svěřený do užívání, nebyly
zjištěny žádné rozdíly. Stav majetku k 31.12.2006:

•
•
•

Účet 082
Účet 022
Účet 901

Opr..k movit.věcem a souborům
Samost.movité věci a soubory
Fond inv. majetku

•
•
•
•

Účet
Účet
Účet
Účet

Drobný hmotný invest. majetek
Drobný nehmotný invest.majetek
Drobný hmotný majetek
Drobný nehmotný majetek

028
018
980
981

2 231 111,20
2 853 086,70
621 975,50

3 875 365,94
526 159,30
845 001,42
8 567,20

1.1 Rozbor výdajových položek
Tabulka celkového čerpání rozpočtu je uvedena pod bodem 5.
Rozbor čerpání jednotlivých položek účtů v porovnání na celoroční plán:
Účet 501 – spotřeba materiálu
Plán Kč
Skutečnost Kč
% plnění
954 819,42
100,93
Materiál celkem
946 000,00
V tom: dokumenty celkem
756 000,00
779 619,42
103,12
V tom: knihy
570 000,00
572 059,80
100,36
Zvukové knihy, CD
60 000,00
58 012,40
96,69
periodika
126 000,00
149 547,22
118,69
DDHM
40 000,00
38 505,50
96,26
ostatní materiál
150 000,00
136 694,50
91,13
V důsledku nízkého rozpočtu byl rozpočet na periodiku ponížen oproti r. 2005 o
44.000 Kč. Došlo k přehodnocení odebírané periodiky a odhlášení méně studovaných titulů.
Přesto došlo k překročení o 18,69 %.
DDHM - dovybavení hudebního odd. CDP-XE270/B a sluch. zesilovače 6 ks,
fotoaparát CANON A530, tiskárna HP Laser Jet 1018, částečný podíl na nákupu 3 ks PC
z grantu IKS ve výši 3 194,50 Kč, akuvrtačka, razítko došlé pošty, 2 ks kalkulátor s tiskem,
rozhož na pobočku Holandská.
U ostatního spotřebního materiálu nedošlo k výraznějšímu výkyvu, je zde zahrnut
materiál zajišťující chod knihovny.

Účet 502 – spotřeba energií

Plán Kč

Skutečnost Kč

% plnění
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Energie celkem
V tom: voda
teplo - Holandská
plyn
elektřina
pevná paliva- Načeratice

327 000,00
3 000,00
12 000,00
130 000,00
161 000,00
21 000,00

333 063,00
1 238,50
10 218,00
129 781,50
171 185,00
20 640,00

101,85
41,28
85,15
99,83
106,33
98,29

Nízká spotřeba vody je ovlivněna zjištěním špatné fakturace vody na pobočce
Načeratice ze strany Vodárenské společnosti a následné vrácení přeplatku vodného ve výši
7.782,50 Kč.
Spotřeba tepla je ovlivněna poměrně příznivým počasím v topném období.

Účet 511 – opravy a udržování
Plán Kč
Skutečnost Kč
% plnění
Opravy a údržby celkem
110 000,00
102 554,00
93,23
Opravy a udržování - běžné
50 000,00
50 374,00
100,75
Opravy a udržování – pob.Holandská
60 000,00
52 180,00
86,97
V běžné údržbě jsou zahrnuty drobné opravy na provozní technice, opravy osvětlení
v důsledku zastaralých el. rozvodů v přízemí MěK, opravy nábytku, rekonstrukce lokální sítě.
Proběhla v plném rozsahu rekonstrukce střešní krytiny a oprava atiky včetně
oplechování na pobočce MěK Znojmo Holandská ul.

Účet 512 – cestovné

Plán Kč
Skutečnost Kč
% plnění
12 667,00
84,45
15 000,00
Úspora na cestovném vznikla omezením služebních cest a účasti pracovníků na seminářích,
ve II. pololetí roku, aby mohly být splněny úkoly ve spojitosti s rekonstrukcí II. podlaží MěK.
Účet 513 – náklady na reprezentaci

Plán Kč
Skutečnost Kč
% plnění
6 417,00
80,21
8 000,00
Úspora vznikla zajištěním části občerstvení pro akce MěK sponzorskou cestou.

Účet 518 – ostatní služby
Plán Kč
Skutečnost Kč
% plnění
694 819,18
98,97
Služby celkem
702 000,00
V tom: služby pošt
45 000,00
43 098,00
95,77
služby telekomu
72 000,00
68 941,50
95,75
služby internet
250 000,00
248 716,00
99,49
nájemné
40 000,00
39 631,00
99,08
přepravné
10 000,00
8 584,10
85,84
SW služby
65 000,00
63 247,50
97,30
přípl. na stravné
110 000,00
105 340,00
95,76
ostatní služby
110 000,00
117 261,08
106,60
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
Mzdy celkem
V tom: mzdy
Odvody z mezd
OON

Plán Kč
6 319 000,00
4 540 000,00
1 699 000,00
80 000,00

Skutečnost Kč
6 317 196,00
4 539 975,00
1 697 433,00
79 788,00

% plnění
99,97
100,00
99,90
99,74
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Účet 525 – ostatní sociální pojištění
Úraz.poj. zaměstnanců

Účet 549 – jiné ostatní náklady
Bankovní poplatky

Plán Kč
Skutečnost Kč
% plnění
12
563,00
96,64
13 000,00

Plán Kč
Skutečnost Kč
% plnění
13 978,50
93,19
15 000,00

Účet 551: odpisy dlouhodobého hmotného majetku

Plán Kč
Skutečnost Kč % plnění
172 777,00
98,73
175 000,00

Organizace provádí účetní odpisy v souladu s Odpisovým plánem
zřizovatelem. Nedošlo k většímu výkyvu od stanoveného rozpočtu.

schváleným

1.2 Rozbor příjmových položek

Příjmy celkem
V tom: paušální poplatky uživatelů
poplatky za CD
náhrady za ztracené knihy
poplatky za internet
poplatky za kopírování
ostatní příjmy
bankovní úroky
ostatní výnosy

Plán Kč
Skutečnost Kč
% plnění
430 000,00
441 208,91
102,61
305 582,00
13 610,00
5 792,00
69 426,50
15 267,00
29 567,00
314,41
1 650,00
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Plnění plánu k 31.12.2006
Položka

Název

5136 Knihy
5136 Tisk
5136 Zvukové knihy, CD
5137 DDHM ostatní
5139 Nákup materiálu jinde neuvedeného
5151 Voda
5152 Teplo Holandská
5153 Plyn
5154 Elektrická energie
5155 Pevná paliva
5161 Služby pošt
5162 Služby telekomu a radiokomunikací
5162 Služby internet
5162 Služby SW
5163 Ostatní služby
5164 Nájemné
5169 Přepravné
5169 Cestovné
5169 Příspěvek na stravné
5169 služby bank
Pojištění+ost.fin.služby KOOP.
5011 Mzdy
5031 odvody z mezd
5031 odvody z medz FKSP
5021 OON
5171 Opravy a udržování-běžné
5171 pob.Holandská-oprava střechy
5171 pob.Oblekovice-el.zásuvky,malby
5171 pod.Mramotice-polahy,elektroin.,
5171 pod.Derfliceelektroin.,topení,podlahy

plán
570 000
126 000
60 000
40 000
150 000
3 000
12 000
130 000
161 000
21 000
45 000
72 000
250 000
65 000
110 000
40 000
10 000
15 000
110 000
15 000
13 000
4 540 000
1 608 000
91 000
80 000
50 000
60 000

město
skut.
572 059,80
149 547,22
58 012,40
38 505,50
136 694,50
1 238,50
10 218,00
129 781,50
171 185,00
20 640,00
43 098,00
68 941,50
248 716,00
63 247,50
117 261,08
39 631,00
8 584,10
12 667,00
105 340,00
13 978,50
12 563,00
4 539 975,00
1 606 634,00
90 799,00
79 788,00
50 374,00
52 180,00

%pln.
100,36
118,69
96,69
96,26
91,13
41,28
85,15
99,83
106,33
98,29
95,77
95,75
99,49
97,30
106,60
99,08
85,84
84,45
95,76
93,19
96,64
100,00
99,92
99,78
99,74
100,75
86,97

plán
538 000
30 000

reg. čin.
skut.
% pln.
571 382,70 106,20
31 500,50 105,00

18 000
90 000
2 000

15 877,50
91 878,20
1538

88,21
102,09
76,90

12 000
15 000

11285
12093

94,04
80,62

13 000
8 000
27 000
36 000

9 909,00
7443,00
26 888,00
46351

76,22
93,04
99,59
128,75

90 000
25 000
18 000

75 021,10
16 739,00
14 720,00

83,36
66,96
81,78

3 000
900 000
315 000
18 000
2000
13 000

2 497,00
899 988,00
314 744,00
18 000,00
2000
3 145,00

83,23
100,00
99,92
100,00
100,00
24,19

plán
1 108 000
156 000
60 000
58 000
240 000
5 000
12 000
142 000
176 000
21 000
58 000
80 000
277 000
101 000
110 000
40 000
100 000
40 000
128 000
15 000
16 000
5 440 000
1 923 000
109 000
82 000
63 000
60 000
0
0
0

celkem
skut
1 143 442,50
181 047,72
58 012,40
54 383,00
228 572,70
2 776,50
10 218,00
141 066,50
183 278,00
20 640,00
53 007,00
76 384,50
275 604,00
109 598,50
117 261,08
39 631,00
83 605,20
29 406,00
120 060,00
13 978,50
15 060,00
5 439 963,00
1 921 378,00
108 799,00
81 788,00
53 519,00
52 180,00
0,00
0,00
0,00

%pln.
103,20
116,06
96,69
93,76
95,24
55,53
85,15
99,34
104,14
98,29
91,39
95,48
99,50
108,51
106,60
99,08
83,61
73,52
93,80
93,19
94,13
100,00
99,92
99,82
99,74
84,95
86,97
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5175 Náklady na reprezentaci
5909 Odpisy
Tržby
Požití rezervního fondu
Celkem

8 000
175 000
-430 000

6 417,00 80,21
172 777,00 98,73
-441 208,91 102,61

8 200 000

8 179 645,19

Žádost celkem
Hospodářský výsledek

8 200 000
0

8 179 645,19
20 354,81

8 000
175 000
-430 000

6 417,00
172 777,00
-441 208,91

80,21
98,73
102,61

99,75 2 173 000 2 173 000,00

100,00 10 373 000 10 352 645,19

99,80

99,75 2 173 000 2 173 000,00
0
0,00

100,00 10 373 000 10 352 645,19
20 354,81

99,80
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3. Přehled fondů a finančních prostředků – r. 2006
241 Běžný účet
241010 BÚ fon odměn
241020 BÚ rezervní fond
241030 BÚ fond reprodukce
241 celkem
261 pokladna

MD
763 655,33
81 827,00
244 460,09
207 886,00
1 297 828,42
4 488,00

finanční prostředky celkem

1 302 316,42

316 mylné platby
314 poskytnuté zálohy
335 pohledávka za zam.
FKSP odměny, úrok
fin.prostř.+ pohl.

143 553,00
150,00
1 446 019,42

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

D

8 237,02
11 666,00
1 530,00
414 426,00
236 064,00
52 568,00
8 658,00
138 940,00
863 431,02
1 446 019,42

863 431,02

fond odměn
fond rezervní
fond reprodukce

81 827,00
244 460,09
207 886,00

celkem fondy

534 173,09

zisk
neuhr. ztráta
kontrolní součet
FKSP
účet 243
půjčky 335
převod dotace
převod úrok, odměny

39 757,31
1 446 019,42

1 446 019,42
297 153,16

200 335,16
88 160,00
8 560,00
98,00

Kont.zůstatek

kontrolní součet
fond investičního maj.
022 poř.cena
042 investice
celkem
082 oprávky
kontrolní součet

297 153,16

297 153,16
621 975,50

2 853 086,70
2 853 086,70
2 853 086,70

2 231 111,20
2 853 086,70

Přehled fondů

Rezervní fond
Stav rezervního fondu k 1.1.
Příděl z hospod. výsledku
Ostatní zdroje fondu
Zdroje fondu celkem
Použití do fondu investičního
Použití fondu na provozní náklady
Ostatní použití fondu ( ztráta z minul.let)
Použití fondu
celkem
Stav rezervního
fondu

151351,76
93108,33
244460,09

244460,09

Investiční fond
Stav investičního fondu k 1.1.
Příděl z rezervního fondu organizace
Příděl z odpisů dlouhod.majetku
Investiční dotace z rozpočtu města
Investiční dotace ze SR a SF
Ostatní zdroje
Zdroje fondu celkem
Pořízení dlouhodobého majetku
Odvod do rozpočtu města
Použití fondu celkem
Stav investičního fondu k 31.12.

33529,50
172777,00
160000,00

366306,50
158420,50

207886,00

Fond odměn
Stav fondu odměn k 1.1.
Příděl hospodářského výsledku
Zdroje fondu celkem
Použití fondu na osobní náklady
Použití fondu celkem

81827,00
81827,00
81827,00
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III. Činnost MěK Znojmo
1. Statistické údaje r. 2006
Statistické údaje jsou převzaty z Ročních výkazů o knihovně za r. 2006 a r. 2005.
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)
Knihovní jednotky celkem k 31. 12. 2006
V tom: naučná literatura
krásná literatura
zvukové dokumenty
zvukově obrazové dokumenty
elektronické dokumenty
Přírůstky knihovních jednotek
Úbytky knihovních jednotek
Počet docházejících periodik
•

•

r. 2006
141 838
57 668
78 340
4 757
290
783
6 545
8 740
305

r. 2005 Index r. 2005
144 033
- 2 195
60 284
- 2 616
78 532
- 192
4 184
+ 573
275
+ 15
758
+ 25
7 037
- 492
1 957
+ 6 783
295
+ 10

Ve vykazovaném počtu KJ ve všech kolonkách je zahrnut výměnný fond pořízený z dotace
JMK a určený knihovnám regionu.
Nižší přírůstek knihovních jednotek je způsoben nízkým rozpočtem na nákup nových
dokumentů; vysoký úbytek ovlivnila aktualizace skladové literatury a zejména odpis ztrát
zjištěných při revizi knihovního fondu.

Výpůjčky
Výpůjčky celkem
V tom: naučná literatura pro dospělé
krásná literatura pro dospělé
naučná literatura pro děti
krásná literatura pro děti
Ostatní dokumenty
Z toho: výpůjčky periodik
•
•

r. 2006 r. 2005
243 805
235 102
87 947
84 038
115 222
109 774
10 517
10 917
26 410
26 563
3 709
3 810
42 257
42 958

Index r. 2005
+ 8 703
+ 3 909
+ 5 448
- 400
- 153
- 101
- 701

Pozitivní je nárůst celkových výpůjček, na kterém se podílí jen dospělí uživatelé služeb.
Pokles výpůjček u dětí je výsledkem negativních demografických údajů: pokles porodnosti
v 90. letech 20. století způsobuje v současné době úbytek dětských čtenářů.

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

r. 2006
4 960
1 546
76 451

r. 2005
5 052
1 740
65 317

Index r. 2005
- 92
- 194
+ 11 134

Vzrostl počet dospělých registrovaných uživatelů, silně pokles počet dětských uživatelů (vliv
negativního demografické vývoje – viz výše).
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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. 2006
r. 2005
Index r. 2005
451
403
+ 48
256
265
-9
8
7
+1
65
58
+7
22
21
+1
14
14
8 209
8 700
- 491
913
913
47
44
+3

Na nárůstu vzdělávacích a kulturních akcí se podílejí zejména dětské odd. a oddělení pro
dospělé čtenáře (kulturní a vzdělávací akce v konferenčním sále).
Pokles zájmu o internet pravděpodobně ovlivňují 2 faktory – zvyšující se vybavenost
domácností internetem zejména u mladší generace a u dětí možnost bezplatného přístupu na
internet na většině škol v odpoledních hodinách.

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
Obdržené požadavky z jiných knihoven
Zaslané požadavky jiným knihovnám
Počet požadavků
790 Počet požadavků
223
Počet kladně vyřízených požadavků
786 Počet kladně vyřízených požadavků
205
Z toho vyřízeno kopií
1
Z toho vyřízeno kopií
20
•

Oproti předchozímu roku stoupl počet požadavků na MVS z jiných knihoven – částečně se
projevuje loňské omezení MVS v době rekonstrukce půjčovny pro dospělé, přesto však
požadavky na zapůjčení dokumentů z jiných knihoven průběžně vzrůstají (vliv účasti MěK
v souborných katalozích).

2. Oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu
AKVIZICE
Knihy – přírůstky:
V roce 2006 bylo pro MěK zpracováno celkem 5930 nových knih, včetně knižních darů od
čtenářů nebo vydavatelů.
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro děti
Pobočka Gagarinova
Pobočka Holandská
Studovna
Regionální literatura
Rakouská knihovna
Sklad
Hudební oddělení
MěK celkem:
Výměnné fondy
CELKEM:

1620 sv.
336 sv.
377 sv.
366 sv.
104 sv.
110 sv.
201 sv.
5 sv.
19 sv.
3138 sv.
2792 sv.
5930 sv.

Nové knihy
Knižní dary
Celkem:

5443 sv.
487 sv.
5930 sv.

DARY:
MěK
Rakouská knihovna
Výměnné fondy
Celkem:

280 sv.
198 sv.
9 sv.
487 sv.
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Průměrná cena nově pořízených knih činila 203,00 Kč (včetně knih výměnného fondu).
Průměrná cena nově pořízených knih pouze pro MěK činila 200,00 Kč (v roce 2005 to bylo
199,00 Kč).
Pro neprofesionální pobočky MěK bylo zpracováno celkem 215 nových knih, v celkové
hodnotě 40.000,00 Kč. Dále bylo zpracováno 17 knižních darů, tj. celkem 232 nových knih.
Průměrná cena nově pořízených knih u těchto poboček činila 186,05 Kč.

Derflice
Konice
Mramotice
Načeratice
Oblekovice
Přímětice
Celkem:

27 sv.
28 sv.
36 sv.
30 sv.
28 sv.
66 sv.
215 sv.

5.007,70 Kč
5.012,20 Kč
5.993,00 Kč
6.002,20 Kč
5.005,00 Kč
12.979,90 Kč
40.000,00 Kč

Dary:
0 sv.
5 sv.
1 sv.
5 sv.
1 sv.
5 sv.
17 sv.

celkem
celkem
celkem
celkem
celkem
celkem
celkem

27 sv.
33 sv.
37 sv.
35 sv.
29 sv.
71 sv.
232 sv.

V rámci projektu „Česká knihovna“, vyhlášeného MK ČR, získala naše knihovna 19 nových
knih českých autorů, v hodnotě 4.023,00 Kč.
Na základě nových pravidel pro MDT provedly pracovnice oddělení částečné přetřídění
naučné literatury u stanovených skupin ve studovně. Současně probíhala oprava poškozených
knih a zastaralé knihy byly navrženy k vyřazení.

Knihy – úbytky:
V roce 2006 bylo z fondu MěK vyřazeno celkem 8738 knih. Z toho 8578 knih činily ztráty
z revize, která proběhla v roce 2005. Zbytek, tj. 160 svazků, činily knihy poškozené nebo
zastaralé.
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro děti
Pobočka Gagarinova
Pobočka Holandská
Studovna
Regionální literatura
Rakouská knihovna
Výměnné fondy
Celkem:

6273 sv.
1198 sv.
685 sv.
382 sv.
175 sv.
1 sv.
21 sv.
3 sv.
8738 sv.

Zvukové dokumenty:
Celkem bylo zpracováno 615 zvukových a elektronických dokumentů, z toho 42 dokumentů
bylo získáno formou daru.
Mag.kazety
CD disky
CD-ROM
DVD
Videokazety
Celkem:

350 ks
224 ks
25 ks
8 ks
8 ks
615 ks
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Magnetofonové kazety zahrnují 46 nových titulů zvukových knih pro nevidomé čtenáře,
z toho je 27 titulů určeno pro děti a mládež.
Zvukové knihy byly pořízeny v celkové hodnotě 21.000,00 Kč, z toho 10.000,00 Kč bylo
uhrazeno z dotace MK ČR.
Z fondu zvukových dokumentů byly vyřazeny 2 nosiče – ztráty z revize.
ROZPOČET na knihy – čerpání
Rozpočet:

Skutečné čerpání:

532.000,00 Kč (knihy pro MěK)
40.000,00 Kč (knihy pro MK)
58.000,00 Kč (zvukové dokumenty)
10.000,00 Kč (zvukové knihy)
640.000,00 Kč

532.059,80 Kč
40.000,00 Kč
58.012,50 Kč
21.000,00 Kč
651.072,30 Kč

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

316.378,00 Kč
52.442,00 Kč
67.829,00 Kč
54.893,00 Kč
28.113,00 Kč
6.622,00 Kč
764,00 Kč
710,00 Kč
4.314,00 Kč
532.065,00 Kč
571394,00 Kč
1,103.459,00 Kč

1620 sv. (180,00 Kč předplatné
336 sv. statist. publikací,není)
377 sv. zatím uloženo)
366 sv.
104 sv.
110 sv.
201 sv.
5 sv.
19 sv.
3138 sv.
2792 sv.
5930 sv.

Komentář:
Rozdíl ve výši 5,20 Kč mezi skutečným čerpáním a výstupem z počítače u knih pro MěK je
způsobený zaokrouhlováním cen po poskytnutí rabatu.
532.065,00 Kč
-532.059,80 Kč
5,20 Kč
Celková cena včetně výměnných fondů (výstup z počítače) : 1,103.463,00 Kč.
Celkové čerpání na knihy :
MěK:
Výměnné fondy:
Celkem:

532.059,80
571.382,70
1,103.442,50

1,103.463,00 Kč
-1,103.442,50 Kč
20.50 Kč

Rozdíl ve výši 20,50 Kč je způsobený opět zaokrouhlením po slevě.

16

Čerpání – zvukové dokumenty:
Skutečnost:

Počítač:

58.012,50 Kč
21.000,00 Kč (zvukové knihy)
79.012,50 Kč

79.016,00 Kč

Rozdíl ve výši 3,50 Kč mezi skutečností a výstupem z počítače je způsobený zaokrouhlením
po slevě.

Různé:
Vedoucí oddělení se v roce 2006 zúčastnila těchto seminářů:
Zvukové knihy – Třebíč (1 den)
Kurz AACR2R – Brno (3 dny)
Souborný katalog – Praha (1 den)

3. Studovna, internet, fond regionální literatury
Návštěvníci studovny ...........................................................................................11 192
Prezenční výpůjčky ......................................................................................

28 887

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

24 645

Uživatelé Internetu ................................................................4 356 uživatelů/46.029,-Kč
Doplňování knižního fondu:
Příruční knihovna .............................................................104 sv. v hodnotě 28.113,- Kč
Regionální fond …………………………………………..…110 sv. v hodnotě 6.622,- Kč
Denní a regionální tisk a periodika................................... odebíráno celkem 168 titulů
....................................................................... z toho 8 cizojazyčných a 26 regionálních
Excerpce články z tisku, periodik a sborníků ...............................................3 071 článků
Rešerše.........................................................................................................................6
Kopírování materiálů pro potřeby čtenářů ................................................... 18 942 kopií
Ediční činnost:
Znojemsko v tisku 2006 – výběrová regionální časopisecká bibliografie
Informační servery veřejné správy ČR a JM kraje – leták
Památky a zajímavosti Znojemska – leták
Klement Maria Hofbauer – leták k otevření muzea
Kalendárium – referáty o regionálních osobnostech na webu ......................................5
Kolektivní akce: knihovnické lekce pro školy .............................................................34
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Spoluúčast pracovníků studovny na akcích:
BMI, Noc s Andersenem, Velký večer s Malým princem
Nástěnky:
BMI - akce
Veřejná správa na Internetu
Týden knihoven
Zajímavé databáze dostupné v knihovně
Konferenční sál – průběžné informace o akcích
Další práce:
Školení Internet………………………………………………………………………………….12
Stěhování Knihovny rakouské literatury
Porovnání činnosti s r. 2005:
Oproti minulému roku vzrostl počet návštěvníků studovny o 246, počet uživatelů
internetu o 403 a počet knihovnických lekcí o 14. Poklesl však počet prezenčních výpůjček o
2 360 – pokles ovlivnilo i nižší doplňování fondu příruční knihovny.

4. Knihovna rakouské literatury - Österreich-Bibliothek
Číselné ukazatele:
Registrovaní čtenáři:
Návštěvníci:
Výpůjčky celkem:
Beletrie:
Naučná literatura:
z toho periodika:
AV media:

173
1003
2238
874
1295
732
69

Knihovní fond k 31.12.2006:
přírůstek za rok 2006:
úbytek

6029
464
20

Kolektivní akce:
-

-

-

21. 3.2006 – prezentace knihy Dr. Margot Keprtové „Německo-česká konverzace“
6. 5. 2006 – četba z knihy Ernst Grabowszki „ Zwischen Kutte und Maske“, která byla
uspořádána v rámci setkání členů „Internationale Charles-Sealsfield-Gesellschaft“ za
spolupráce s Městem Znojmem
6. 5. 2006 –– četba z knihy Renate Welsh „Dieda“ spojená s besedou. Zúčastnilo se
asi 50 studentů Obchodní akademie Znojmo (státní jazyková škola) a gymnázia
21. 9. 2006 – exkurze SOU (25 účastníků)
6. 12. – sympozium „30 let Charty 77 – Svědkové vyprávějí“ („30 Jahre Charta 77 –
Zeitzeugen erzählen“), uspořádané ve spolupráci s „Organization for social and
cultural protection“ (OSCP)
20. 12. 2006 – exkurze pro studenty státní jazykové školy – 10 studentů
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Propagační akce:
-

leden – malá výstava „Bertha von Suttner“ - dvě nástěnky s 18 listy (zmenšené kopie
panelů z originální výstavy)
leden – výstavka knih – „Den památky obětí holocaustu (27. 1.)“ – účast asi 80 čtenářů
březen – výstavka knih – „Rakouská literatura v českém překladu“ (vidělo ji asi 140
čtenářů)
duben – výstavka knih – „Sigmund Freud“ – 150. výročí narození – účast asi 110 čtenářů
červen - srpen – výstavka knih „Cestujeme do Rakouska“ (vidělo ji asi 190 čtenářů)
říjen, prosinec – nástěnka „Informace pro čtenáře“ o přestěhování knihovny, akci „Charta
77“ ap.
od listopadu 2006 je na internetové stránce MěK Znojmo též německý text o KRL
prosinec – výstavka knih „Weihnachten im Österreich“ (vidělo ji asi 80 čtenářů)

Informační materiály:
-

v únoru a březnu byly zpracovány informační letáky na téma „Rakouské úřady na
internetu“, „Státní správa v Rakousku“ a „Německy psaná literatura na internetu“
v dubnu byl vydán informační leták o CH. Sealsfieldovi a E. Grabowszkém ke čtení
z knihy Ernst Grabowszki „ Zwischen Kutte und Maske“
v květnu byla zpracována biografie rakouské spisovatelky „Renate Welsh“, vydaná u
příležitosti jejího vystoupení v MěK Znojmo (četba z knihy „Dieda“)
v říjnu byl do německého jazyka přeložen průvodce po rakouské knihovně s názvem
„Österreich-Bibliothek“ .

Ostatní:
Knihovna rakouské literatury byla částečně rekonstruována: prostor byl zvětšen probouráním
příčky se sousední místností, byla provedena rekonstrukce elektroinstalace včetně ostatních
rozvodů a instalovány stropní podhledy s novým osvětlením. Po dobu rekonstrukce byla KRL
přestěhována do náhradních prostor v půjčovně a v centrálním skladu, půjčování bylo
zajištěno.

5. Oddělení pro dospělé čtenáře
Oddělení zajišťovalo výpůjční, informační a meziknihovní službu pro dospělé čtenáře,
dospívající mládež a částečně i pro dětské čtenáře, kteří využívají fond oddělení pro školní
výuku.
Počátkem roku bylo dokončeno řazení skladové literatury po rekonstrukci skladů a
dokončeno dohledávání titulů po revizi knihovního fondu.
Knihovní fond byl aktualizován, méně žádané tituly a duplikáty byly pro nedostatek
prostor ve volném výběru přeřazovány do skladu.
V červnu byl z oddělení pro dospělé přestěhován fond zvukových knih a hudebních
CD do nového hudebního oddělení, které zahájilo provoz v červenci.
V době rekonstrukce knihovny se pracovnice oddělení podílely na stěhování
Knihovny rakouské literatury do náhradních prostor a následně i zpět do KRL.
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Číselné ukazatele:

Počet výpůjček
Počet registrovaných čtenářů
Počet návštěvníků
MVS – oba směry

r. 2006
129 793
3 017
36 005
1 013

r. 2005
112 792
2 947
31 298
677

Index r. 2005
+ 17 001
+ 70
+ 4 707
+ 336

V návaznosti na ediční činnost knihovny byly zpracovány tři bibliografické letáky - pro
potřeby studentů: Svatopluk Čech, Jaroslav Seifert a Co nového v internetu.
V rámci kulturních a vzdělávacích akcí oddělení uskutečnilo 34 knihovnických lekcí
pro studenty středních škol a bylo realizováno 8 kulturních a jiných pořadů s následujícími
tématy:
• Národopisný večer s cimbálovou muzikou Antonína Stehlíka a primášem Jiřím
Ludvíkem.
• Prezentace pomůcek pro nevidomé.
• Jiří Kratochvili – autorské čtení, prezentace nového románu Herec.
• SEMPER VIVA – výstava uměleckých děl s využitím opotřebovaných knih.
• Jiří Mára – putování po Číně, cestopisná přednáška.
• Národopisný večer s cimbálovou muzikou Antonína Stehlíka a primášem Jiřím
Ludvíkem, 2. část.
• Pavel Hink – Tibetské mísy, relaxačně-meditační večer.

6. Hudební oddělení
Samostatné hudební oddělení zahájilo provoz v úterý 4. července 2006. Do nově
upravených podkrovních prostor se přesunulo z oddělení pro dospělé stávající absenční
půjčování hudebních dokumentů (CD a DVD) pro veřejnost a zvukových knih pro nevidomé a
slabozraké. Pro zájemce o hudební dokumenty se v novém oddělení rozšířila nabídka služeb
o 6 poslechových míst, která umožňují poslech nejnovějších dokumentů, které lze absenčně
půjčovat až se značným zpožděním.
Kromě řádně registrovaných uživatelů docházeli do hudebního oddělení také
neregistrovaní uživatelé, kteří využili možnosti jednorázového využití služeb – výhradně však
k prezenčnímu půjčování CD k poslechu na místě. Mimo audiálních dokumentů se půjčovaly
i klasické tištěné dokumenty. Prostory oddělení však neumožňují umístění veškerého
knižního fondu s hudební tématikou přímo v oddělení, proto zůstávají dokumenty nadále ve
se studovně a v oddělení pro dospělé uživatele a v hudebním oddělení je k dispozici
zejména základní fond příruční knihovny.
Oddělení navštívilo celkem 527 návštěvníků. V celkovém počtu 1654 výpůjček byly
tištěné dokumenty zastoupeny pouze 13 výpůjčkami (9 knih a 4 časopisy). Z ostatních 1632
půjčených dokumentů, tj. 98,67 % výpůjček, bylo zapůjčeno 902 kompaktních disků, 723
zvukových kazet pro nevidomé a 7 DVD. Z celkového počtu 1632 výpůjček se uskutečnilo
1465 absenčních a 189 prezenčních výpůjček.
Od září byly prováděny exkurze pro místní základní a střední školy, z toho 8 bylo
tematických, zaměřených na převážně hudební instrumentář.
V rámci Týdne poezie proběhlo 24. 11. již tradiční podzimní setkání, na kterém se
prezentovalo hudebně poetické sdružení z okruhu MěK a Správy Národního parku Podyjí.
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7. Oddělení pro děti
Oddělení spolupracuje se základními školami: ul. Mládeže, nám. Republiky,
Václavské nám., ul. Slovenská, Jubilejní park, ZŠ Makovice a ZŠ Hrádek, 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 je trvalý - 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, celkový počet dětských čtenářů se však již nezvyšuje. Dojíždějící děti
využívají dětskou knihovnu také jako místo příjemného a zábavného trávení času před
odjezdy autobusů.
Oddělení, kde pracuje 1 pracovník, realizovalo 153 besed, 8 soutěží a 6 akcí většího
rozsahu. 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.
Kromě prvních návštěv knihovny a informačních lekcí pořádá oddělení tématické
besedy dle požadavků škol pro různé věkové skupiny, např.: Jak se dělá kniha, První cesta
do knihovny, Pověsti Znojma, Staré řecké pověsti, Moderní pohádky, Pes knihovník, Literární
žánry, Co děti čtou a co nečtou, Hurá na prázdniny, Kocour v botách, Počítačové minimum
Hrajeme si na školu (pro speciální školy), ABEcedník (pro zvláštní školy) apod.
8 soutěží mělo různou tématiku: Knižní stopovaná (vyhledávání dokumentů v online
katalogu), MS v ledním hokeji 2006, Nemusíš všechno znát, ale vědět, kde to hledat, Internet
– můj kamarád apod. K oslavám 780. výročí povýšení Znojma na město královské byla
uspořádaná soutěž Cesta do minulosti královského města, která proběhla ve 3 etapách:
Velikáni města, Kulturně historický kvíz a anketa Čím se naše město může pochlubit a za co
se má stydět (děti byly pyšné na: turistický vláček, rotundu, povodně, cyklistické trasy, víno a
vinobraní, historické památky; styděly se za: chátrající Loucký klášter, rozkopané město, za
Hromady sněhu na nám TGM). Tématické i zábavné soutěže jsou vyhlašovány v prostorách
knihovny i prostřednictvím webu
S pobočkou Gagarinova připravilo oddělení přednášku doplněnou promítáním starých
fotografií města „Znojmo minulosti – procházka 20. stoletím“ s průvodkyní Miloslavou
Klimtovou. Přednáška byla velmi úspěšná, zúčastnilo se jí 500 dětí z 5 škol.
Byla navázána spolupráce s rodinným centrem Maceška a pro děti bylo připraveno
Pohádkové odpoledně (čtení, loutkové divadlo, výroba záložky). Prohloubila se spolupráce
s Dětským domovem (internet, půjčování knih). V květnu začal pracovat romský kroužek,
který navštěvovalo 5 dětí – hlavní náplní kroužku je vzdělávání, na podzim se děti věnovaly
dramatické výchově.
Oddělení se účastní všech významných republikových akcí, např. Noci
s Andersenem, Týdne knihoven, zúčastnilo se i celostátní soutěže dětských oddělení
Kamarádka knihovna. Protože děti mají velký zájem o spaní v knihovně, byla na podzim
realizována další noc v knihovně pod názvem Magická noc v knihovně aneb Rej čarodějek II.
Také v r. 2006 se oddělení zapojilo do listopadových dnů poezie a realizovalo řádný první
ročník autorského čtení dětí základních škol, ze kterého byl vydán sborník oceněných prací
(do soutěže bylo zasláno 23 prací). Na podzim byla uspořádaná Stopovaná, při které děti
značily šipkami na chodníku cestu do knihovny z různých míst města, cílem bylo přivést do
knihovny co nejvíce dětí. Na závěr proběhly volby, při kterých děti volily, zda chtějí
v knihovně zlou knihovnici Knihomolu nebo hodnou knihovnici (voleb se zúčastnilo 635 dětí a
příznivců knihovny, zvítězila hodná knihovnice).
Pokračovala soutěž Čtenář roku pro 2. – 3. třídy s vyhodnocením v červnu, pro i.
Třídy byla připravena akce Písmenková víla – děti, které prokázaly, že znají abecedu a
rozumí čtenému textu, dostávaly vysvědčení od Písmenkové víly.
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8. Pobočky Holandská a Gagarinova
8.1 Pobočka Holandská
Přestože došlo v průběhu roku ke změně knihovníka a na pobočku nastoupila mladá
a dosud nezkušená pracovnice, uspořádala pobočka 72 knihovnických akcí, z čehož
převážnou většinu tvořily tématické besedy a informační lekce pro žáky základních škol a
mateřských škol v blízkém okolí pobočky (tématika: Tajemný svět strašidel, Bajky pana
Josefa Lady, Ezopovy bajky, Vynález písma a knihtisku, První návštěva knihovny, Pověsti
města Znojma, Velikonoce, Vánoční tradice a sv. Mikuláš, Jaro, Pravěk, Netvoři mýtů a
legend, Sport, Webové stránky knihovny apod.).
Kromě besed byly pořádány různé soutěže a ankety.
Pobočka se již tradičně účastnila „Týdne knihoven“. V rámci této akce se konaly dny
amnestie, soutěže (Malého spisovatele, English soutěž Walnuts – hledání v cizojazyčném
slovníku, Čtyřlístek aneb Náš nejoblíbenější komiks, Provázkiáda) a ankety (Jak se vyznáte
v knihovně, Ne/spokojenost se službami knihovny). Nově bylo připraveno večerní Posezení
s veterány, kterého se zúčastnilo 10 dospělých a 2 děti (prohlídka knihovny, povídání si o
knihách a práci knihovníků, zaučení na práci s PC a internetem, besedy na téma Kuchařka,
Jiné hobby).
Pobočka také zajišťuje výpůjční službu v Domě pečovatelské služby na ulici
Vídeňská.
8.2 Pobočka Gagarinova
Pobočka zajišťuje kromě vlastního provozu půjčování knih přímo v objektech ZŠ
v Přímětcích, ZŠ na Slovenské ulici a v penzionu U lesíka.
Na pobočce Gagarinova je registrováno 558 čtenářů, kteří navštívili pobočku 7 769x a
půjčili si 31621 dokumentů. Oproti minulému roku se zvýšil počet čtenářů (+ 54), včetně
dětských čtenářů (+ 59), i počet návštěvníků (+ 451), poklesl však počet výpůjček (- 3549).
Pětinu výpůjček dokumentů tvoří výpůjčky knih pro děti.
Velmi potěšující je fakt, že počet dětských čtenářů vzrůstá, přestože v sousedících
školách poklesl počet dětí o 50%. Podílí se na tom i velmi dobrá spolupráce s učiteli 1. – 5.
ročníků, každá z těchto tříd přichází každý měsíc do knihovny na literární hodinu, kde jsou
podle školou vybraných témat připraveny knihy a patnáctiminutová mluvená bibliografie,
čtení z knih či přednáška. Zbývající část hodiny zůstává dětem na prohlížení a vybírání knih.
Tento způsob se osvědčil, na rozdíl od hodin vyplněných pouze mluveným slovem se děti
více zajímají o knihy a více si je půjčují. Pobočka připravila celkem 77 takových akcí, ve
školní knihovně v Přímětcích bylo dalších 18, z toho 6 asistencí při společné akci s dětským
oddělením (Znojmo minulosti – procházka 20. stoletím). ZŠ Přímětice je zaměřena
sportovně, prote je zde menší zájem o literaturu, děti si vyhledávají spíše literaturu na
doplnění učiva, půjčují si knihy i jen do vyučovacích hodin. Oproti tomu knihovna na ZŠ
Slovenská je navzdory omezené půjčovní době velmi dobře využívána.
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 upřednostňují před
větším výběrem knih v centrální knihovně. Dospělí uživatelé tvoří polovinu čtenářů knihovny
a je mezi nimi mnoho seniorů, protože sídliště Pražská bylo prvním sídlištěm ve Znojmě a je
proto dnes i občansky nejstarším. 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.
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9. Pobočky Načeratice a Přímětice
9.1 Pobočka Načeratice
Pobočka spolupracuje se ZŠ Vrbovec, kam chodí načeratické děti. Pro děti i dospělé
bylo připraveno 14 akcí, organizačně i časově náročných. Děti spaly v knihovně třikrát – Noc
s Andersenem strávily v dětském oddělení ústřední knihovny společně s dětmi docházejícími
do dětského oddělení, na pobočce se pak v květnu loučily se školním rokem a v prosinci se
chystaly na vánoce.
Tématické besedy a čtení z knih byly připraveny pro různé věkové skupiny, např.
Beseda s předškoláky, Za Harry Pottterem, Hra na knihovníka, O pokladu v Načeraticích,
Historie Znojma a okolí, Četba z knížek Boženy Němcové, Čtení pohádek pro menší děti,
Povídám, povídám pohádku, Čtenářské deníky. Mimo besed byly průběžně pořádány
soutěže a hry.
Nevýhodou pobočky je nadměrná vlhkost (potřeba odbourání přístavby).
Číselné ukazatele:
r. 2006 r.2005 Index r. 2005
Knihovní fond
3 037 3 002
+ 35
Registrování čtenáři
74
78
-4
Z toho: čtenáři do 15 let
20
25
-5
Návštěvníci v knihovně
1 493 1 440
+ 53
Výpůjčky celkem
4 151 4 009
+ 142
Zapůjčeno souborů VF
3
3
Počet svazků v souborech VF
245
253
-8
Vzdělávací a výchovné kolektivní akce
14
15
-1
Počet studijních míst
9
5
+4
Počet počítačů s internetem pro uživatele
1
1
Počet návštěvníků využívajících internet
395
376
+ 19
Plocha knihovny pro uživatele v m2
110
110
Počet hodin pro veřejnost týdně
16
12
+4

9.2 Pobočka Přímětice
V rámci možností pobočky bylo pro děti připraveno několik naučných, zábavných a
výtvarných soutěží, např. soutěž o nejlepšího čtenáře, Najdi ukrytá zvířata (hádanky),
Březen – měsíc internetu (test), Legrační písmenka (výtvarná soutěž), Hans Christian
Andersen (test), Harry Potter (test), PINkání (hádanky) a další doplňovačky, testy a
hlavolamy. Na pobočce nelze pořádat besedy a dále rozšiřovat služby, protože prostory jsou
velmi stísněné.
V r. 2006 byla provedena aktualizace knihovního fondu, aby se uvolnily zaplněné
regály.
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.
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Číselné ukazatele

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. 2006 r.2005 Index r. 2005
3 348 3 437
- 89
84
97
- 13
38
43
-5
1 144
999
+ 145
3 215 2 938
+ 277
2
3
-1
90
84
+6
11
0
+ 11
5
5
1
1
391
352
- 39
23,30 23,30
12
12

10. Pobočky Derflice, Konice, Mramotice, Oblekovice
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

Derflice Konice Mramotice Oblekovice
1 770
1 915
2 091
2 357
18
14
27
43
12
6
10
7
140
139
399
62
440
624
880
245
1
3
2
0
25
115
80
0
0
1
0
0
2
2
7
0
0
0
0
0
*
*
13
16
20
20

S výjimkou pobočky Konice, kde po změně knihovníka došlo k nárůstu v počtu
čtenářů a výraznému nárůstu návštěvníků a výpůjček, vykazují ostatní pobočky mírný
pokles.

Pro pobočky Derflice a Mramotice bylo požádáno připojení na internet v rámci
projektu PIK.
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IV. Výkon regionální funkce pro Znojemsko

Komentář
k Výkazu financování regionálních funkcí – r. 2006

Přidělená dotace pro r. 2006:
Čerpání dotace k 31. 12. 2006:
Vráceno do rozpočtu JMK:

2 173 000,-- Kč
2 173 000,-- Kč
0,-- Kč

Souhrnný komentář:
Do doby převodu dotace na účet knihovny byly náklady na výkon RF zálohovány z příspěvku
zřizovatele na provoz MěK Znojmo a většina funkcí RF byla proto v I. pololetí roku vykonávána
v omezeném rozsahu (nákup dokumentů, metodické návštěvy a revize). Vyšší část dotace byla čerpána
ve II. pololetí roku.
V důsledku zpoždění dotace a úspornému režimu v I. pololetí došlo v rámci rozpočtu oproti
plánu k menším úsporám téměř ve všech účetních položkách, vzniklé úspory byly přesunuty na nákup
dokumentů VF a nákup SW (WWW katalog pro knihovny regionu). Podrobnější informace
k jednotlivým účtům jsou uvedeny v rozboru 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

676 000
568 000
18 000
29 000
13 000
25 000
174 000
90 000
0
36 000

710 639
602 883
15 877
24 916
3 145
16 739
165 612
75 021
0
46 351

+ 34 639
+ 34 883
- 2 123
- 4 084
- 9 855
- 8 261
- 8 388
- 14 979
0
+ 10 351

0

0

0

902 000
900 000
2 000
315 000
36 000
3 000
0

901 988
899 988
2 000
314 744
32 720
2 497

- 12
- 12
0
- 256
- 3 280
- 503
0

2 173 000

2 173 000

0

25

Rozbor jednotlivých účtů:
- účet 501, spotřební materiál, rozpis:
knihy:
571 382,70 Kč
periodika:
31 500,50 Kč
------------------------------------------------mezisoučet:
602 883,20 Kč (zaokrouhleno na 602 883,00 Kč – nákup KF)
DDHM:
15 877,50 Kč ( zaokrouhleno na 15 877,00)
Spotřební mat.: 91 878,20 Kč (fólie, přelepky, papíry, knižní lístky apod.)
--------------------------------------------------součet:
710 638,90 Kč = 710 639,00 Kč
Na účtu 501 došlo k menším úsporám při nákupu DDHM (pořízen přepravní vozík plošinový, scanner
a varná konvice);
Navýšení účtu 501: o úspory vzniklé v rámci účtu 501 i v dalších účtech byla navýšena částka na
nákup dokumentů VF.
- účet 502, spotřeba energií
úspora: vznikla celkovou úsporou nákladů na elektřinu a vodu v MěK;
- účet 511, opravy a udržování
úspora: náklady na plánovanou generální údržbu kopírky byly oproti předpokladu nižší, v průběhu
roku nedošlo k větším závadám na dalším technickém vybavení, menší závady a servis výpočetní
techniky zajistil správce sítě MěK;
- účet 512, cestovné
úspora: vznikla v I. pololetí roku - před obdržením dotace;
- účet 518, ostatní služby
zahrnuje náklady na dopravu, služby pošt, služby Telecomu, náklady na internet, nákup licence na
elektronické zdroje
úspora: vznikla v dopravě v I. pololetí roku před obdržením dotace, dále u služeb pošt a Telecomu –
z důvodu vyššího využívání e-mailu;
navýšení: v souvislosti s přechodem z knihovního systému LANius na Clavius v MěK byl plánován
nákup 2 modulů Clavia pro region: modul VF a modul Statistika knihoven; oba moduly byly pořízeny,
avšak modul Statistika knihoven byl uhrazen z rozpočtu MěK; mimo původní plán byl pro region
pořízen modul WWW katalog pro knihovny regionu, který bude zobrazovat pouze dokumenty VF a
bude přístupný jen knihovnám regionu po zadání hesla, z WWW katalogu MěK pak budou dokumenty
VF vyřazeny, aby je nepožadovali čtenáři MěK a knihovny ČR v rámci MVS; modul samostatného
WWW katalogu pro knihovny je oproti modulu Statistika ve vyšší cenové relaci, navýšení bylo
pokryto z úspor na ostatních účtech.
Ostatní položky byly čerpány v souladu s plánem.
- účet 521, mzdové náklady:
Ve mzdových nákladech jsou zahnuty mzdy 4,3 úvazků pracovníků regionálního oddělení +
část příplatků za vedení ekonoma a 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). Mzdy byly
čerpány v souladu s plánem.
- účet 524, zákonné sociální pojištění:
Bylo čerpáno v souladu s plánem.
- účty 527 a 528, sociální náklady:
zahrnuje příspěvek na stravné a 2% dotaci z mezd do FKSP
úspora: vznikla u příspěvku na stravné z důvodu dlouhodobé nemoci 1 pracovnice.
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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.

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Výkaz financování regionálních funkcí knihoven
finančních prostředků obcí)

(z

Kraj: Jihomoravský
Název knihovny: Městská knihovna Znojmo
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

Rok 2006
710 639
602 883
15877
24916
3145
16739
165612
75021
46351

64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66)
65 z toho : platy zaměstnanců
66 z toho : ostatní osobní náklady

901988
899988
2000

67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)
68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528)
69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549)

314744
32720
2497

70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56 - 59, 64,67 - 69)
71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53,56 - 59, 64,67 - 70)

2173000

72 Investiční náklady
73 Náklady celkem (součet ř. 71 a 72)

2173000

74
75 Přidělené finanční prostředky
76 Vráceno
77
78

2173000
0

79
Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů
(vlastní prostředky obce, další zdroje, sponzorské dary)
80
81
82
83
84

Náklady za rok
Mzdové náklady (číslo účtu 521)
z toho : platy zaměstnanců
z toho : ostatní osobní náklady

85 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)

0

0
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86 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82 - 85)

0

87 Provozní náklady celkem (součet ř. 82 - 86)
88 Investiční náklady

0

89 Náklady celkem (součet ř. 87- 88)

0

0 Výkaz

výkonu regionálních funkcí knihoven

1 Kraj : Jihomoravský
2 Název knihovny : Městská knihovna Znojmo,IČO 00092711
3 Počet pracovníků zajišťujících RF
4 Počet obsluhovaných knihoven
5 Poradenská a konzultační činnost
6 počet obsloužených knihoven
7 počet poskytnutých konzultací
8 počet metodických návštěv
9 Statistika knihovnických činností KULT(MK) V 12- 01
10 počet obsloužených knihoven
11 počet zpracovaných statistických výkazů
12 Vzdělávání knihovníků, semináře
13 počet obsloužených knihoven
14 počet všech vzdělávacích akcí
15
z toho : počet akcí v rámci RF
16 počet všech účastníků
17
z toho : počet účastníků akcí v rámci RF
18 počet všech vyučovacích hodin
19
z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF
20 Porady
21 počet obsloužených knihoven
22 počet akcí
23 počet účastníků
24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF
25 počet obsloužených knihoven
26 počet revidovaných k.j.
27 počet revidovaných knihoven
28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí)
29 počet obsloužených knihoven
30 počet knihovních jednotek
31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)
32 počet obsloužených knihoven
33 počet zpracovaných knihovních jednotek
34 Výměnný fond
35 stav výměnného fondu k 31.12.
36 roční přírůstek VF

Rok 2006
4,3
154
106
133
117
154+ 1 MěK
158
66
14
14
144
144
69
69
34
5
63
17
28217
12
9
352
41
1578
16139
2792
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37 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce
38 zakoupeno z finančních prostředků obce
39 zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů
40 Cirkulace VF
41 počet obsloužených knihoven
42 počet expedovaných souborů
43 počet svazků v souborech
44 Servis výpočetní techniky
45 počet obsloužených knihoven
46 počet akcí
47 Doprava v rámci výkonu RF
48 počet obsloužených knihoven
49 počet ujetých km

2783
dary 9
93
213
12390
12
17
97
6179

Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí za rok 2006
1. Cíle RF
Cílem MěK v roce 2006 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. 2006
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 VISK3, legislativním změnám ve vztahu ke knihovnám, internetizaci knihoven
(realizace projektů PIK), statistickým údajům, AKS LANius a CLAVIUS. Dobré finanční
podmínky umožnily pořádat školení a semináře na více místech regionu, což je vzhledem
k rozsahu regionu a špatné dopravnosti nezbytné pro zajištění účasti knihovníků. Výměnný
fond byl doplňován a rozvážen knihovnám plynule a to se projevilo ve zvýšeném počtu
knihoven využívajících cirkulačních souborů (celkem 93 knihoven), ale i ve zvýšeném počtu
knih v zapůjčených souborech. Z celkového počtu 12 390 svazků v souborech dominují
svazky knih (11 526), časopisy (821) a CD Romy (43).
Nadále přetrvávaly problémy finanční, v r. 2006 po celé I. pololetí, kdy bylo nutno
z důvodu absence dotace pro výkon RF zálohovat výkon RF z příspěvku zřizovatele. To
způsobilo omezení ve výkonu některých funkcí, zejména u revizí.
Dotační program JMK na podporu regionálních funkcí hodnotíme pozitivně na
základě kladných hodnocení knihoven i jejich zřizovatelů, kteří jednotlivé regionální
funkce využívají a jejichž některé výkony se zvýšily i v roce 2006.
3. Počet pracovníků zajišťujících RF
Stav 4,3 pracovníka je stejný jako v roce 2005. V úvazku na výkon RF není zahrnut
podíl práce ředitele a ekonoma (úvazek cca 0,3).
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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.
V regionu je dosud 9 knihoven neevidovaných na MK ČR:
Kubšice – knihovna řadu let nevyvíjí činnost (velmi malá obec 156 obyv.)
Hrabětice- knihovna nepracuje, 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.), nové zastupitelstvo žádalo o evidenci v r.2006, nevyřízeno
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).
Mezi evidovanými knihovnami v obcích 100 – 200 obyvatel jsou i knihovny, které
mají řadu let pozastavenou činnost: Bítov, Kadov, Křidlůvky, Našiměřice, Podhradí nad Dyjí,
Starý Petřín a Tvořihráz; důvodem je špatné umístění a nedostatek vhodných prostor v obci.
5. Rozbor jednotlivých RF :
- poradenská a konzultační činnost
Zahrnuje poradenství ke všem problémům knihovnictví. Opakované konzultace se
vztahují zejména k výkaznictví, k programu VISK 3 (zavádění internetu, automatizace
knihoven, další postupy v realizaci projektu) a k legislativním změnám ve vztahu ke
knihovnám. 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, na kontrolu dokladovosti a evidence činnosti knihoven, 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

r. 2006
133

78

203

113

114

116

117

- 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 2, počet účastníků akcí
v rámci RF je nižší o 9 a počet vyučovacích hodin v rámci RF je vyšší o 5 hodin.
* porada + školení 27.2.2006: „Tipy pro vyhledávání v Googlu (nejlepší internetový
vyhledávač). Školení trvalo 2 hodiny a účastnilo se ho 9 profesionálních knihovníků;
* odborné školení 13.3.2006: „Práce s automatizovaným knihovním systémem LANius“,
pořádané pro profesionální a dobrovolné knihovníky. Školení trvalo dopoledne 2 hod.,
odpoledne 2 hod. a účastnili se 4 knihovníci;
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* odborné školení 14.3.2006: „Práce s AKS CLAVIUS“, pořádané pro profesionální a
dobrovolné knihovníky. Školení trvalo dopoledne 2 hod., účast 1 knihovník;
* březen 2006 („Březen – měsíc internetu“): odborné individuální proškolení 6.3.- 28.3.2006
„Základy práce na PC, základní funkce, správa souborů“, rozsah 13 hod. a účastnilo se 9
knihovníků;
6.3.- 28.3.2006 „ Základy práce na Internetu, World Wide Web, vyhledávání, on-line
katalogy knihoven“, rozsah 16 hod. a účastnilo se 11 knihovníků;
7.3.-31.3.2006 „Textový editor Word“, rozsah 2 hodiny, účast 2 knihovníci;
30.3.2006 „Tabulkový kalkulátor Excel –základy“, rozsah 1 hod., účast 1 knihovník;
* porada + školení 26.4.2006: „Jak zapojit knihovnu do života obce (spolupráce
s regionálními autory a další aktivity, SKIP a aktivity jeho regionálních výborů – lektor Mgr.
Milena Kodýmová, uskutečněno pro dobrovolné a profesionální knihovníky, rozsah 2,5
hod., účast 32 knihovníků;
* odborné školení 31.5.2006: „Základy knihovnické techniky“ pro dobrovolné knihovníky
obvodu Mor.Krumlova, rozsah 2 hod., účast 4 knihovníci;
* porada + školení 26.6.2006: „Práce a úpravy s grafickými formáty na PC“, uskutečněno
pro profesionální knihovníky, rozsah 2 hodiny, účast 8 knihovníků;
* průběžně v 1. pololetí: individuální proškolení 9 dobrovolných knihovníků v základech
knihovnické techniky - vedení knihovny, v AKS LANius a CLAVIUS - retrospektivní
zpracování KF, Internet, e-mail, WORD, EXCEL, správa souborů. Individuálním
proškolením bylo věnováno 10,5 hod.;
* porada + školení 25.9.2006: „Znojemský region na internetu“, uskutečněno pro
profesionální knihovníky, rozsah 1 hod., účast 7 knihovníků;
* odborné individuální školení 2.-6.10.2006 „Týden knihoven“: „Základy práce na Internetu“,
uskutečněno pro dobrovolné knihovníky, rozsah 3 hod., účast 2 knihovníci;
* odborné individuální školení 2.-6.10.2006 „Týden knihoven“: „Základy práce na PC,správa
souborů, textový editor Word, tabulkový kalkulátor EXCEL“, uskutečněno pro dobrovolné
knihovníky, rozsah1 hodina, účast 2 knihovníci;
* 12. prosince 2006 : Pracovní seminář pro knihovny a zřizovatele knihoven ve Znojmě:
„Grantové programy – VISK3, Knihovna 21. století, PIK, legislativní změny ve vztahu ke
knihovnám novela KZ, novela autorského zákona, Internet (registrace, poplatky), webové
stránky knihoven, statistika – změny ve výkaznictví apod.“, rozsah 3 hod., účast 34
knihovníků a zástupců obcí;
* porada + školení 18.12.2006: „Jednotná informační brána“, uskutečněno pro profesionální
knihovníky, rozsah 1 hod., účast 6 knihovníků.

- porady
V roce 2006 byly uskutečněny pravidelné čtvrtletní porady pro profesionální
pracovníky a jedna společná porada pro dobrovolné i profesionální knihovníky.
* 27.února 2006 porada profesionálních knihoven v návaznosti na seminář, program porady:
Čtenářská soutěž „Magnesia Litera 2006“ a XVI. ročník amatérské soutěže „Literární Šumava
2006“, Březen–měsíc Internetu (akce), návrh novely KZ, projekt internetizace knihoven
v roce 2006, výsledky činnosti knihoven okresu Znojmo v r. 2005, plnění standardů,
výkaznictví.
* 26. dubna 2006 porada dobrovolných i profesionálních knihovníků v návaznosti na odborné
školení, program porady: PIK - internetizace knihoven v roce 2006, výsledky činnosti
knihoven okresu Znojmo v roce 2005, plnění standardů VKIS, zhodnocení akcí v Březnuměsíci Internetu, registrace cizinců jako uživatelů knihoven (výpůjční řády).
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* 26. června 2006 porada profesionálních knihoven navazující na odborné školení, program
porady: Vyhláška č.646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, novela a výklad
KZ, projekt internetizace knihoven – aktuality, autorský zákon (novela), plán vzdělávání
MZK Brno a Měk Znojmo ve II.pololetí 2006.
* 25. září 2006 porada profesionálních knihovníků navazující na odborné školení, program
porady: Týden knihoven (2.-8. října 2006 -akce), přechod z AKS LANius na AKS CLAVIUS,
PIK 2006 – aktuality, autorský zákon (novela), komplexní ochrana knih, vyhodnocení
standardů VKIS za rok 2005 (materiál NK ČR ).
* 18. prosince 2006 porada navazující na odborné školení, program porady: hodnocení
výkonu regionálních funkcí MěK Znojmo v roce 2006, informace z Koordinační porady
profesionálních veřejných knihoven JMK, závěry ze semináře knihovníků a zřizovatelů
knihoven okresu Znojmo, webové stránky knihoven, roční statistika-změny.
- pomoc při revizi a aktualizaci KF
Výjezdy do knihoven na provedení úplné revize KF včetně aktualizace se realizovaly
opět až od II. čtvrtletí 2006, a to v omezené míře. Větší počet revizí byl proveden až ve 2.
polovině roku 2006, po obdržení finanční dotace na výkon RF. Počet obsloužených i
revidovaných knihoven je nižší a rovněž tak počet revidovaných svazků. Revize byla
provedena v knihovnách : Běhařovice, Břežany, Havraníky, Krhovice, Lechovice, Morašice,
Práče, Přeskače, Strachotice, Tasovice, Zblovice, Žerotice.

Srovnání:
Počet revidovaných
knihoven
Počet
revid.knih.jednotek
Počet obsloužených
knihoven

r. 2001
4

r. 2002
9

r. 2003
13

r. 2004
16

r. 2005
16

r. 2006
12

28561

38194

27222

38671

46458

28217

12

17

21

20

17

- nákup KF z prostředků obcí
Tuto službu využilo 9 knihoven a jednalo se o nákup knih do kmenového fondu
knihoven financovaných obcí , zakoupeno 352 KJ.

- zpracování KF z prostředků obcí
Srovnání:
Počet obsloužených
knihoven
Počet zpracovaných
knih.jednotek

r. 2001
36

r. 2002
23

r. 2003
28

r. 2004
26

r. 2005
33

r. 2006
41

821

1168

1317

1989

1847

1578

- 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 .
V roce 2006 byly vyřazeny 3 svazky výměnného fondu po provedené revizi KF.
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Výměnný fond
Celkový stav VF
k 31.12
Finanční prostředky
na nákup VF v Kč

Roční přírůstek
VF

r. 2001

r. 2002

r. 2003

r. 2004

r. 2005

r. 2006

2414

5846

8323

10497

13350

16139

120.723,80
r. 2001

822.708,40
r. 2002

544.582,00
r. 2003

743

3432

2477

2174

2853

2792

---

35

37

38

36

37

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

412.264,50 622.282,50 602.883,20
r. 2004
r. 2005
r. 2006

- cirkulace výměnného fondu
Souborů VF využívá 60 % knihoven (vloni 58 %). Nárůst knihoven má vzrůstající
tendenci, zvýšil se i počet zapůjčených souborů a průměrný počet svazků na 1 soubor.
Nově využily výměnný fond knihovny v Tavíkovicích, Morašicích a Lechovicích.
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

r. 2005
90

r. 2006
93

86
1886
21,9

144
5293
36,8

173
9125
52,7

200
10963
54,8

206
11898
57,7

213
12390
58,1

- servis výpočetní techniky
V roce 2006 vzrostl počet internetizovaných knihoven na okrese Znojmo o 14,
celkový počet knihoven napojených na Internet je 100. Dalších 17 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 2006 celkem 12 knihoven a
bylo uskutečněno 17 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, export a import dat z VF, 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). Ukazatele činnosti jsou ovlivněny
skutečností, že výjezdy do knihoven, včetně pronájmu auta, byly realizovány až po získání
dotace. Oproti minulému roku bylo navštíveno o1 knihovnu více, ale počet km je nižší. Trasy
rozvozu plánujeme ekonomicky.
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- 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. Výsledky
obsahují číselné ukazatele činnosti a plnění standardů VKIS u jednotlivých knihoven.
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