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1.

ÚVOD

V r. 2007 rekonstrukce Ústřední knihovny MěK Znojmo, která probíhá již
od r. 1997 nepokračovala, bylo pouze částečně vybavena pracovna regionálního
oddělení.
Po zkušebním provozu v prosinci 2006 byl v lednu 2007 zahájen ostrý provoz
knihovního systému Clavius od dodavatelské firmy Lanius s. r. o. Tábor, kterým byl
nahrazen již zastarávající a dále nevyvíjený knihovní systém Lanius.
Finanční prostředky na nákup knihovního fondu byly v tomto roce dostatečné, oproti
r. 2006 došlo k navýšení o 460 000,- Kč (r. 2006: 640 000,- r. 2007: 1 100 000,- Kč).
V součinnosti s ostatními knihovnami v rámci celé ČR došlo k podstatnému rozšíření
Meziknihovní výpůjční služby o více než o polovinu oproti r. 2006 (r. 2006 – 1013
svazků, r. 2007 – 2768 svazků).
Knihovna se zúčastnila významných celostátních knihovnických projektů – Březen
měsíc Internetu, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Velké říjnové společné čtení.
Městská knihovna Znojmo úzce spolupracuje se školami a rozšiřuje své aktivity
směrem k veřejnosti kulturně vzdělávacími akcemi v rámci programu Knihovna
21. století – Knihovna jako komunitní centrum.
Vzhledem k měnícímu se charakteru služeb knihoven, což je celostátní i celosvětový
trend, vzrůstá počet tzv. virtuálních návštěvníků knihovny využívajících on-line přístupů
prostřednictvím internetu a elektronických služeb. Webovou stránku knihovny
www.knihovnazn.cz, která je velmi kvalitně spravována, navštívilo v r. 2007 66 216
uživatelů.
V průběhu r. 2007 byly zrušeny 3 neprofesionální pobočky MěK Znojmo z důvodu
nedostatečných, nevyhovujících prostor a neplnění standardů VKIS:
MěK, pobočka Derflice, ev. č. 2709/2002, k 31.12.2007
MěK, pobočka Oblekovice, ev. č. 2713/2002, k 31.12.2007
MěK, pobočka Přímětice, ev. č. 2714/2002, k 30.6.2007
Ředitelka MěK Znojmo Mgr. Marie Kratochvilová odešla ke konci r. 2007
do starobního důchodu a výběrovým řízením byla na místo ředitele Městské knihovny
vybrána Věra Mašková.
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II. EKONOMIKA MěK ZNOJMO
1. Rozbor hospodaření
Hospodaření a činnost MěK Znojmo v r. 2007 byly v souladu se zřizovací listinou
a platnými právními předpisy. Činnost byla zajištěna finančním příspěvkem
zřizovatele – Městem Znojmo – přiznaným na základě usnesení ZM č. 14/2007, ze dne
26. 3. 2007, ve výši :

 Neinvestiční příspěvek
z toho: Provozní příspěvek

9 040 000,- Kč
9 040 000,- Kč

• Investiční příspěvek

0,- Kč

Požadovaný investiční příspěvek ve výši 5 500 000,- Kč, na rekonstrukci
a interiéry II. NP MěK dle projektu a rekonstrukci pobočky Gagarinova, nebyl
zřizovatelem přiznán.
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
2 173 000,- Kč, poskytnuta ve třech splátkách prostřednictvím MZK Brno přímo
na účet knihovny. Dotace byla vyčerpána v plné výši, rozbor hospodaření
s příspěvkem na výkon regionálních funkcí je součástí tabulky - Plnění plánu
k 31.12.2007.
Pouze malou část nákladů na činnost hradila knihovna z vlastních příjmů –
z tržeb z hlavní činnosti, rozpočtovanou ve výši 330 000,-.
Hospodářský výsledek organizace za rok 2007 byl nulový. Organizace koncem
roku předpokládala překročení rozpočtu a oznámila zřizovateli použití fondů.
S vědomím zřizovatele byl čerpán fond odměn ve výši 19 551,- Kč a fond rezervní
ve výši 47 077,46 Kč. Přehledy fondů jsou uvedeny v tabulce - Přehledy peněžních
fondů k 31.12.2007.
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 31.12.2007 byl podroben veškerý majetek svěřený
do užívání, nebyly zjištěny žádné rozdíly. Stav majetku k 31.12.2007:

 Účet 082
• Účet
 Účet
• Účet
• Účet
• Účet
• Účet

022
901
028
018
980
981

Opr. k movitým věcem a souborům
Samost. movité věci a soubory
Fond investičního majetku
Drobný hmotný investiční majetek
Drobný nehmotný investiční majetek
Drobný hmotný majetek
Drobný nehmotný majetek
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2 029 833,30
2 507 508,80
477 675,50
3 968 331,94
553 982,30
865 338,82
14 593,20
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1.1 Rozbor výdajových položek
Celkový přehled čerpání rozpočtu je uveden v tis. Kč v tabulce - Čerpání
neinvestičních výdajů za rok 2007 a v Kč v tabulce - Plnění plánu k 31.12.2007.
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
1 363 000,00
1 150 000,00
920 000,00
80 000,00
150 000,00
73 000,00
140 000,00

Skutečnost Kč
1 453 333,80
1 243 040,90
1 019 929,50
80 354,00
142 757,40
65 879,20
144 413,70

% plnění
106,63
108,09
110,86
100,44
95,17
90,24
103,15

V důsledku nízkého rozpočtu byl rozpočet na dokumenty překročen o 93 tis. Kč.
Překročení bylo částečně pokryto předpokládaným použitím rezervního fondu,
vyššími výnosy a částečnou úsporou rozpočtu v jednotlivých položkách.
Došlo k přehodnocení odebíraných periodik a odhlášení méně studovaných
titulů.
DDHM - dovybavení studovny dvěma ks PC a tiskárnou, pořízení nových otočných
židlí k počítačům umístěných ve studovně, 3 ks stolů pod PC na pobočky MěK
Načeratice, Mramotice, Konice, pojízdná stolička - sklad knih MěK. K úspoře došlo
z důvodu rozhodnutí o zrušení tří poboček, tudíž počet nákupu stolů pod PC byl
ponížen.
U ostatního spotřebního materiálu došlo k mírnému výkyvu, je zde zahrnut
materiál zajišťující jednak chod knihovny a materiál sloužící k propagaci kulturních
akcí MěK.
Účet 502 – spotřeba energií
Energie celkem
V tom: voda
teplo – Holandská
Plyn
Elektřina
pevná paliva- Načeratice

Plán Kč
320 000,00
10 000,00
10 000,00
105 000,00
175 000,00
20 000,00

Skutečnost Kč
318 577,44
9 569,44
9 502,00
102 436,00
177 724,00
19 346,00

% plnění
99,56
95,69
95,02
97,56
101,56
96,73

U spotřeby energií nedošlo k výraznějším výkyvům. Mírná úspora na plynu byla
ovlivněna poměrně příznivým počasím v topném období. Nárůst elektrické energie
větším počtem PC zpřístupněných veřejnosti.
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Účet 511 – opravy a udržování
Opravy a údržby celkem
Opravy a udržování – běžné

Plán Kč
35 000,00
35 000,00

Skutečnost Kč
32 311,50
32 311,50

% plnění
92,32
92,32

V běžné údržbě jsou zahrnuty drobné opravy na provozní technice, opravy
osvětlení v důsledku zastaralých el. rozvodů v přízemí MěK, opravy nábytku, údržba
zabezpečovacího zařízení.
Účet 512 – cestovné

Plán Kč

Skutečnost Kč

12 000,00

% plnění

11 154,00

92,95

Úspora na cestovném vznikla spojením kontrol poboček MěK s rozvozem
výměnného fondu regionálního oddělení.
Účet 513 – náklady na reprezentaci

Plán Kč
7 000,00

Skutečnost Kč

% plnění

6 320,50

90,29

Úspora vznikla zajištěním části občerstvení pro akce MěK sponzorskou cestou.
Účet 518 – ostatní služby
Služby celkem
V tom: služby pošt
služby telekomu
služby internet
nájemné
přepravné
SW služby
přípl. na stravné
ostatní služby

Plán Kč
735 000,00
35 000,00
71 000,00
250 000,00
44 000,00
10 000,00
85 000,00
112 000,00
128 000,00

Skutečnost Kč
725 489,76
34 028,50
68 734,10
248 716,00
43 720,00
8 520,90
83 396,70
111 826,00
126 547,56

% plnění
98,71
97,22
96,81
99,49
99,36
85,21
98,11
99,84
98,87

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
6 727 000,00
4 794 000,00
1 802 000,00
131 000,00

Skutečnost Kč

% plnění

6 746 778,00
4 813 551,00
1 802 656,00
130 571,00

100,29
100,41
100,04
99,67

Překročení mzdových prostředků ve výši 19 551,- Kč bylo pokryto fondem
odměn po předchozím oznámením zřizovateli a následném schválení.
Účet 525 – ostatní sociální pojištění
Úrazové pojištění zaměstnanců

Plán Kč
14 000,00

Skutečnost Kč
13 744,00

Účet 549 – jiné ostatní náklady

Plán Kč

Skutečnost Kč

Bankovní poplatky

12 000,00

11 929,50

Účet 551 – odpisy
dlouhodobého hmotného majetku

Plán Kč

Skutečnost Kč

145 000,00

144 300,00

% plnění
98,17
% plnění
99,41
% plnění
99,52

Organizace provádí účetní odpisy v souladu s Odpisovým plánem schváleným
zřizovatelem. Nedošlo k většímu výkyvu od stanoveného rozpočtu.
6
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1.2 Rozbor příjmových položek
Příjmy celkem
V tom: paušální poplatky uživatelů
poplatky za CD
náhrady za ztracené knihy
poplatky za kopírování
ostatní služby
bankovní úroky
ostatní výnosy

Plán Kč
330 000,00

Skutečnost Kč
357 310,04
296 326,50
2 330,00
8 194,00
30 306,00
19 600,00
309,94
243,60

% plnění
108,28

Organizace dosáhla vyšších výnosů o 8,28 % tyto prostředky byly použity
na nákup knih.
Organizace v roce 2007 při použití rezervního fondu a fondu odměn hospodařila
s nulovým hospodářským výsledkem.
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2. Rozpočet: PLNĚNÍ PLÁNU K 31.12.2007
Položka

Název

město
plán

skut.

reg. čin.
%pln.

plán

skut.

celkem
% pln.

plán

skut

%pln.

5136 Knihy

920 000

1 019 929,50

110,86

565 000

571 889,50

101,22

1 485 000

1 591 819,00

107,19

5136 Tisk

150 000

142 757,40

95,17

31 000

28 106,50

90,67

181 000

170 863,90

94,40

5136 Zvukové knihy, CD

80 000

80 354,00

100,44

80 000

80 354,00

100,44

5137 DDHM ostatní

63 000

58 939,20

93,55

98 000

98 869,20

100,89

5137 DDHM stolky pod PC 6 ks

10 000

6 940,00

69,40

10 000

6 940,00

69,40

140 000

144 413,70

103,15

60 000

60 948,40

101,58

200 000

205 362,10

102,68

5151 Voda

10 000

9 569,44

95,69

2 000

1791,00

89,55

12 000

11 360,44

94,67

5152 Teplo Holandská

10 000

9 502,00

95,02

10 000

9 502,00

95,02

5153 Plyn

105 000

102 436,00

97,56

12 000

8899,00

74,16

117 000

111 335,00

95,16

5154 Elektrická energie

175 000

177 724,00

101,56

14 000

14045,00

100,32

189 000

191 769,00

101,47

5155 Pevná paliva

20 000

19 346,00

96,73

20 000

19 346,00

96,73

5161 Služby pošt

35 000

34 028,50

97,22

11 000

5 380,00

48,91

46 000

39 408,50

85,67

5162 Služby telekomu a radiokomunikací

71 000

68 734,10

96,81

8 000

8470,90

105,89

79 000

77 205,00

97,73

250 000

248 716,00

99,49

27 000

26 888,00

99,59

277 000

275 604,00

99,50

85 000

83 396,70

98,11

85 000

83 396,70

98,11

5139 Nákup materiálu jinde neuvedeného

5162 Služby internet
5162 Služby SW
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35 000

39 930,00

114,09
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5163 Ostatní služby

128 000

126 547,56

98,87

130 000

129 637,56

99,72

5164 Nájemné

44 000

43 720,00

99,36

44 000

43 720,00

99,36

5169 Přepravné

10 000

8 520,90

85,21

83 000

71 967,70

86,71

93 000

80 488,60

86,55

5169 Cestovné

12 000

11 154,00

92,95

22 000

18 591,00

84,50

34 000

29 745,00

87,49

112 000

111 826,00

99,84

18 000

14 651,00

81,39

130 000

126 477,00

97,29

12 000

11 929,50

99,41

15 000

11 929,50

79,53

14 000

13 744,00

98,17

3 000

2 508,00

83,60

17 000

16 252,00

95,60

5011 Mzdy

4 794 000

4 813 551,00

100,41

930 000

944 989,00

101,61

5 724 000

5 758 540,00

100,60

5031 odvody z mezd

1 706 000

1 706 385,00

100,02

326 000

330 755,00

101,46

2 032 000

2 037 140,00

100,25

96 000

96 271,00

100,28

19 000

18 900,00

99,47

115 000

115 171,00

100,15

131 000

130 571,00

99,67

131 000

131 771,00

100,59

35 000

32 311,50

92,32

40 000

32 311,50

80,78

7 000

6 320,50

90,29

7 000

6 320,50

90,29

145 000

144 300,00

99,52

145 000

144 300,00

99,52

-330 000

-357 310,04

108,28

-330 000

-357 310,04

108,28

Celkem

9 040 000

9 106 628,46

100,74 2 173 000

2 173 000,00

100,00 11 213 000

11 279 628,46

100,59

Žádost celkem

9 040 000

9 106 628,46

100,74 2 173 000

2 173 000,00

100,00 11 213 000

11 279 628,46

100,59

0

-66 628,46

0

0,00

5169 Příspěvek na stravné
5169 služby bank
Pojištění+ost.fin.služby KOOP.

5031 odvody z medz FKSP
5021 OON
5171 Opravy a udržování-běžné
5175 Náklady na reprezentaci
5909 Odpisy
Tržby

Hospod.výsledek

9

2 000

3 090,00

154,50

1200,00
5 000

0,00

0,00

-66 628,46
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3. Přehled fondů a finančních prostředků
MD
241 Běžný účet
241010 BÚ fon odměn

D

810 881,74
72 276,00

241020 BÚ rezervní fond

227 139,94

241030 BÚ fond reprodukce

352 186,00

241 celkem

1 462 483,68

261 pokladna

6 592,50

263 stravenky

780,00

112 sklad čistících prostředků
finanční prostředky celkem

Kont.zůstatek

3 228,00
1 473 084,18

316 mylné platby
314 poskytnuté zálohy

53 650,00

311 odběratelé
381 náklady příštích období

3 864,50

FKSP odměny, úrok
fin.prostř.+ pohl.

1 530 598,68

321 závazky spl.do 10,1
321 závazky spl.po 10,1

10 438,74

331 zaměstnanci

1 190,00

333 závazky vůči zaměstnan.

445 761,00

336 sociální pojištění

251 128,00

342 daň

57 823,00

převod FKSP - pros.

30 874,00

dohadné položky

81 782,00

závazky celkem

878 996,74

prostředky celkem

1 530 598,68

878 996,74

fond odměn

72 276,00

fond rezervní

227 139,94

fond reprodukce

352 186,00

celkem fondy

651 601,94

zisk

0,00

neuhr. ztráta
kontrolní součet

1 530 598,68

FKSP
účet 243

1 530 598,68
290 931,96

181 758,86
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půjčky 335

78 299,10

převod dotace

30 778,00

převod úrok, odměny
kontrolní součet

96,00
290 931,96

fond investičního maj.
022 poř.cena

290 931,96
477 675,50

2 507 508,80

042 investice
celkem

2 507 508,80

082 oprávky
kontrolní součet

2 029 833,30
2 507 508,80

2 507 508,80

Přehled peněžních fondů k 31.12.2007
 Rezervní fond
Stav rezervního fondu k 1.1.2007
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

244 460,09
29 757,31
274 217,40
47 077,46

227 139,94

 Investiční fond
Stav investičního fondu k 1.1.2007
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.

207 886,00
144 300,00

352 186,00

352 186,00

 Fond odměn
Stav fondu odměn k 1.1.2007
Příděl hospodářského výsledku
Zdroje fondu celkem
Použití fondu
Stav fondu odměn k 31.12.2007

81 827,00
10 000,00
91 827,00
19 551,00
72 76,00
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III.

ČINNOST MěK ZNOJMO

1. Statistické údaje r. 2007
Statistické údaje jsou převzaty z Ročních výkazů o knihovně za r. 2006 a 2007.
Zahrnují údaje z centrální knihovny MěK Znojmo a 2 plně profesionalizovaných poboček,
pobočky 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
Knihovní jednotky celkem k 31.12.2007
v tom: naučná literatura
krásná literatura
zvukové dokumenty
zvukově obrazové dokumenty
elektronické dokumenty
Přírůstky knihovních jednotek
Úbytky knihovních jednotek
Počet docházejících periodik

r. 2007
150 218
60 079
83 878
5 121
297
843
8 588
2 278
289

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

Index r. 2006
+ 8 380
+ 2 411
+ 5 538
+364
+7
+ 60
+ 2 043
- 6 462
- 16

 Ve vykazovaném počtu KJ ve všech kolonkách je zahrnut výměnný fond pořízený
z dotace JMK a určený knihovnám regionu.
 Vyšší přírůstek knihovních jednotek byl umožněn navýšením finančních
prostředků na nákup knihovního fondu o 460 000,- oproti r. 2006.

 Výpůjčky
r. 2007
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

235 577
84 613
104 965
15 607
27 526
2 866
45 416

r. 2006
235 805
87 947
115 222
10 517
26 410
3 709
42 257

Index r. 2006
-228
- 3 334
- 10 257
+ 5 090
+ 1 116
-843
+3 159

 Pozitivní je nárůst výpůjček u dětských čtenářů, který nejen vyrovnal, ale převýšil
jejich pokles v r. 2006 oproti r. 2005.
 Na poklesu výpůjček u dospělých uživatelů se odráží zajímavý trend – čtenáři
navštěvují knihovnu častěji, ale jednorázově si půjčují si méně knih.
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 Čtenáři a návštěvníci
r. 2007
4 646
1 481
91 973

Registrovaní čtenáři
z toho: čtenáři do 15 let
Návštěvníci v knihovně celkem

r. 2006
4 960
1 546
76 451

Index r. 2006
- 314
- 65
+ 15 522

 Nepatrně poklesl počet registrovaných čtenářů, ale vzrostl počet návštěvníků, což
je zřejmě dáno tím, že uživatelé využívají více služeb knihovny, zejména přístup
k veřejnému internetu.

 Ostatní ukazatele
r. 2007
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
2
Plocha knihovny pro uživatele v m
Počet hodin pro veřejnost týdně


435
275
15
66
22
16
10 559
913
47

r. 2006
451
256
8
65
22
14
8 209
913
47

Index r. 2006
- 16
+ 19
+7
+1
+2
+ 2350

Z výše uvedených údajů je nejvýraznější nárůst uživatelů internetu, který je
zřejmě dán skutečností, že od října 2006 je v Městské knihovně Znojmo přístup
k veřejnému internetu pro registrované uživatele zcela zdarma a pro neregistrované uživatele pouze za poplatek 10,- stanovený za jednorázovou
návštěvu.

 Meziknihovní výpůjční služba
Obdržené požadavky z jiných knihoven
Počet požadavků
Počet kladně vyřízených požadavků

2612
2577

Zaslané požadavky jiným knihovnám
Počet požadavků
Počet kladně vyřízených požadavků

191
182

 Oproti r. 2006 došlo k navýšení MVS o více než o polovinu (r. 2006 – 1013 svazků,
r. 2007 – 2768 svazků).
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2. Oddělení doplňování a zpracování fondu
AKVIZICE

Knihy – přírůstky:
V roce 2007 bylo pro MěK zpracováno celkem 8157 nových knih, včetně knižních
darů od čtenářů nebo vydavatelů.
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro děti
Pobočka Gagarinova
Pobočka Holandská
Studovna
Regionální literatura
Rakouská knihovna
Hudební oddělení
MěK celkem:
Výměnné fondy
CELKEM:

2 636 sv.
640 sv.
1 017 sv.
568 sv.
208 sv.
95 sv.
128 sv.
11 sv.
5 303 sv.
2 854 sv.
8157 sv.

Nové knihy
Knižní dary
Celkem:

7 183 sv.
974 sv.
8157 sv.

DARY:
MěK
797 sv.
Rakouská knihovna 128 sv.
Výměnné fondy
49 sv.
Celkem:
974 sv.

Průměrná cena nově pořízených knih činila 216,00 Kč (včetně knih výměnného
fondu – v roce 2006 činila 203,00 Kč).
Průměrná cena nově pořízených knih pouze pro MěK činila 218,00 Kč ( v roce
2006 to bylo 200,00 Kč).
Pro neprofesionální pobočky MěK bylo zpracováno celkem 203 nových knih,
v celkové hodnotě 37.998,00 Kč. Dále bylo zpracováno 111 knižních darů, tj. celkem
314 nových knih.
(Formou knižního daru bylo do pobočky v Načeraticích převedeno 106 knih
ze zrušené knihovny v Příměticích).
Průměrná cena nově pořízených knih u těchto poboček činila 187,00 Kč ( v roce
2006 to bylo 186,00 Kč).

Nové knihy:
Derflice
Konice
Mramotice
Načeratice
Oblekovice
Přímětice
Celkem:

Dary:
25 sv.
4 994,00 Kč
1 sv.
celkem
26 sv.
43 sv.
8 083,00 Kč
1 sv.
celkem
44 sv.
54 sv.
9 969,00 Kč
1 sv.
celkem
55 sv.
55 sv.
9 960,00 Kč
107 sv.
celkem
162 sv.
26 sv.
4 992,00 Kč
1 sv.
celkem
27 sv.
pobočka byla zrušena___________________________________________________________
203 sv.
37 998,00 Kč
111 sv.
314 sv.
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V rámci projektu „Česká knihovna“, vyhlášeného MK ČR, získala naše knihovna
32 nových knih českých autorů, v hodnotě 6.967,00 Kč.
Pracovnice oddělení prováděla, průběžně během roku, opravu poškozených knih.

Knihy – úbytky:
V roce 2007 bylo z fondu MěK vyřazeno celkem 2278 knih. Jednalo se převážně
o knihy opotřebované nebo obsahově zastaralé.
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro mládež
Pobočka Holandská
Pobočka Gagarinova
Celkem:

107 sv.
26 sv.
830 sv.
1 315 sv.
2 278 sv.

Zvukové dokumenty:
Celkem bylo zpracováno 431 zvukových a elektronických dokumentů, z toho
18 dokumentů bylo získáno formou daru.
CD disky
CD-ROMy
DVD
Celkem:

364 ks
60 ks
7 ks
431 ks

CD disky zahrnují 51 nových titulů zvukových knih pro nevidomé čtenáře, které
jsou od roku 2007 dodávány v novém formátu mp3. 3 tituly jsme získali formou daru
od Macanovy knihovny v Praze.
Zvukové knihy byly pořízeny v celkové hodnotě 7.650,00 Kč.

ROZPOČET na knihy –čerpání
Rozpočet na rok 2007:

Skutečné čerpání:

982.000,00 Kč (knihy pro MěK)
38.000,00 Kč (knihy pro neprofesionální pobočky)
80.000,00 Kč (zvukové dokumenty)
1,100.000,00 Kč
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Čerpání za knihy –výstupy zpočítače:
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro děti
Hudební oddělení
Pobočka Holandská
Pobočka Gagarinova
Regionální fond
Rakouská knihovna
Studovna –čítárna
Sklad –dospělé odd.
MěK celkem:
Výměnné fondy
CELKEM:

598.290,25 Kč
102.676,20 Kč
3.941,20 Kč
97.233,40 Kč
103.613,85 Kč
6.237,20 Kč
--68.033,20 Kč
1.816,20 Kč
981.841,50 Kč
570.269,50 Kč
1,552.111,00 Kč

2 632 sv.
640 sv.
11 sv.
568 sv.
1 017 sv.
94 sv.
128 sv.
208 sv.
4 sv.
5 302 sv.
2 854 sv.
8 156 sv.

Komentář:
Skutečné čerpání MěK (bez výměnných fondů): 981.931,50 Kč za 5 303 sv.
Výstupy z počítače:
981.841,50 Kč za 5 302 sv.
90,00 Kč za
1 sv.
Rozdíl 90,00 Kč a 1 svazku činí předplatné za Statistický bulletin na rok 2007,
bude zpracován až v letošním roce.
Čerpání za zvukové dokumenty:
Skutečnost:

Výstupy z počítače:

72.704,00 Kč
7.650,00 Kč (zvukové knihy)
80.354, 00 Kč (MěK)
1.620,00 Kč (výměnné fondy)
81.974,00 Kč (celkem)

81.974,00 Kč

Různé:
V květnu 2007 nastoupila na oddělení p. Iveta Benáčková. Proběhlo její
zapracování v katalogizaci krásné literatury pro dospělé a mládež a seznamování
s celkovou náplní práce oddělení.
Vedoucí oddělení se v roce 2007 zúčastnila těchto seminářů:
MARC 21/AACR2 (základní pravidla jmenného zpracování dokumentů) – Brno
(3 dny)
Věcné zpracování dokumentů (zaměření na MDT) – Brno (2 dny)
Přispívání do souborného katalogu – Praha (1 den)
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3. Studovna, Veřejný internet, Fond regionální literatury
Návštěvníci studovny………………………………………………………….10 222
Prezenční výpůjčky……………………………………………………………..34 070
Z toho výpůjček periodik……………………………………………………..30 495
Uživatelé Internetu………………………………………………………………..4 627
Kromě přístupu na Internet umožňovala studovna svým uživatelům přístup
do databází ASPI, TamTam fy Anopress, ČTK a SKLENDA.
Doplňování knižního fondu:
Příruční knihovna………………………………208 sv. v hodnotě 85.477,- Kč
Regionální fond……………………………………94 sv. v hodnotě 25.986,- Kč
Denní a regionální tisk a periodika odebíráno celkem 159 titulů
z toho………………………….……………..10 cizojazyčných a 22 regionálních
Návštěvníci studovny
Prezenční výpůjčky
z toho výpůjčky periodik
Uživatelé Internetu
Doplňování knižního fondu
Denní a regionální tisk a periodika

2007
10 222
34 070
30 495
4 627
302
159

2006
11 192
28 887
24 645
4 356
214
168

Index r. 2006
-970
+ 5 183
+ 5 850
+ 271
+ 88
-9

 Poklesl sice počet návštěvníků studovny, ale vzrostl počet výpůjček, takže čtenáři
si více půjčují zejména periodika, což možná souvisí s jejich rostoucí cenou.
V souvislosti se stále rostoucí počítačovou a internetovou gramotností obyvatel
se zvýšil počet uživatelů internetu. Z finančních důvodů jsme museli snížit počet
odebíraných periodik, ale byla posílena částka na nákup knih, což významně
aktualizovalo knižní fond studovny, který je využíván hlavně ke studijním
účelům.
Excerpce článků z tisku, periodik a sborníků…………...2 862 článků
Rešerše………………………………………………………………………………………..5
Kopírování/tisky pro potřeby čtenářů…………………...13 949/9 233 ks
Ediční činnost:
Znojemsko v tisku 2006 – výběrová regionální časopisecká bibliografie
Služby MěK Znojmo pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva
Poskytovatelé sociálních služeb ve Znojmě
Co je zajímavého na Internetu pro znevýhodněné skupiny obyvatel
Propagační letáky (pozvánky) na kulturně vzdělávací akce v knihovně
Kalendárium – referáty o regionálních osobnostech na webu……..12
Kolektivní akce: knihovnické lekce pro školy……………………………..20
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Spoluúčast pracovníků studovny na akcích knihovny:
Pracovníci studovny se podílejí na zabezpečení kulturně vzdělávacích akcí
pořádaných v konferenčním sále zajištěním technického zázemí a propagačních
materiálů a celostátních akcích, např. BMI a Týden knihoven.
Propagace - nástěnky:
BMI - akce
Nabídka časopisů ve studovně
Týden knihoven
Zapojte se do systému „Vaše knihovna“ – propagační letáčky
Konferenční sál – průběžné informace o kulturně vzdělávacích akcích knihovny
Další práce:
Školení Internet v rámci BMI……………………………………………………….12

4. Knihovna rakouské literatury - Österreich-Bibliothek
Registrovaní čtenáři…………………………………..............................................147
Návštěvníci…………………………………………………………………………..…..995
Výpůjčky celkem…………………………………………………………………….1 897
z toho:
beletrie……………………………………………………………………..642
naučná literatura…………………………………………………....1 218
z toho periodik……………………………………………………….…690
AV media………………………………………………………………….…37
Knihovní fond k 31.12.2007……………………………………………………6 196
přírůstek za rok 2007………………………………………………………….…….167
úbytek………………………………………………………………………………….………0
Kolektivní akce:
3. 5.2007 – četba rakouského spisovatele Norberta Silberbauera, učitele na Obchodní
akademii v Retzu, který se podílel na vzniku Knihovny rakouské literatury.
Zúčastnilo se jí asi 60 studentů dvojjazyčného gymnázia a jazykové školy, přišli
též návštěvníci z řad veřejnosti. Četba proběhla v rámci oslav 15. výročí vzniku
Knihovny rakouské literatury.
22. – 30. 8. 2007 – pomoc při organizaci semináře „Sommerschule der literarischen
Übersetzung in Znojmo“, v rámci programu „Aktion Ćeská republika – Rakousko“.
Seminář se konal v konferenčním sále MěK Znojmo a sestával z přednášek
a autorské četby.
10. 10. 2007 – exkurze SOU (25 účastníků)
25. 10.2007 – akce u příležitosti rakouského státního svátku s názvem „Vor 52 Jahren
verließ der letzte Sowjet-Soldat Österreich“ (Před 52 lety opustil poslední
sovětský voják Rakousko). Jednalo se o poetický večer, sestávající z vystoupení
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pana Reinharda Kaufmanna a Jiřího Svobody, kteří četli verše „zapomenutých“
autorů Josefa Bergmanna a Josefa Mayera-Limberga, a vystoupení rakouského
kvarteta „Les filles superdroles“ a českého kvarteta Znojemského komorního
orchestru. Akce vznikla ve spolupráci OSCP (Organization for social and cultural
protection), Znaimer Südmähren Österreich Club a Knihovny rakouské literatury
a zúčastnilo se jí 26 návštěvníků z řad veřejnosti.
13. 12. 2007 – exkurze pro studenty Obchodní akademie - Státní jazykové školy – 10
studentů
Propagační akce:
únor – nástěnka na téma „Němčina na internetu“
červen – nástěnka „Mezinárodní jazykové školy“
říjen – nástěnka „Knihovna rakouská literatury“
listopad – výstavka knih – „Leo Perutz“ – 125. výročí narození – 143 shlédnutí
Informační materiály:
únor – informační leták „Němčina na internetu“
duben – informační leták o rakouském spisovateli Norbertu Silberbauerovi (s českoněmeckým textem), který byl vydán u příležitosti jeho vystoupení v MěK Znojmo
(četba z díla)
říjen - biografie rakouského spisovatele „Leo Perutze“, která vyšla k jeho 125. výročí
narození

5. Oddělení pro dospělé čtenáře
Oddělení zajišťovalo výpůjční a informační služby pro dospělé čtenáře,
dospívající mládež i pro starší dětské čtenáře. Do půjčovny pro dospělé zavítalo
v loňském roce 38 560 návštěvníků. Dalších 1 018 návštěvníků se zúčastnilo
kulturních akcí pořádaných oddělením pro dospělé čtenáře. Absenčně bylo
čtenářům zapůjčeno 122 286 dokumentů. V roce 2007 se v oddělení zaregistrovalo
2 937 čtenářů. V posledních letech se počet registrovaných dospělých a
dospívajících čtenářů pohybuje stále kolem tří tisíc a nemá i přes velký rozvoj
dalších informačních médií klesající tendenci.
V roce 2007 došlo k rozšíření meziknihovní výpůjční služby. Knihovnám okresu i
celé republiky zapůjčila MěK ze svých fondů 2 577 dokumentů a pro své uživatele
vyžádala z ostatních knihoven 191 dokumentů.
Knihovnice oddělení kompletovaly na vyžádání soubory knih pro čtenáře ve
starším důchodovém věku a invalidní čtenáře.
Knižní fond ve volném výběru byl pravidelně pořádán, doplňován a aktualizován.
Méně žádané tituly a duplikáty byly administrativně i fyzicky převedeny do skladu.
Opotřebované a poškozené knihy byly navrženy k vyřazení. Aktualizována byla také
skladová poezie.
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V rámci výchovných a vzdělávacích akcí knihovnice oddělení provedly
21 úvodních knihovnických lekcí, při nichž jsou studenti středních škol seznamováni
se základní knihovnickou gramotností a výpůjčním řádem knihovny. Lekcí
se zúčastnilo 473 studentů.
Oddělení pro dospělé čtenáře také organizuje a pořádá literární a přednáškové
večery, na kterých vystupují regionální i celostátní představitelé kulturního
a společenského života. V r. 2007 bylo realizováno 22 akcí – viz. samostatný rozbor.
V r. 2007 byla rovněž instalována výstava uměleckých děl s využitím
opotřebovaných knih SEMPER VIVA II.
V prvním říjnovém týdnu se uskutečnil již tradiční TÝDEN KNIHOVEN, kdy byly
čtenářům promíjeny poplatky za upomínky, nevybíraly se poplatky za registraci pro
nové čtenáře a organizovalo ve VELKÉ ŘÍJNOVÉ SPOLEČNÉ ČTENÍ, v rámci kterého
v době od 9 do 15 hodin nepřetržitě četli knihovníci, studenti i ostatní zájemci z řad
veřejnosti úryvky ze svých oblíbených knih. Večer potom následovalo autorské čtení
spisovatele Arnošta Vašíčka z knihy Ďáblova bible.
Oddělení pro dospělé čtenáře se prezentuje také v rámci ediční činnosti. Byly
zpracovány a vydány tyto bibliografické letáky: J. W. Goethe, Jindřich Štreit,
Simona Monyová, Irena Dousková, Rudolf Adler, Jiří Pavlica, Pavel j. Hejátko,
Michal Viewegh.
Novým zajímavým počinem oddělení bylo vydání KNIHOVNICKÉHO
SEBŽOUNKA – občasného knihovnického zpravodaje pro Znojmo a regiony, do
kterého přispěli i pracovníci ostatních oddělení knihovny.

5.1 Kulturní aktivity MěK Znojmo v rámci programu:
Knihovna 21. století – Knihovna jako komunitní centrum
Dnešní knihovna už dávno není jen místem, kam si přijdete jenom půjčit knížku.
S rozvojem internetu se dnešnímu čtenáři nabízí netušené možnosti – od
samostatného vyhledávání potřebných informací až po služby rešeršní a meziknihovní výpůjčky. Ke všem těmto aktivitám také samozřejmě patří navazující
kulturní a informační činnost knihovny. Čtenář se rád osobně seznámí se svým
oblíbeným autorem, rád se nechá zlákat na cestopisný výlet, zpestřený promítnutím
autorova filmu nebo fotografií a stejně rád přijme další pořady věnované zdraví,
umění či jiným vzdělávacím aktivitám. Tady se naplňuje další úloha knihovny – stát se
místem setkání nejrůznějších komunit daného regionu a nabídnout jim pořady, které
je osloví jak ve smyslu zábavném – např. využití volného času – tak vzdělávacím.
K těmto aktivitám patří např. Akademie třetího věku, jejíž nultý ročník právě běží
v naší knihovně a podle ohlasu účastníků se dá soudit, že zájem se bude stále
zvyšovat.
V neposlední řadě je potřeba zmínit výstavní činnost naší knihovny. Každá
knihovna je v určitých časových intervalech nucena vyřadit poškozené či jinak
opotřebené knihy a tak se zrodil nápad dát těmto knihám ještě poslední možnost, jak
zazářit. Ve spolupráci s regionálními výtvarníky a uměleckými školami se tak

20

Výroční zpráva 2007

uskutečnily již dvě výstavy s názvem Semper Viva a Semper Viva II, kdy k výrobě
artefaktů byly použity vyřazené knihy.

 Přehled kulturně vzdělávacích pořadů za rok 2007:
23.1.- beseda se znojemským rodákem, fotografem, výtvarníkem a publicistou
Vlastimilem Janků;
20.2.- Expedice Vladivostok 2006 – cestopisná přednáška cestovatelů Petra
Goldmana a Petra Vavříka;
3.4. - Procházka Znojmem – přednáška znojemského rodáka a učitele, autora
znojemských pověstí, Jiřího Svobody;
17.4.– Nový Zéland-Severní ostrov – cestopisná přednáška cestovatele a autora
cestopisných knih Jiřího Máry;
15.5.- Dyjavánek – vystoupení dětského folklorního regionálního souboru ke Dni
matek;
5.6. - Dula- průvodce mateřstvím a porodem se znojemskou dulou Pavlou Filipovou;
12.6. - Semper Viva – vernisáž výstavy artefaktů z vyřazených knih ( do 30.6.);
11.9. - Astrolog Milan Gelnar – přednáška s besedou;
18.9. - Procházka Znojmem II. – další setkání s Jiřím Svobodou;
25.9. - Simona Monyová – autorské čtení a beseda oblíbené současné spisovatelky;
1.10. – Arnošt Vašíček představil svou novou knihu „ Ďáblova bible“ – autorské čtení
a beseda;
9.10. - Rudolf Adler: Vlastní filmová tvorba, část I – rovněž znojemský rodák, režisér
dokumentárních filmů představil v první části cyklu svých přednášek filmy
s regionální tématikou;
16.10.- Jiří Pavlica: Barevný svět hudby – primáš a umělecký šéf populární cimbálové
muziky Hradišťan se tentokrát představil sám a v úplně nové roli přednáška s ukázkami;
23.10.- Pavel Hejátko – poněkud kontroverzní básník překvapil půvabnou poezií
z vlastní tvorby;
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30.10.-Rudolf Adler: Vlastní filmová tvorba II. – další setkání s režisérem a jeho
působivými filmy, tentokrát s tématikou folkloru;
6.11. - Bez nakladatele to nejde I. část – nový pořad naší knihovny chce čtenářům
představit nejen autory, ale také ty, bez nichž by kniha nespatřila světlo světa
– nakladatele. V první části cyklu jsme představili spisovatelku Irenu
Douskovou a redaktora Miloše Voráče;
20.11.-Bez nakladatele to nejde II. část – tentokrát se našim čtenářům představilo
nakladatelství JOTA, zastoupené redaktorkou Zuzanou Klimplovou se
spisovatelem a cestovatelem Miroslavem Náplavou – beseda s ukázkami
cestopisných filmů;
27.11.-Rudolf Adler: Vlastní filmová tvorba III. – další setkání s národopisem
v dokumentárním filmu;
4.12.- Národopisný podvečer s cimbálovou muzikou Antonína Stehlíka s vtipným
průvodním slovem primáše Jiřího Ludvíka a ukázkami lidových tanců
regionu;
11.12.-Michal Viewegh – autorské čtení a beseda se současným nejčtenějším
spisovatelem.

6. Hudební oddělení
Úvodem několik statistických údajů. V roce 2007 navštívilo hudební oddělení
MěK Znojmo 667 návštěvníků. Těmto návštěvníkům bylo vypůjčeno celkem 2852
dokumentů. Z 97 % se jednalo o výpůjčky hudebních CD nosičů a kazet pro nevidomé
(na kusy přibližně v poměru 1:1; u kazet pro nevidomé je však třeba brát zřetel na to,
že jeden titul je zpravidla na více kazetách). O zbývající tři procenta se dělí knihy
(2 %) a periodika (1 %). Z celkového počtu vypůjčených hudebních CD bylo 27 %
půjčeno prezenčně, zbytek absenčně.
Kromě běžného provozu, který zahrnuje půjčování knižních a hlavně audiálních
dokumentů, organizovalo hudební oddělení ve spolupráci s dětským oddělením
průběžně pořad pro školy (jednalo se o místní základní školy, speciální školu a
hudební školu) na téma Svět hudebních nástrojů – tento pořad byl jedenkrát
prezentován také veřejnosti. Převážně pro školy je koncipován také další pořad
Symfonická báseň Vltava Bedřicha Smetany; pořad v uplynulém roce byl realizován
právě jednou, a to nikoli pro školy, nýbrž pro veřejnost. Pod záštitu hudebního
oddělení od předloňska (od roku vzniku hudebního oddělení) spadá též pořádání
tradičního (vesměs) podzimního písničkářského setkání; v roce 2007 proběhlo
v listopadu.

22

Výroční zpráva 2007

7. Oddělení pro děti
V dětské knihovně se uskutečnilo:
170 besed a akcí s celkovou účastí 3.075 osob.
V roce 2007 dětská knihovna uskutečnila 158 besed pro ZŠ Mládeže, Slovenská,
nám. Republiky, Jubilejní park, Václavské nám., Hodonice, Přímětice, Blížkovice,
Dobšice, Mramotice, Mašovice, Speciální a praktická škola a Gymnázium a SOŠ
pedagogická, Stacionář na Hradišti, Dětský domov.
Témata: např. Moderní pohádky, Čertovské pohádky, Pohádkové pálí Vám to,
Počítačový svět, Národní pohádky, Žánry v literatuře, První seznámení s knihovnou,
Grónsko-zima, zvířata, pohádky, Počítač náš kamarád, Bajky, Z deníku kocoura
Modroočka, Knihovnicko-informační hodina, Zvířátka kolem nás, Pohádkové uzlíčky –
soutěžní půlhodinka, Dramatická výchova – Budko, budko, Sportovní abeceda –
poezie, Upíři a jiná pohádková havěť, Komiks, B.Říha-Letadélko káně, Lovci mamutů,
Alík – náš kamarád, Počítačové malování, Prázdninové čtení, Domácí úkol paní
knihovnice – kritické myšlení, Škola končí – knihy s tématikou škola, přátelství, Škola
v knihovně, Pohádkový svět aneb putování za dětskými knihami, Obrázková kniha,
Pověsti Znojma, Pověsti Znojemska, Dobrodružná literatura, Prvouka v poezii, Hry
s písmeny, Informatika – využití počítače a encyklopedií v knihovně, Poezie kolem
nás, Pohádkové hádanky, Obrázkový svět, Ladovy vánoce, Pohádky - práce s dětskou
knihou pro budoucí učitelky MŠ, Poezie pro děti - pro budoucí paní učitelky MŠ.
Ukončení celoroční soutěže Čtenář roku 2007 pro žáky 2. a 3. tříd ZŠ – získalo
160 čtenářů. Beseda probíhá v jednotlivých třídách na školách.
Beseda Písmenková víla určena pro žáky 1. tříd ZŠ. Ten, kdo zvládl abecedu a věděl,
o čem čte, získal diplom Písmenkové víly.
Soutěže – 10, témata: Chvála českého jazyka,Počítačový mág I. a II., Voda, Pranostiky,
Koktejlový týden-3 soutěžní odpoledne, Pohádkové hádanky, Vánoční soutěž –
koledy.
Akce – 11
Únor:
Romské děti nastudovaly a zahrály svým spolužákům ze ZŠ Speciální a praktické
školy pohádku Koblížek. Tím byla ukončena činnost romského kroužku.
Březen:
2. ročník autorského čtení žáků ZŠ a studentů středních a odborných škol. Soutěž
byla obeslána 72 příspěvky. Školy, které se zúčastnily 2. ročníku autorského čtení
žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol: ZŠ Pražská, pracoviště
Slovenská, ZŠ P. Diviše Přímětice, ZŠ JUDr. Josefa Mareše, ZŠ Mládeže, Střední
odborná škola a střední odborné učiliště Dvořákova, Střední odborné učiliště a
střední odborná škola Přímětická
Čteme dětem každý den – ve spolupráci s dětským centrem Maceška
Noc s Andersenem – celostátní akce
Duben:
Rej čarodějek III.
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Květen:
Skauti v knihovně –
Říjen:
Non-stop čtení – celostátní akce
Perníčky pro hodné dětičky – Zábavná hodinka pro děti z DD Hakenova
Listopad:
Příšery a příšerky aneb rej čarodějek IV.
Prosinec:
Den pro dětskou knihu – celostátní akce
Výstavky knih – 2
Pravé knižní lahůdky
Josef Lada 120. výročí narození

8. Pobočky Holandská a Gagarinova
8.1 Pobočka Holandská
Pobočka Městské knihovny ve Znojmě na ulici Holandská spolupracuje se
Základní školou Judr. Josefa Mareše a mateřskými školami Loucká a Holandská.
V roce 2007 se nám podařilo uskutečnit 55 besed, které navštívilo 1259 dětí, od
předškolního věku až po pátou třídu.
Nejčastěji volenými tématy besed byly Vznik písma a knihtisku a Pravěk.
Knihovna jednou týdně, v pondělí, půjčuje knihy z fondu Městské knihovny
i v Domově s pečovatelskou službou na Dukelské ulici, kde má 15 registrovaných
čtenářů. V DPS bylo půjčeno 770 titulů převážně z beletrie pro dospělé.
Počet návštěvníků pobočky Holandská v roce 2007 činil cca 5 533. Půjčeno bylo
celkem 13 905 svazků. Z literatury pro dospělé celkem 9827 výpůjček. Z literatury
pro děti celkem 4 078 titulů. Bylo vyřízeno 21 rezervací.
V měsíci březnu se pobočka podílela i na akci Březen měsíc internetu 2007.
Zaměřila se především na znevýhodněné skupiny, jako byly například zdravotně
postižené, nezaměstnané osoby, senioři a matky s dětmi. Nezaměstnaným lidem
jsme ukázali, jak lze s pomocí internetu nalézt různé nabídky práce, práva
zaměstnanců a zaměstnavatelů, jak napsat správně životopis a jiné důležité a pro
čtenáře jistě zajímavé informace. Se studenty nebo lidmi, kteří by rádi studovali, ale
jejich finanční možnosti jsou omezené jsme nahlédli na řadu webových stránek,
které umožňují vzdělávat se bezplatně. V BMI jsme pro děti připravili také řadu
soutěží jako byly Všeználci a Počítačový kouzelník. Zde si mohly děti ověřit své
znalosti na počítači a v cizích jazycích. Soutěží se zúčastnily děti ve věku 13 let.
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Knihovna připravila v loňském roce pro děti 26 hlavních soutěží, kde děti měly
možnost malovat, kreslit, číst, psát a tvořit.
Každý měsíc jsme návštěvníky knihovny informovali na nástěnkách o různých
výročích, jak spisovatelů, ilustrátorů, tak i oslav svátků vánočních, velikonočních
a jiných.
Jako každý rok se pobočka Holandská zapojila i do akce Týden knihoven.
Návštěvníci měli možnost se přihlásit do knihovny bezplatně. Tuto možnost využilo
celkem 5 čtenářů. Proběhly i dny amnestie, ty využilo 9 čtenářů. Rozprodávala se
stará čísla periodik, největší zájem byl o dětské časopisy Čtyřlístek a Kačer Donald.
Prodalo se jich celkem 37. Pro děti byla připravena soutěž Vymalovaný týden. Té se
zúčastnilo 10 dětí do 12 let. Uživatelé internetu byli obeznámeni s pravidly
a předpisy Knihovního řádu. Na konci týdne proběhl již druhý ročník Večeru
s Veterány, který byl spojen i s Provázkiádou.
30.3.- 31.3.2007 se u nás v knihovně také nocovalo. Zúčastněné děti byly ve věku
8-14 let. Pozvání na večer přijala i bývalá paní ředitelka knihovny Marie
Kratochvilová a děti sebou přivedly i svého přítele pejska Bertíka. Pověděli jsme si,
co nás v knihovně během noci čeká a zahájili jsme večer společným čtení z knih
spisovatele H.Ch.Andersena. Po čtení děti prokázaly své znalosti, jak umí hledat v
knihách i na internetu v soutěži Noční sovy a vyrobily si pro radost balónkové
„Ksichtíky“, které děti velice bavily. Po desáté hodině večer jsme se vydali na toulky
městem Znojmem a pověděli si pověst o Louckém klášteře. Poté děti kreslily
obrázky z pohádek H.Ch. Andersena a kolem jedné hodiny ranní ulehly ke spánku.

8.2 Pobočka Gagarinova
Pobočka Gagarinova prošla v r. 2007 obdobím zvažování zachování její existence,
které ustála mimo jiné i díky intervencím čtenářů, kteří se za knihovnu postavili.
I nadále se však uvažuje o jejím přestěhování do vhodnějších prostor.
Dlouholetá knihovnice Dagmar Doležalová odešla do důchodu a na její místo byl
výběrovým řízením vybrán Ing. František Čejka.
r. 2007
Knihovní fond
Registrovaní čtenáři
z toho: čtenáři do 15 let
Návštěvníci v knihovně
Výpůjčky celkem
Vzdělávací a výchovné kolektivní akce
Počet počítačů s internetem pro uživatele
Počet návštěvníků užívajících internet
Plocha knihovny pro uživatele
Počet hodin pro veřejnost týdně

501
231
4952
27 148
88
3
294
63
18

25

r. 2006

Index r. 2006

434
223
5 396
30 025
77
2
63
18

+ 67
+8
-444
-2877
+ 11
+1
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9. Pobočky Načeratice a Přímětice
9.1 Pobočka Načeratice
Číselné ukazatele:
Knihovní fond
Registrovaní čtenáři
z toho: čtenáři do 15 let
Návštěvníci v knihovně
Výpůjčky celkem
Zapůjčeno souborů VF
Počet svazků v souborech VF
Vzdělávací a výchovné kolektivní akce
Počet studijních míst
Počet počítačů s internetem pro uživatele
Počet návštěvníků využívajících internet
Plocha knihovny pro uživatele v m2
Počet hodin pro veřejnost týdně

r. 2007
3208
75
15
3956
2946
2
252

r. 2006
3037
74
20
1493
4151
3
245

Index r. 2006
+ 171
+1
-5
+ 2463
- 1205
-1
+7

9
1
1130
110
16

9
1
395
110
16

+ 735

Pobočka spolupracuje se ZŠ Vrbovec, kam chodí načeratické děti.
Akce knihovny Načeratice za rok 2007
Spaní v knihovně:
Velikonoční noc
23.-24.3.2007
Noc s Andersenem
30.-31.3.2007
Rej čarodějnic
18.-19.5.2007
Pirátská noc
25.-26.5.2007
Z pohádky do pohádky 19.-20.10.2007
Předvánoční noc
23.-24.11.2007
Besedy:
Seznamte se s Večerníčkem (malé děti)
Výtvarné umění (se studenty)
Tradice Velikonoc
Čarodějky (odpoledne s malými dětmi)
Kamarádka knížka (děti 9-12 let)
Učíme se písmenka (1 tř. ZŠ Vrbovec)

7.3.2007
22.3.2007
6.4.2007
15.5.2007
5.6.2007
26.9.2007

Týden knihoven:
Výstavky výtvarných děl žáků a studentů, provázkiáda, dýňovníky.

9.2 Pobočka Přímětice
Pobočka Přímětice pracovala 1. pololetí roku 2007 a od 1.7. 2007 byla usnesením
RM Znojma zrušena. Důvodem byly nedostatečné prostory, které neumožňovaly
plnit kvantitativní i kvalitativní ukazatele standardu VKIS.
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Číselné ukazatele 1.pololetí

Knihovní fond
Registrovaní čtenáři
Z toho: čtenáři do 15 let
Návštěvníci v knihovně
Výpůjčky celkem
Zapůjčeno souborů VF
Počet svazků v souborech VF
Vzdělávací a výchovné kolektivní akce
Počet studijních míst
Počet počítačů s internetem pro uživatele
Počet návštěvníků využívajících internet
Plocha knihovny pro uživatele v m2
Počet hodin pro veřejnost týdně

10.

r. 2007
3 348
61
16
328
932
5
1
119
23,30
12

r. 2006
3 348
84
38
1 144
3 215
2
90
11
5
1
391
23,30
12

Index r. 2006
- 23
- 22
- 816
- 2 283
-2
- 90
- 11

- 272

Pobočky Derflice, Konice, Mramotice, Oblekovice
Derflice

Knihovní fond
Registrovaní čtenáři
Z toho: čtenáři do 15 let
Návštěvníci v knihovně
Výpůjčky celkem
Zapůjčeno souborů VF
Počet svazků v souborech VF
Vzdělávací a výchovné kolekt. 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

Konice

Mramotice

Oblekovice

796
20
12
84
515
0
0
0
2
0

1 959
9
3
155
599
3
116
0
2
0

2 146
25
10
398
849
2
80
0
7
1

2 384
43
8
52
235
0
0
0
0
0

13

16

20

20

Pobočky Derflice a Oblekovice byly usnesením RM Znojma zrušeny s účinností
od 1.1. 2008 pro nedostatečné prostory a neplnění standardů VKIS.
Pobočky Konice a Mramotice byly ke konci roku 2007 internetizované a
pro pobočku Konice budou poskytnuty nové prostory v roce 2008.
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5 VÝKON REGIONÁLNÍ FUNKCE PRO ZNOJEMSKO
 Komentář k Výkazu financování regionálních funkcí – r. 2007
Přidělená dotace pro r. 2007:
Čerpání dotace k 31. 12. 2007:
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, posílení mzdových prostředků
a odvodů a nákup DDHM. Podrobnější informace k jednotlivým účtům jsou uvedeny
v rozboru za tabulkou.
Porovnání finančního plánu se skutečným čerpáním:

Spotřeba materiálu
v tom: nákup knihovího 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 knihov. 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

Plánovaný rozpočet
691 000
596 000
35 000
28 000
5 000
22 000
131 000
83 000
0
2 000
0
930 000
930 000
0
326 000
37 000
3 000
0

Skutečnost
700 874
599 996
39 930
24 735
0
18 591
115 797
71 968
0
0
0
946 189
944 989
1 200
330 755
33 551
2 508

Rozdíly
+ 9 874
+ 3 996
+ 4 930
- 3 265
- 5 000
3 409
-15 203
- 11 032
0
-2 000
0
+16 189
+ 14 989
+ 1 200
+ 4 755
-3 449
- 492
0

2 173 000

2 173 000

0
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Rozbor jednotlivých účtů:
- účet 501, spotřební materiál - rozpis
knihy:
571 889,50 Kč
periodika:
28 106,50 Kč
----------------------------------------------mezisoučet:
599 996,00 Kč
DDHM:
39 930,00 Kč
Spotřební mat.:
60 948,40 Kč (fólie, přelepky, papíry, knižní lístky apod.)
--------------------------------------------------součet:
700 874,40 Kč = 700 874,00 Kč
Na účtu 501 došlo k menšímu překročení při nákupu DDHM (vzhledem ke
každoročnímu nárůstu výkonu byly regionálnímu odd. přiděleny od r. 2007 další
prostory-místnost sousedící s regionálním oddělením,v níž v roce 2006 proběhla
rekonstrukce; nákup DDHM zahrnuje pořízení části vybavení prostor).
Navýšení účtu 501: o úspory vzniklé 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
V průběhu roku nedošlo k větším závadám na 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 – z důvodu většího využívání e-mailu.
Ostatní položky byly čerpány v souladu s plánem.
- účet 521, mzdové náklady:
Ve mzdových nákladech jsou zahrnuty 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).
Navýšení vzniklo v důsledku zákonného čerpání dovolené po ukončení MD a další
pracovnice po dovršení praxe postoupila do vyššího platového stupně.
Čerpání OON ve výši 1 200,- Kč – zajištění lektora na seminář pro knihovníky
regionu.
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- účet 524, zákonné sociální pojištění:
Došlo k navýšení v návaznosti na mzdové prostředky.
- 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 navýšení činnosti regionálního
oddělení v oblasti provádění revizí, rozvozů výměnného knihovního fondu, kdy
stravné bylo hrazeno formou cestovních nákladů.
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.

 Výkaz financování regionálních funkcí knihoven
Výkaz financování regionálních funkcí knihoven
50 (pouze z finančních prostředků kraje)
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
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 (číslo účtu 549)
Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56 - 59, 64,67 - 69)
Provozní náklady celkem (součet ř. 53,56 - 59, 64,67 - 70)

Rok 2007

700 874,00
599 996,00
39 930,00
24 735,00
0,00
18 591,00
115 797,00
71 968,00
0,00
0,00
0,00
946 189,00
944 989,00
1 200,00
330 755,00
33 551,00
2 508,00
2 173 000,00

72 Investiční náklady
73 Náklady celkem ( z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72)
74

2 173 000,00

75 Přidělená dotace (krajská)
76 Vráceno

2 173 000,00
0,00

30

Výroční zpráva 2007
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní
prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary)
Náklady za rok
Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
z toho: na nákup knihovního fondu
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 - 87)
Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88)
Investiční náklady

Rok 2007

91 Náklady celkem (součet ř. 89- 90)
*

92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování
93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)
94 Na zpracování (stálého)knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)
Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu
95 (mimo prostředky určené na RF)**
Celkové částky, kt. knihovny získaly v roce 2007
96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám
97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám

Rok 2007

*Řádek 93 a 94 vyplňují jen ty PK a KK, které takovou činnost realizují (viz. ř. 28 a ř. 31);
**Řádky 96 a 97 vyplňují ty knihovny, které získaly v rámci krajských grantových
programů dotace na rozvoj a činnost mimo program RF;
V ř. 96 jsou uvedeny dotace z jakéhokoliv krajského grantového programu, který
knihovna získala;
V ř. 97 jsou uvedeny dotace z krajského grantového programu, který knihovna získala
a který byl krajem vyhlášen VÝHRADNĚ na podporu knihoven a není součástí financí
na RF.

 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí

0

Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí

1
2
3
4
5

Kraj: Jihomoravský
Název knihovny : Městská knihovna Znojmo, IČO 00092711
Počet pracovníků zajišťujích RF
Počet obsluhovaných knihoven
Poradenská a konzultační činnost
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4,30
154
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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

počet obsloužených knihoven
počet poskytnutých konzultací
počet metodických návštěv
Statistika knihovnických činností KULT(MK) 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 nakoupených knihovních jednotek
Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)
počet obsloužených knihoven
počet zpracovaných knihovních jednotek
Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)
stav výměnného fondu k 31.12. 2007
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
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109
135
120
154 + 1 MěK
158
72
15
12
191
124
98
62
10
4
34
15
30 743
12
6
343
38
1 877
19 053
2 914
2 865
dary 49
100
216
14 171
11
17
115
5 929
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 Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí za rok 2007
1. Cíle RF
Cílem MěK v roce 2007 bylo nadále poskytovat odborné knihovnické služby,
zkvalitnit výkon RF ve všech poskytovaných službách a rozšířit okruh
poskytovaných služeb, aby byly dostupné všem knihovnám regionu, zlepšit provozní
podmínky pro standardní výkon RF.

2. Výkon RF v r. 2007
Projekt podpory výkonu regionálních funkcí umožnil dostupnost veřejných
knihovnických a informačních služeb i v těch nejmenších obcích okresu Znojmo
a další zkvalitnění a rozšíření výkonů u jednotlivých funkcí, které se projevilo
především na úseku využívání knižní produkce prostřednictvím zapůjčených
souborů VF, v poradenství a v oblasti vzdělávání.
Na úseku poradenství byla nadále věnována pozornost programu VISK3
(při zpracování žádostí projektu na pořízení AKS CLAVIUS), legislativním změnám
ve vztahu ke knihovnám, internetizaci knihoven (realizace projektů PIK),
statistickým údajům a šablonám webu. Výměnný fond byl průběžně doplňován
a pravidelně rozvážen knihovnám. To se projevilo nejen ve zvýšeném počtu
knihoven využívajících cirkulačních souborů (celkem 100 knihoven), ale
i ve zvýšeném počtu knih v zapůjčených souborech. Celkem bylo rozvezeno
216 souborů v počtu 14 171 svazků. V souborech dominují svazky knih, pak
časopisy a CD Romy .
V 1. čtvrtletí roku 2007 nadále přetrvávaly finanční problémy, proto bylo nutné
zálohovat výkon RF z příspěvku zřizovatele, z důvodu pozdního obdržení (konec
března 2007) finančních dotací pro výkon RF. Opožděné dotace opakovaně
způsobují omezení výkonu některých funkcí, zejména provádění revizí KF a rozvoz
VF.
Dotační program JMK na podporu regionálních funkcí je hodnocen knihovnami
okresu Znojmo a jejich zřizovateli kladně. Knihovníci využívají jednotlivé regionální
funkce stále ve větší míře. O tom svědčí i zvýšení výkonů RF.

3. Počet pracovníků zajišťujících RF
Stav 4,3 pracovníka je stejný jako v roce 2006. 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 došlo ke zrušení knihovny Přímětice - pobočky
MěK Znojmo (k 1.7.2007) a knihovny Derflice a Oblekovice – pobočky MěK Znojmo
(k 31.12.2007).
V regionu je dosud 6 knihoven neevidovaných na MK ČR:
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Kubšice – knihovna řadu let nevyvíjí činnost (velmi malá obec 156 obyv.)
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
Rybníky – zajišťování lepších prostor pro knihovnu, pak přislíbena evidence
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, Nový Šaldorf, Podhradí nad Dyjí,
Starý Petřín a Tvořihráz; důvodem je špatné umístění a nedostatek vhodných
prostor v obci.
Během roku 2007 obnovila činnost knihovna Křídlůvky. Knihovna v Hraběticích
byla zaevidována na MK ČR a je po provedení aktualizace a nové evidenci KF
připravena k obnovení činnosti.
Knihovna Branišovice, Loděnice a Šumice spadající do správního obvodu
Pohořelice, nadále zůstávají pod metodickou péčí regionálního oddělení MěK
Znojmo.

5. Rozbor jednotlivých RF :
- poradenská a konzultační činnost
Zahrnuje poradenství ke všem problémům knihovnictví. Opakované konzultace
se vztahují zejména, k programu VISK 3 a PIK (zavádění internetu, automatizace
knihoven, další postupy v realizaci projektu), k legislativním změnám ve vztahu ke
knihovnám a na webové stránky knihoven. Metodické návštěvy jsou zaměřeny
především 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 výkaznictví 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. 2002
111

r. 2003
115

r. 2004
126

r. 2005
131

r. 2006
133

r. 2007
135

203

113

114

116

117

120

- statistika knihovnických činností dle KULT (MK) 12 - 01
Výkon této RF zahrnuje jako každý rok poradenství, kontrolu, urgence
a zpracování statistických výkazů včetně 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.
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- vzdělávání knihovníků, semináře
Ve srovnání s předchozím rokem se zvýšil počet akcí o 1, počet účastníků akcí
v rámci RF je nižší o 20 a počet vyučovacích hodin v rámci RF je nižší o 7 hodin.
Celkový počet účastníků a vyučovacích hodin je však daleko vyšší, věnovaný
odbornému školení pro pracovníky profesionálních knihoven ČR.
* odborné školení 9. a 10.1.2007: „Přechod z AKS LANius na AKS CLAVIUS“,
pro profesionální knihovníky MěK Znojmo a Mor. Krumlov, rozsah 10 hodin
a účastnilo se 19 knihovníků;
* porada + školení 26.2.2007: „Integrace cizinců v knihovnách“. Školení trvalo
1 hodinu a účastnilo se ho 10 profesionálních knihovníků;
* odborné školení v rámci akce „Březen – měsíc internetu“: individuální
a) 2.3. – 22.3.2007 „Vyhledávání v on-line katalogu knihovny + VF“, rozsah 2,5 hod.,
účast 5 knihovníků,
b) 7.3. – 22.3.2007 „Základy práce na internetu“, rozsah 1,5 hod., účast 3
knihovníci,
c) 7.3.2007 „E-mailová pošta“, rozsah,5 hod., účast 1 knihovník,
d) 7.3. – 22.3.2007 „Textový editor WORD – základy práce“, rozsah 2,5 hod., účast 3
knihovníci;
* odborné školení 6.4. – 19.4.2007: „Práce s AKS CLAVIUS“, pořádané pro
profesionální a dobrovolné knihovníky. Školení bylo individuální ,rozsah 12 hod.,
účast 6 knihovníků;
* odborné školení : kurz zaměřený na podporu čtenářství dětí a mladých lidí „Rozvoj
čtenářských dovedností“ (Metody kritického myšlení) uspořádala pro pracovníky
profesionálních knihoven ČR Moravská zemská knihovna v Brně a Městská
knihovna ve Znojmě, lektor Nina Rutová:
* 16. a 17. 5. 2007: Modul I. Četba naučného textu, rozsah 12 hodin, účast
25 knihovníků
* 13. a 14. 6. 2007: Modul II. Četba literárního textu, rozsah 12 hodin, účast
25 knihovníků
* porada + školení 18.6.2007: „Katalogizace AACR 2 - změny“, uskutečněno
pro profesionální knihovníky, rozsah 1 hodina, účast 8 knihovníků;
* výjezdní porada + školení 24.9.2007: „Environmentální výchova v knihovnách“,
uskutečněno pro profesionální knihovníky v Místní knihovně Tasovice, rozsah
1 hod., účast 8 knihovníků;
* odborné individuální školení 1.-7.10.2007 „Týden knihoven“: „Základy práce s PC“,
uskutečněno pro dobrovolné knihovníky, rozsah 3 hod., účast 1 knihovník;
* odborné individuální školení 1.-7.10.2007 „Týden knihoven“: „Základy knihovnické
techniky“, uskutečněno pro dobrovolné knihovníky, rozsah 2 hodiny, účast
2 knihovníci;
* odborné školení: závěrečná 3. část kurzu zaměřeného na podporu čtenářství dětí
a mladých lidí pro pracovníky profesionálních knihoven ČR, lektor Nina Rutová;
* 13. a 14. 11. 2007: Modul III. Mediální gramotnost a shrnutí zkušeností z modulů
I. a II., rozsah 12 hodin, účast 17 knihovníků;
* 26. listopadu 2007: Pracovní seminář pro zástupce knihoven a zřizovatele
knihoven (obce, města): „Grantové programy pro knihovny v roce 2008 (VISK3,
Knihovna 21. století, PIK, NADACE), nové celostátní aktivity knihoven (Den
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pro dětskou knihu, Týden poezie atd.), Dilia (poplatky) + autorské svazy, standardy
VKIS, veřejný internet (registrace), webové stránky knihoven, statistika –
výkaznictví za rok 2007 (změny ve výkaznictví), informace z knihoven regionu,
rozsah 4 hod., účast 39 knihovníků a zástupců obcí;
* porada + školení 10.12.2007: „Charta služeb v knihovně Jiřího Mahena Brno “,
uskutečněno pro profesionální knihovníky, rozsah 3 hod., účast 10 knihovníků.
* individuální proškolení dobrovolných knihovníků během roku v „Základech
knihovnické techniky“ ( 23.1., 24.1., 15.3., 27.6. a 29.8.2007 ), rozsah 8 hod., účast
5 knihovníků,
* 19.4.2007 proškolení „Microsoft office PowerPoint „ - základy práce, rozsah 1 hod.,
účast l knihovník,
* 25.6., 20. 9., 29.11. 2007 proškolení dobrovolných i profesionálních knihovníků
v „AKS CLAVIUS“, rozsah 9 hodin, účast 3 knihovníci.

- porady
V roce 2007 byly uskutečněny pravidelné čtvrtletní porady pro profesionální
pracovníky .
* 26. února 2007 porada profesionálních knihoven v návaznosti na seminář, program
porady: Čtenářská soutěž „Magnesia Litera 2007“ a „Povídka roku 2007“, časopis
GRAND BIBLIO, Březen–měsíc Internetu a „Noc s Andersenem“ (akce), přechod
MěK Znojmo na AKS CLAVIUS (Online katalogy), výsledky činnosti knihoven
okresu Znojmo v r. 2006, plnění standardů, výkaznictví.
* 18. června 2007 porada profesionálních knihoven navazující na odborné školení,
program porady: Týden knihoven 1.-7.10.2007, výsledky dotačního řízení VISK 3
v roce 2007, časopis Grand Biblio (využití), internetizace knihoven – aktuality,
regionální funkce JMK- aktuality, soutěž „Literární Šumava“.
* 24. září 2007 výjezdní porada profesionálních knihovníků v Místní knihovně
Tasovice navazující na odborné školení, program porady: Velké říjnové čtení
(Týden knihoven, 1.-7. října 2007 - akce), hodnocení časopisu Grand Biblio, projekt
internetizace knihoven – informace, informace z konference v Seči a z porady
regionálních pracovníků.
* 10. prosince 2007 porada navazující na odborné školení, program porady: grantové
programy, roční statistika (výkaznictví), Benchmarking knihoven, Ceiba (nové
produkty), akce knihoven.

- pomoc při revizi a aktualizaci KF
Výjezdy do knihoven na provedení úplné revize KF včetně aktualizace
se realizovaly opět až od II. čtvrtletí 2007, po obdržení finanční dotace na výkon RF.
Počet revidovaných knihoven je stejný, ale počet revidovaných svazků je o 2 526 sv.
vyšší než v roce 2006. Revize byla provedena v knihovnách: Citonice, Damnice,
Chvalovice, Jevišovice, Jezeřany-Maršovice, Křidlůvky, Oleksovice, Trnové Pole,
Vevčice, Výrovice, Zálesí, Žerůtky.
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Srovnání:
Počet revidovaných
knihoven
Počet
revid.knih.jednotek
Počet obsloužených
knihoven

r. 2002
9

r. 2003
13

r. 2004
16

r.2005
16

r. 2006
12

r.2007
12

38 194

27 222

38 671

46 458

28 217

30 743

12

17

21

20

17

15

- 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. 2002
23

r. 2003
28

r. 2004
26

1 168

1 317

1 989

r. 2005

r. 2006

r. 2007

33

41

38

1 847

1 578

1 877

- 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. Z celkového počtu 19 053 Kj. výměnného fondu je
18 499 svazků, 12 videokazet a 542 CD ROMů.
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. 2002
5 846

r. 2003
8 323

r. 2004
10 497

r. 2005
13 350

r. 2006
161 39

r. 2007
19 053

822.708,40

544.582,00

412.264,50

622.282,50 602.883,20 571.889,50

r. 2002
3 432

r. 2003
2 477

r. 2004
2 174

r. 2005
2 853

r. 2006
2 792

r. 2007
2 914
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- cirkulace výměnného fondu
Souborů VF využívá 64,9 % knihoven (vloni 60 %). Počet knihoven má vzrůstající
tendenci, zvýšil se i počet zapůjčených souborů a průměrný počet svazků na 1 soubor.
V r. 2007 zahájila půjčování výměnného fondu knihovna Podmýče, Damnice, Citonice,
Kyjovice, Křídlůvky, Prokopov, Šatov, Dolní Dubňany.
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Cirkulace souborů VF
Počet obsluhovaných
knihoven
Počet
zapůjčených
souborů
Počet svazků
v souborech
Průměrný počet
svazků /1 soubor

r. 2002
57

r. 2003
73

r. 2004
80

r. 2005
90

r. 2006
93

r. 2007
100

144

173

200

206

213

216

5 293

9 125

10 963

11 898

12 390

14 171

36,8

52,7

54,8

57,7

58,1

65,6

- servis výpočetní techniky
V roce 2007 vzrostl počet internetizovaných knihoven na okrese Znojmo o 23,
celkový počet knihoven napojených na Internet je 123. Dalších 9 knihoven
se zapojilo do projektu PIK a 7 čeká na připojení. Stoupá počet knihoven vybavených
PC a tím se zvyšuje využívání RF – servis výpočetní techniky, kterou využilo v roce
2007 celkem 11 knihoven a bylo uskutečněno 17 návštěv v knihovnách v souvislosti
s poskytnutím těchto služeb (odstraňování závad na HW, nastavení SW, instalace
upgrade, servis automatizovaných knihovních systémů a problémů s Internetem,
export a import dat z VF, školící a poradenská činnost).

- doprava v rámci RF
Doprava byla nadále 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 (březen 2007). Oproti minulému roku bylo
navštíveno o 18 knihoven více, ale počet km je nižší. Trasy rozvozu plánujeme
ekonomicky.

- jiné
* Regionální oddělení MěK Znojmo zajišťuje distribuci knih projektu „Česká
knihovna„ profesionálním knihovnám a distribuci časopisu Grand Biblio všem
knihovnám okresu Znojmo.
* V průběhu celého roku se dle potřeby prováděly průzkumy a zpracovávaly analýzy
pro interní i externí potřebu.
* Regionální oddělení zajišťuje tiskopisy a jiné knihovnické pomůcky pro knihovny.
* 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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