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ÚVOD

V r. 2009 pokračovala rekonstrukce Městské knihovny Znojmo zahájením práce na nové
fasádě ústřední budovy knihovny, která nebyla dokončena z důvodu zhoršení počasí a bude
dokončena v r. 2010, jakmile to počasí dovolí. Z finančních důvodů nebyla realizována
rekonstrukce půjčovny pro dospělé čtenáře – byla pouze vyhotovena architektonická studie
k rekonstrukci, vyměněna okna do dvorečku a zprovozněn dvoreček, do kterého byly
umístěny stojany na jízdní kola. Na chodbách hlavní budovy byl nainstalován kamerový
bezpečnostní systém. V galerii v Domě porozumění byly provedeny úpravy elektroinstalace,
osvětlení, vybavení kanceláře a vymalování galerie.
Sklad na Masarykové nám., jehož prostředí nebylo vyhovující pro uskladnění knih, byl
vyklizen a vrácen městu. Vyklizen byl i sklad na Gagarinově ul., protože objekt byl prodán.
Na pobočce v Načeraticích byla provedena rekonstrukce střechy.
Doplňování fondu probíhalo plynule, finanční prostředky na nákup knihovního fondu
byly v tomto roce dostatečné.
Knihovna se zúčastnila významných celostátních knihovnických projektů – Březen měsíc knihy a Internetu, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Kniha mého srdce.
Městská knihovna Znojmo i nadále úzce spolupracovala se školami a rozšiřovala své
aktivity směrem k veřejnosti kulturně vzdělávacími akcemi v rámci programu Knihovna
21. století – Knihovna jako komunitní centrum. V porovnání s r. 2007, ve kterém se
uskutečnilo v konferenčním sále knihovny 22 akcí, v r. 2008 byl zaznamenán skokový nárůst
na 81 akcí a v r. 2009 již 104 akcí. Kulturně vzdělávací akce městské knihovny se již dostaly
do povědomí znojemské veřejnosti, která je hojně navštěvuje – někdy až nad kapacitní
možnosti konferenčního sálu. Veškerých kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných všemi
odděleními a pobočkami knihovny bylo 509 a zúčastnilo se jich 11.827 návštěvníků.
Velmi úspěšná je Akademie 3. věku, která se těší velkému zájmu znojemských seniorů –
tuto akci již bylo z kapacitních důvodů třeba přesunout do štukového sálu Znojemské besedy.
Vedle Noci s Andersenem, pořádané každoročně pro dětské čtenáře pokračovala městská
knihovna 2. ročníkem nové, ale již tradiční akce nočního čtení pro dospělé, nazvané Noc
s Boccacciem.
V galerii v Domě porozumění na Slepičím trhu uspořádala městská knihovna 10, vesměs
velmi úspěšných, výstav.
Na pořádání kulturně vzdělávacích akcí se v rámci svých schopností a dovedností podílí
většina pracovníků knihovny.
Ve spolupráci s historikem Jihomoravského muzea PhDr. Jiřím Kacetlem byla dokončena
publikace „Starostové města Znojma od středověku do současnosti“ a je připravena k tisku.
Z odborných akcí byl uspořádán seminář pro rakouské knihovníky a zajištěna návštěva
pracovníků regionálního oddělení Městské knihovny Břeclav a realizovaná návštěva
znojemských knihovníků v knihovně v Turnově.
Vzhledem k měnícímu se charakteru služeb knihoven, což je celostátní i celosvětový
trend, má stále vzrůstající tendenci počet tzv. virtuálních návštěvníků knihovny využívajících
on-line přístupů prostřednictvím internetu a elektronických služeb. Zatímco v r. 2007 jsme
např. měli návštěvníků webové stránky knihovny (www.knihovnazn.cz) 66.216, v r. 2008
jejich počet vzrostl na 71.556 a v r. 2009 na 73.934 návštěvníků. Webová stránka knihovny je
velmi kvalitně spravována.
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II. - EKONOMIKA MěK ZNOJMO
1. - Rozbor hospodaření
Hospodaření a činnost MěK Znojmo v r. 2009 byly v souladu se zřizovací listinou a
platnými právními předpisy. Činnost byla zajištěna finančním příspěvkem zřizovatele –
Městem Znojmo – přiznaným na základě:
 usnesení ZM č. 75/2007, pořadové číslo 3615 ze dne 16. 12. 2008, ve výši 10 600 000,-Kč
 usnesení ZM č. 82/2009,pořadové číslo 4042 ze dne 24. 3. 2009, ve výši
60 000,-Kč
Celkem :
 Neinvestiční příspěvek na provoz
 Investiční příspěvek

10 660 000,-- Kč
0,-- Kč

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 2 187 000,- 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 31.12.2009.
Organizace dále hospodařila s neinvestičním příspěvkem od Ministerstva kultury,
na základě rozhodnutí č. j. 3/136 – 965/2009 – OUK ve výši 10 000,- Kč. Finanční
prostředky byly účelově určeny na pokrytí grantu „Knihovna 21. století“ a plně vyčerpány viz. vyúčtování grantu.
Pouze malou část nákladů na činnost hradila knihovna z vlastních příjmů – z tržeb
z hlavní činnosti, rozpočtovanou ve výši 346 000,- Kč.
Se souhlasem zřizovatele byl čerpán Investiční fond ve výši 251 339,98 Kč. Finanční
prostředky byly použity na dofinancování opravy střechy na pobočce MěK v Načeraticích
ve výši 193 340,98 Kč a na zakoupení kamerového zabezpečovacího systému v hodnotě
57 999,-- Kč, který byl nainstalován v prostorách MěK Zámečnická 9.
Se svěřeným 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 31.12.2009 byl podroben veškerý majetek svěřený do užívání,
nebyly zjištěny žádné rozdíly. Stav majetku k 31.12.2009:
•
•
•

Účet
Účet
Účet

022
082
901

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

Účet
Účet
Účet
Účet
Účet

028
018
980
981
989

Drobný hmotný invest. majetek
Drobný nehmotný invest. majetek
Drobný hmotný majetek
Drobný nehmotný majetek
Majetek zapůjčený

2009

4 339 251,43
553 982,30
814 377,12
21 173,20
16 500,00

1.1 - Rozbor výdajových položek
Celkový přehled čerpání rozpočtu je uveden v tis. Kč v tabulce Čerpání neinvestičních
výdajů za rok 2009 a v Kč v tabulce Plnění plánu k 31.12.2009.
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
1 781 000,00
1 360 000,00
1 150 000,00
30 000,00
180 000,00
251 000,00
170 000,00

Skutečnost Kč
1 739 621,98
1 345 820,95
1 149 973,30
29 911,00
165 936,65
236 125,93
157 675,10

% plnění
97,67
98,95
100,00
99,70
92,19
94,07
92,75

Nákup knih, zvukových záznamů a CD byl splněn podle nastaveného rozpočtu, byly tak
uspokojivě pokryty požadavky návštěvníků knihovny. Došlo k přehodnocení odebíraných
periodik a odhlášení méně studovaných titulů.
DDHM - byl uskutečněn nákup rozpočtovaného majetku a to digitálního fotoaparátu
s kompletním vybavením, 3 ks PC a jednoho notebooku, snímačů čárových kódů, částečné
dovybavení prostor galerie a kanceláří MěK. Dále byla zakoupena nerezová vývěsní skříňka
a schránka na klíče.
U ostatního spotřebního materiálu došlo k mírnému výkyvu, je zde zahrnut materiál
zajišťující chod knihovny a materiál sloužící k propagaci kulturních akcí MěK.
Účet 502 – spotřeba energií
Energie celkem
v tom: voda
plyn
elektřina
pevná paliva- Načeratice

Plán Kč
457 000,00
22 000,00
155 000,00
260 000,00
20 000,00

Skutečnost Kč
437 479,71
17 619,00
142 900,71
256 950,00
20 010,00

% plnění
95,72
80,09
92,19
98,83
100,05

U spotřeby energií došlo k výraznější úspoře v položce voda, kde byl odhad ovlivněn
novým zpoplatněním za odvody srážkových vod a spotřeba plynu byla nižší z důvodu
příznivého počasí v podzimních měsících roku 2009.
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Účet 511 – opravy a udržování
Opravy a údržby celkem
Opravy a udržování – běžné

Plán Kč
275 000,00
275 000,00

2009

Skutečnost Kč
592 008,50
592 008,50

% plnění
215,28
215,28

Na opravy a údržbu byl v roce 2009 se souhlasem zřizovatele čerpán investiční fond
ve výši 193 340,98 Kč. Tato částka i úspory na ostatních položkách byly použity na opravu
havarijního stavu střechy na pobočce MěK v Načeraticích.
Účet 512 – cestovné
Cestovné

Plán Kč
10 000,00

Skutečnost Kč
11 384,00,

% plnění
113,84

Mírné překročení vzniklo zvýšeným počtem nabídnutých kvalitních vzdělávacích akcí,
kterých se naši odborní knihovničtí pracovníci zúčastnili.
Účet 513 – náklady na reprezentaci

Plán Kč
25 000,00

Skutečnost Kč
23 925,00

% plnění
95,70

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
887 000,00
55 000,00
85 000,00
132 000,00
140 000,00
10 000,00
75 000,00
170 000,00
220 000,00

Skutečnost Kč
881575,06
54 237,00
82 842,99
131 769,00
144 023,00
8 124,00
69 769,46
167 937,00
222 872,61

% plnění
99,38
98,61
97,46
99,83
102,87
81,24
93,03
98,79
101,31

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 S+Z
OON
odvody z mezd FKSP

Plán Kč
7 296 000,00
5 313 000,00
1 726 000,00
150 000,00
107 000,00

Skutečnost Kč
7 284 273,00
5 312 840,00
1 721 006,00
144 170,00
106 257,00

% plnění
99,83
100,00
99,71
96,11
99,31

Mzdové prostředky byly čerpány v souladu s rozpočtem, výši odvodů ovlivnil úsporný
balíček na sociálním pojištění a nižší čerpání OON bylo ovlivněno onemocněním
přednášejících na kulturních akcích MěK.
Účet 525 – ostatní sociální pojištění
Úraz.poj. zaměstnanců

Plán Kč
15 000,00
Stránka 6

Skutečnost Kč
14 890,00

% plnění
99,27
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Účet 549 – jiné ostatní náklady
Bankovní poplatky
Účet 551:
odpisy dlouhodobého hmotného majetku

Plán Kč
14 000,00
Plán Kč
200 000,00

2009

Skutečnost Kč
13 751,16
Skutečnost Kč
200 895,00

% plnění
98,22
% plnění
100,45

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

1.2 - Rozbor příjmových položek
Příjmy celkem
V tom: paušální poplatky uživatelů
náhrady za ztracené knihy
poplatky za kopírování
ostatní služby
bankovní úroky
ostatní výnosy

Plán Kč
300 000,00

Skutečnost Kč
346 462,43
288 130,00
5 033,00
7 481,00
32 662,00
413,53
12 742,90

% plnění
115,48

Organizace dosáhla vyšších výnosů o 15,48 % z důvodu neuskutečněného uzavření
knihovny v rámci předpokládané rekonstrukce oddělení pro dospělé čtenáře.

1.3 - Hospodářský výsledek
Hospodaření MěK v roce 2009 skončilo s nulovým hospodářským výsledkem.

1.4 - Rozpis dotací dle jednotlivých poskytovatelů k 31. 12. 2009
Dotace na provoz z rozpočtu zřizovatele ............................... 10 660 000,00 Kč
Dotace na provoz z rozpočtu KÚ JMK .................................... 2 187 000,00 Kč
Dotace na grant ze státního rozpočtu MK.................................... 10 000,00 Kč
Dotace celkem : ................................................................... 12 857 000,00 Kč
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2. - PLNĚNÍ PLÁNU K 31.12.2009
Položka
5136
5136
5136
5137
5139
5151
5153
5154
5155
5161
5162
5162
5162
5163
5164
5169
5169
5169
5169
5011
5031
5031

Název
Knihy
Tisk
Zvukové knihy, CD
DDHM ostatní
Nákup mater. jinde neuvedeného
Voda
Plyn
Elektrická energie
Pevná paliva
Služby pošt
Služby telekomu a adiokomunikací
Služby internet
Služby SW
Ostatní služby
Nájemné
Přepravné
Cestovné
Příspěvek na stravné
Služby bank
Pojištění+ost.fin.služby KOOP.
Mzdy
Odvody z mezd
Odvody z mezd FKSP

město
plán
1 150 000
180 000
30 000
251 000
170 000
22 000
155 000
260 000
20 000
55 000
85 000
132 000
75 000
220 000
140 000
10 000
10 000
170 000
14 000
15 000
5 313 000
1 726 000
107 000

skut.
1 149 973,30
165 936,65
29 911,00
236 125,93
157 675,10
17 619,00
142 900,71
256 950,00
20 010,00
54 237,00
82 842,99
131 769,00
69 769,46
222 872,61
144 023,00
8 124,00
11 384,00
167 937,00
13 751,16
14 890,00
5 312 840,00
1 721 006,00
106 257,00

reg. čin.
%pln.
100,00
92,19
99,70
94,07
92,75
80,09
92,19
98,83
100,05
98,61
97,46
99,83
93,03
101,31
102,87
81,24
113,84
98,79
98,22
99,27
100,00
99,71
99,31
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celkem

plán
600 000
7 000

skut.
% pln.
666 566,00 111,09
6 520,00 93,14

59 000
10 000
10 000
15 000

32 932,00
59 115,30 100,20
3 476,00 34,76
12 287,00 122,87
23 248,00 154,99

8 000
12 000
27 000
1 000
17 000

8 095,00 101,19
11961,70 99,68
14 244,00 52,76
1050,00 105,00
10 130,00 59,59

55 000
20 000
23 000

41 856,00 76,10
16 743,00 83,72
24 321,00 105,74

3 000
960 000
336 000
20 000

2 440,00
928 474,00
302 413,00
18 569,00

81,33
96,72
90,00
92,85

plán
1 750 000
187 000
30 000
251 000
229 000
32 000
165 000
275 000
20 000
63 000
97 000
159 000
76 000
237 000
140 000
65 000
30 000
193 000
15 000
18 000
6 273 000
2 062 000
127 000

skut
1 816 539,30
172 456,65
29 911,00
269 057,93
216 790,40
21 095,00
155 187,71
280 198,00
20 010,00
62 332,00
94 804,69
146 013,00
70 819,46
233 002,61
144 023,00
49 980,00
28 127,00
192 258,00
13 751,16
17 330,00
6 241 314,00
2 023 419,00
124 826,00

%pln.
103,80
92,22
99,70
107,19
94,67
65,92
94,05
101,89
100,05
98,94
97,74
91,83
93,18
98,31
102,87
76,89
93,76
99,62
91,67
96,28
99,49
98,13
98,29
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5021
5171
5175
5909
Žádost celkem
Hospod. výsledek
Použití FRM

OON
Opravy a udržování-běžné
Náklady na reprezentaci
Odpisy
Tržby

150 000
144 170,00
275 000
592 008,50
25 000
23 925,00
200 000
200 895,00
-300 000
-539 803,41
10 660 00 10 660 000,00
0,00
0,00

2009

96,11
150 000
144 170,00
215,28
4 000
2 559,00 63,98
279 000
594 567,50
95,70
25 000
23 925,00
100,45
200 000
200 895,00
179,93
-300 000
-539 803,41
100,00 2 187 000 2 187 000,00 100,00 12 847 00,00 12 847 00,00
0,00
0,00
0,00

193 340,98
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3. - PŘEHLED FONDŮ A FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
MD
241 Běžný účet

835 432,32

241010 BÚ fond odměn
241020 BÚ rezervní fond

72 776,00
227 754,03

241030 BÚ fond reprodukce
241 celkem

Kont.zůstatek

258 630,72
1 394 593,07

261 pokladna
263 stravenky

7 929,00
0,00

112 sklad čistících prostředků

6 396,00

finanční prostředky celkem

D

1 408 918,07

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

350 285,00
192,00
5 653,00
1 765 048,07

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

17 133,32

331 zaměstnanci
333 závazky vůči zaměstnan.

1 530,00
452 273,00

336 sociální pojištění
342 daň

243 938,00
50 987,00

převod FKSP - pros.
dohadné položky

4 276,00
435 750,00

závazky celkem
prostředky celkem

1 205 887,32
1 765 048,07

1 205 887,32

fond odměn
fond rezervní

72 776,00
227 754,03

fond reprodukce

258 630,72

celkem fondy

559 160,75

zisk
neuhr. ztráta

0,00

kontrolní součet

1 765 048,07
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FKSP
účet 243
půjčky 335
převod dotace

2009

263 260,96
198 573,96
60 411,00
4 276,00

převod úrok, odměny
kontrolní součet
fond investičního maj.
022 poř.cena
042 investice

263 260,96

263 260,96
658 725,50

3 015 208,80

celkem
082 oprávky

3 015 208,80

kontrolní součet

3 015 208,80

2 356 483,30
3 015 208,80

Rezervní fond
Stav rezervního fondu k 1.1.2009
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 k 31.12.2009

227139,94
614,09
227754,03

227754,03

Invetiční fond
Stav investičního fondu k 1.1.2009
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
Posílení zdrojů k finan.údržby a oprav
Odvod do rozpočtu města
Použití fondu celkem
Stav investičního fondu k 31.12.2009

309075,70
200895,00

509970,70
57999,00
193340,98
251339,98
258630,72

Fond odměn
Stav fondu odměn k 1.1.2009
Příděl hospodářského výsledku
Zdroje fondu celkem
Použití fondu na osobní náklady
Použití fondu celkem
Stav fondu odměn k 31.12.2009

72276,00
500
72776,00

72776,00
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4. - ČERPÁNÍ NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

Rozpočet v tis.
Tržby za vlastní výkony
Poplatky běžná činnost
Ostatní vlastní příjmy
v tom: úroky
ostatní
Vlastní příjmy celkem
Pužití FRM
Finanční přísp. od zřizovatele
Finanční přísp. na provoz
ZDROJE CELKEM
Mzdy celkem
v tom: mzdy
OON
Povinné pojištění
v tom: sociální pojištění
zdravotní pojištění
Spotřeba materiálu
dokumenty-knihy
dokumenty-tisk
dokumenty-zvukové knihy,CD
drobný hmotný majetek
pevná paliva
ostatní materiál

(60x)

(644)
(645)

(649)

(521)
(521)
(524)
(524)
(501)
(501)
(501)
(501)
(501)
(501)
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Skutečnost v tis.

% plnění

290,00
290
10,00

333,30
333,30
13,16

114,93
114,93
131,60

10,00
300,00

13,16
346,46
193,34
10 660,00
10 660,00
11 199,80
5 457,01
5 312,84
144,17
1 721,01
1 243,30
477,71
1 759,64
1 149,97
165,94
29,91
236,13
20,01
157,68

131,60
115,49

10 660,00
10 660,00
10 960,00
5 463,00
5 313,00
150,00
1 726,00
1 248,00
478,00
1 801,00
1 150,00
180,00
30,00
251,00
20,00
170,00

100,00
100,00
102,19
99,89
100,00
96,11
99,71
99,62
99,94
97,70
100,00
92,19
99,70
94,08
100,05
92,75
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Spotřeba energie
v tom: voda
pára
plyn
elektrická energie
Služby
v tom: opravy a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
v tom: služby pošt
služby telekom.a radiokom.
služby internet
služby SW
nájemné
přepravné
příspěvek na stravné
ostatní služby
Ostatní sociální náklady
v tom: jiné sociální náklady
odvody do FKSP
Jiné ostatní náklady
služby peněžních ústavů
Odpisy HIM a NIM
NÁKLADY CELKEM
R O Z D Í L (zdroje minus náklady)

(502)
(502)
(502)
(502)
(511)
(512)
(513)
(518)
(518)
(518)
(518)
(518)
(518)
(518)
(518)
(525)
(528)
(549)
(551)
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437,00
22,00
0,00
155,00
260,00
310,00
275,00
10,00
25,00
887,00
55,00
85,00
132,00
75,00
140,00
10,00
170,00
220,00
122,00
15,00
107,00
214,00
14,00
200,00
10 960,00
0,00

2009

417,47
17,62
0,00
142,90
256,95
627,32
592,01
11,38
23,93
881,56
54,24
82,84
131,77
69,77
144,02
8,12
167,93
222,87
121,15
14,89
106,26
214,64
13,75
200,89
11 199,80
0,00

95,53
80,09
92,19
98,83
202,36
215,28
113,80
95,72
99,39
98,62
97,46
99,83
93,03
102,87
81,20
98,78
101,30
99,30
99,27
99,31
100,30
98,21
100,45
102,19

Výroční zpráva Městské knihovny Znojmo

2009

III: - ČINNOST MěK ZNOJMO
1.- STATISTICKÉ ÚDAJE r. 2009
Statistické údaje jsou převzaty z Ročních výkazů o knihovně r. 2008 a 2009. Zahrnují údaje
z centrální knihovny MěK Znojmo a 2 plně profesionalizovaných poboček, pobočky Loucká a
pobočky Gagarinova. Údaje z částečně profesionalizované pobočky v Načeraticích a
2 neprofesionalizovaných poboček v Konicích a Mramoticích jsou sledovány na samostatných
statistických výkazech a jsou uvedeny ve stručném přehledu pro bodem 9 a 10.
 Knihovní fond (KF)

Knihovní jednotky

r. 2009

Knihovní jednotky celkem k 31.12.2008
v tom: naučná literatura
krásná literatura
zvukové dokumenty
zvukové obrazové dokumenty
elektronické dokumenty
Přírůstky knihovních jednotek
Úbytky knihovních jednotek
Počet docházejících periodik

159 315
63 907
88 569
5 692
306
841
8 401
1 527
278

r. 2008
152 441
61 786
84 035
5 479
300
0
8 704
6 481
288

Index r. 2008
+6874
+2121
+4534
+213
+6
+841
-303
-4954
-10

Ve vykazovaném počtu KJ ve všech kolonkách je zahrnut výměnný fond pořízený z dotace
JMK a určený knihovnám regionu.
 Výpůjčky
r. 2009
Výpůjčky celkem
v tom: naučná literatura pro dospělé
krásná literatura pro dospělé
naučná literatura pro děti
krásná literatura pro děti
ostatní dokumenty (audiovizuální…)
periodika

248 874
53 359
109 722
9 063
27 222
2339
47169

r. 2008
233 648
85 743
102 667
14 063
28 579
2 596
43 800

Index r. 2008
+15 226
-32384
+7055
-5000
-1357
-257
+3369

 Uživatelé a návštěvníci
r. 2009
Registrovaní uživatelé
z toho: registrovaní uživatelé do 15 let
Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)
z toho:
návštěvníci využívající internet v knihovně
návštěvníci kulturních akcí
návštěvníci vzdělávacích akcí
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r. 2008

Index r. 2008

4 461
1 348
82 504

4 742
1 669
94 536

-281
-321
-12 032

7 471
7 491
4 336

8 094
*
*

-623
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 Elektronické služby knihovny
r. 2009
Počet návštěv webové stránky knihovny
Počet vstupů do elektronického katalogu
Počet vstupů do elektronického výpůjčního
protokolu
On-line informační služby
(zodpovězené dotazy)
** v r. 2008 ještě nevykazováno

r. 2008 index r. 2008

73 934
32 514
6 421

71 556
*
*

376

*

+ 2 378

 Ostatní ukazatele
r. 2009
509
266
14
66
22
16
948
47

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

r. 2008

Index r. 2008

508
287
10
66
22
16
948
47

+1
-21
+4

 Meziknihovní výpůjční služba
Požadavky obdržené z jiných knihoven
Počet požadavků
Počet kladně vyřízených požadavků

2 796
2 764

Požadavky zaslané jiným knihovnám
Počet požadavků
Počet kladně vyřízených požadavků
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2. – ODDĚLENÍ DOPLŇOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ FONDU

AKVIZICE
Knihy – přírůstky:
V roce 2009 bylo pro MěK zpracováno celkem 8 182 nových knih, včetně knižních darů
od čtenářů nebo vydavatelů.
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro mládež
Pobočka Gagarinova
Pobočka Loucká
Studovna
Regionální literatura
Rakouská knihovna
Hudební oddělení
MěK celkem:
Výměnné fondy
CELKEM:

2 592 sv.
808 sv.
730 sv.
663 sv.
123 sv.
53 sv.
188 sv.
5 sv.
5 162 sv.
3 020 sv.
8 182 sv.

Nové knihy
Knižní dary
Celkem:

7 859 sv.
323 sv.
8 128 sv.

DARY:
MěK
Rakouská knihovna
Výměnné fondy
Celkem:

132 sv.
187 sv.
4 sv.
323 sv.

Průměrná cena nově pořízených knih, včetně knih pro výměnné fondy, činila 214,00 Kč.
Průměrná cena nově pořízených knih pouze pro MěK činila 211,00 Kč.
Pro neprofesionální pobočky MěK bylo zpracováno celkem 251 nových knih, v celkové
hodnotě 53.762,00 Kč. Dále bylo pro tyto pobočky zpracováno 13 knižních darů. Celkem bylo tedy
zpracováno 264 knih.
Nové knihy:
Konice
Mramotice
Načeratice
Celkem:

Dary:
73 sv.
86 sv.
92 sv.
251 sv.

15.243,50 Kč
19.220,80 Kč
19.297,70 Kč
53.762,00 Kč

2 sv. celkem
2 sv. celkem
9 sv. celkem
13 sv.

75 sv.
88 sv.
101 sv.
264 sv.

V rámci projektu „Česká knihovna“, vyhlášeného MK ČR, získala naše knihovna zdarma
8 nových knih českých autorů, v hodnotě 2.758,00 Kč.
Po celý rok byla průběžně prováděna oprava poškozených knih.
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Knihy – úbytky:
V roce 2009 bylo z fondu MěK vyřazeno celkem 1 522 knih. Jednalo se o knihy opotřebované
nebo obsahově zastaralé. Vyřazované knihy byly nejprve nabídnuty knihovnám v regionu
prostřednictvím emailu. Této nabídky využily tři knihovny (Valtrovice, Boskovštejn a Hostěradice).
Vybrané knihy byly těmto knihovnám bezplatně převedeny.
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro mládež
Pobočka Gagarinova
Pobočka Loucká
Výměnné fondy
Celkem:

55 sv.
11 sv.
1 044 sv.
395 sv.
17 sv.
1 522 sv.

Na pobočce Gagarinova byla provedena prověrka fondu naučné literatury pro dospělé i dětské
čtenáře. Zároveň bylo provedeno přetřídění určitých skupin této naučné literatury. Všechny knihy
byly nově označeny přelepkou na hřbetu s uvedením správné signatury. Poškozené knihy byly
opraveny a obsahově zastaralé a poškozené byly navrženy k vyřazení. Vedoucí oddělení
vypracovala seznam použitých signatur pro naučnou literaturu, který slouží pro lepší orientaci jak
knihovníka, tak čtenářů.

Zvukové dokumenty:
Celkem bylo zpracováno 219 zvukových dokumentů, z toho 30 dokumentů bylo získáno
formou daru, převážná část (28 ks) pro rakouskou knihovnu.
CD
DVD
Celkem:

213 ks
6 ks
219 ks

Hudební oddělení
189 ks + 2 ks dary 191 ks
Rakouská knihovna
28 ks dary 28 ks
Celkem:
30 ks
219 ks

CD disky zahrnují 56 nových titulů zvukových knih pro nevidomé čtenáře, které jsou od roku
2007 dodávány v novém formátu mp3. Zvukové knihy byly pořízeny v celkové hodnotě
8.669,00 Kč.
Na hudební nosiče pro hudební oddělení bylo vynaloženo 29.911,00 Kč.
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ROZPOČET – čerpání
Rozpočet na rok 2009:
Knihy pro MěK:
Knihy pro MK:
Zvukové knihy:
Celkem:

1,090.000,00 Kč
50.000,00 Kč
10.000,00 Kč
1,150.000,00 Kč

Skutečné čerpání:
Knihy pro MěK:
Knihy pro MK:
Zvukové knihy:
Celkem:

1, 087.542,30 Kč
53.762,00 Kč
8.669,00 Kč
1,149.973,30 Kč

Zůstatek z plánovaného rozpočtu činí 26,70 Kč.

Čerpání financí na knihy – výstupy z počítače:
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro mládež
Pobočka Gagarinova
Pobočka Loucká
Studovna
Regionální fond
Rakouská knihovna
Hudební oddělení
MěK celkem:
Výměnné fondy:
CELKEM:

616.571,92 Kč
135.291,07 Kč
149.921,28 Kč
138.055,70 Kč
39.002,63 Kč
6.645,70 Kč
225,00 Kč
1.829,10 Kč
1,087.542,30 Kč
666.566,00 Kč
1,754.108,30 Kč

2 592 sv.
808 sv.
730 sv.
663 sv.
123 sv.
53 sv.
188 sv.
5 sv.
5 162 sv.
3 020 sv.
8 182 sv.

RŮZNÉ:
V průběhu roku jsou prováděny opravy katalogizačních záznamů v návaznosti na záznamy
v UNIMARCU (záznamy vložené do r. 2008). Dále je prováděna údržba slovníků jmenných a
věcných autorit.
Pracovnice oddělení ze zúčastňují odborných školeních, týkajících se jmenné a věcné
katalogizace.
Při katalogizaci začalo být nově vyplňováno multimediální pole, které slouží čtenářům, kteří
využívají služby on-line katalogu, pro kvalitnější informaci o knize.
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3. - STUDOVNA A ČÍTÁRNA. VEŘEJNÝ INTERNET,
FOND REGIONÁLNÍ LITERATURY
Číselné ukazatele:
Návštěvníci studovny ............................................................................... 9 012
Počet výpůjček celkem ........................................................................... 39 058
Z toho výpůjček periodik ........................................................................ 36 937
Počet výpůjček na 1 návštěvníka ................................................................ 4,33
Vyřízených rezervací ................................................................................... 139
Uživatelé Internetu ................................................................................... 4 219
Kromě přístupu na Internet umožňovala studovna svým uživatelům přístup
do databází ASPI a ČTK.
Doplňování knižního fondu:
Příruční knihovna ............................................... 123 sv. v hodnotě 44 874,- Kč
Regionální fond .................................................... 53 sv. v hodnotě 10 630,- Kč
Denní a regionální tisk a periodika – odebíráno celkem............................ 157
z toho .................................................. 8 cizojazyčných a 32 regionálních titulů
Excerpce článků z tisku, periodik a sborníků ............................ 3 700 článků
Kopírování/tisky ........................................................................... 5 813/6 751
Poplatky vybrané za kopírování/tisky .............................. 7 974,-/15 391,- Kč
Ostatní poplatky (upomínky, popl. za jednorázovou návštěvu) ........ 5 100,-Kč
Poplatky celkem..............................................................................28 465,-Kč
Ediční činnost:
Znojemsko v tisku 2008 – výběrová regionální časopisecká bibliografie
Starostové města Znojma od středověku do současnosti – publikace
Kalendárium – referáty o regionálních osobnostech na webu ......................... 12
Kolektivní akce: knihovnické lekce pro školy .............................................. 20
Spoluúčast pracovníků studovny na akcích knihovny:
Pracovníci studovny se podílejí na zabezpečení kulturně vzdělávacích akcí knihovny
pořádaných v konferenčním sále, výstavní činnosti v galerii v Domě porozumění a celostátních
knihovnických akcích (např. Březen-měsíc knihy a Internetu a Týden knihoven) zajištěním
technického zázemí, propagačních materiálů, propagací akcí knihovny na Internetu (webová stránka
MěK a města Znojma), rozesíláním pozvánek a zhotovením a zpracováním fotodokumentace.
Propagace – nástěnky:
Celostátní knihovnické akce a knihovnické zajímavosti ................................... 6
Konferenční sál – průběžné informace o kulturně vzdělávacích akcích knihovny
Jako velký handicap pro činnost studovny a čítárny stále přetrvává vliv zastaralého a
neestetického vybavení jejích prostor.
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4. - KNIHOVNA RAKOUSKÉ LITERATURY - ÖSTERREICH-BIBLIOTHEK

Číselné ukazatele:
Registrovaní čtenáři: .................................................................................. 123
Návštěvníci: ................................................................ 945 + 68 (akce) = 1 013
Výpůjčky celkem: ................................................................................... 1 663
z toho: beletrie:.......................................................................... 493
naučná literatura: ........................................................ 1 142
z toho: periodika:....................................................................... 756
AV media: ....................................................................... 28
Knihovní fond k 31.12.2009: ................................................................... 6 483
přírůstek za rok 2009: ................................................................................. 100
úbytek ............................................................................................................ 0

Kolektivní akce:
-

(20.5. – plánovaná přednáška „Bitva u Znojma“ se z důvodu zaneprázdněnosti hlavního
účinkujícího pana R. Kaufmanna neuskutečnila)
16.6. – návštěva germanistů a knihovníků z rakouských knihoven z východní Evropy v rámci
literárního semináře v Klosterneuburgu. 25 návštěvníků
3. a 6.8. – spolupráce s organizací „Aktion Česká republika - Rakousko“ při pořádání „Letní
prázdninové školy“ – zúčastnilo se 24 studentů germanistiky
30. 9. – exkurze vedoucích pracovníků knihoven Jihomoravského kraje – 19 účastníků
(15.10. – připravené autorské čtení rakouské spisovatelky Ilse Tielsch se z důvodů dlouhodobé
nemoci účinkující neuskutečnilo)
9. 12. – exkurze pro studenty zdravotnické školy (1.C) – 9 účastníků
9. 12. – exkurze pro studenty zdravotnické školy (1.A) – 7 účastníků
16. 12. – exkurze pro studenty zdravotnické školy (1.B) – 9 účastníků
16. 12. – exkurze pro studenty zdravotnické školy (1.D) – 7 účastníků
Propagační akce:

-

9.2. – 10.3 – výstavka knih rakouského spisovatele Thomas Bernhard u příležitosti 20. výročí
úmrtí“ – 80 zhlédnutí
16.3. – 22.4. – výstavka knih k 80. výročí narození rakouské spisovatelky Ilse Tielsch, zhlédlo ji
117 návštěvníků
13.7. – 17.8. – výstavka knih spisovatele Hugo von Hofmannsthala u příležitosti 80. výročí úmrtí“
– 62 zhlédnutí
listopad – nástěnka „Nové knihy v Knihovně rakouské literatury“
27.11.2009 – 7.1.2010 – výstavka knih na téma „Vánoce v rakouské literatuře“
prosinec – nástěnka „Vánoce v rakouské literatuře“
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Informační materiály:
-

poutač k výstavce knih Thomase Bernharda
březen – bibliografický materiál „Ilse Tielsch“ – 80. výročí narození – 100 výtisků
červenec – bibliografický materiál „Hugo von Hofmannsthal – 80. výročí úmrtí“ – 100 výtisků

5. - ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
Číselné ukazatele:
Registrovaní uživatelé................................................................................................... 2 908
Návštěvníci .......................................................................................................................39 209
Počet výpůjček celkem............................................................................................. 130 247
Počet výpůjček na 1 návštěvníka ................................................................................ 3.32
Vyřízených rezervací ..................................................................................................... 3 271
Poplatky vybrané za období r. 2008 celkem ........................................224 890,- Kč
Pro své čtenáře z řad dospělých, dospívajících i starších dětí zajišťovalo oddělení výpůjční a
informační služby. Půjčovnu v loňském roce navštívilo 39 209 uživatelů, což je oproti roku 2008
nárůst o více než 1000.
Dalších 3000 návštěvníků se zúčastnilo kulturních a vzdělávacích akcí, které oddělení
pro dospělé pořádá. Byl rovněž zaznamenán nárůst virtuálních návštěv.
Sledovaným ukazatelem činnosti je také počet výpůjček. V roce 2009 si čtenáři vypůjčili
130 247 dokumentů, což je přibližně o 7000 výpůjček více než v roce 2008. Již tradičně byl
v loňském roce velký zájem o meziknihovní výpůjční službu. Knihovnám okresu a ostatním
žádajícím knihovnám z republiky zapůjčila MěK Znojmo ze svých fondů 2764 tituly. Pro své
čtenáře jsme naopak vyžádali z jiných knihoven 170 svazků.
Individuální práce
V loňském roce byla
katalogem, se kterým
rozšiřováním internetu
rezervačních záznamů.

se čtenářem patří k základům činnosti oddělení pro dospělé čtenáře.
pozornost ve velké míře věnována instruktážím při práci s ON-LINE
se začínají seznamovat i uživatelé důchodového věku. S postupným
mezi našimi čtenáři jsme se ve zvýšené míře věnovali zpracovávání

V roce 2009 jsme se rovněž zaměřili na důkladnější prověřování fondu ve volném výběru
z hlediska jeho aktuálnosti. Starší tituly a duplikáty byly převáděny do skladu a poskytovány
na vyžádání.
I v minulém roce byla důležitou součástí práce našeho oddělení organizace a pořádání
kulturních a vzdělávacích akcí pro uživatele služeb MěK. V rámci těchto akcí knihovnice prováděly
úvodní knihovnické lekce, kde jsou studenti středních škol seznamováni se základní knihovnickou
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gramotností a výpůjčním řádem knihovny.
V roce 2009 s úspěchem pokračoval cyklus přednášek Akademie třetího věku.
Proběhlo rovněž již tradiční noční čtení a komponovaný kulturní pořad s názvem Noc
s Boccacciem. Pracovnice oddělení organizovala Literárně dramatický kroužek pro mládež a Kurz
základů kresby. Důležitý je rovněž podíl oddělení na zabezpečování výstavní činnosti Galerie
v Domě porozumění. Samozřejmostí bylo zapojení do celonárodní ankety KNIHA MÉHO SRDCE
o nejoblíbenější knihu českého čtenáře. V říjnovém TÝDNU KNIHOVEN jsme opět organizovali
VELKÉ ŘÍJNOVÉ ČTENÍ a prezentovali se na výstavě KNIHOVNA V AKCI.
Naším příspěvkem do ediční činnosti knihovny byly tyto bibliografické letáky:
Nikolaj Vasiljevič GOGOL, Jan CÉZAR, Jenny NOWAK, Arnošt VAŠÍČEK, Oskar WILDE.

5.1 - KULTURNÍ AKTIVITY MĚSTSKÉ KNIHOVNY ZNOJMO
S potěšením můžeme konstatovat nárůst kulturních aktivit MěK – a to nejen do počtu.
Konferenční sál je pravidelně bohatě využíván k již zaběhnutým, ale i novým aktivitám. Tradicí se
stal čtvrteční Klub zdraví stejně jako úterní podvečery věnované přednáškám, besedám a autorským
čtením.
AKADEMIE 3. VĚKU – prioritou naší knihovny se stalo celoživotní vzdělávání a vzdělávání
seniorů zvlášť, protože tvoří nejpočetnější skupinu návštěvníků knihovny a to nejen z řad
registrovaných čtenářů. Opět se nám osvědčila volba přednášejících z řad regionálních lektorů, ale
velmi dobře byla přijata i přednáška paní dr. Bobákové z Masarykovy univerzity v Brně. Její téma
„Umění a kýč v našem životě„ mělo velký ohlas a určitě tuto lektorku do budoucna opět oslovíme.
Další témata, která si naši studenti na základě provedené ankety vybrali, byla zaměřena na hudbu,
historii a psychologii. Příjemným zpestřením vždy bylo ukončení semestru spojené s kulturním
programem a závěrečným předáváním certifikátů.
OD LINKY KE KNIŽNÍ ILUSTRACI – nová aktivita, která se setkala se značným ohlasem a
byla vlastně první akcí Univerzity volného času, kterou bychom chtěli trochu navázat na Akademii
3. věku. Univerzita volného času však není omezena věkem a tak se jí mohou zúčastnit zájemci
téměř všech věkových kategorií, což se také stalo. Tento kurz, vedený profesionální výtvarnicí, měl
víc jak 30 členů a rozhodně počítáme s pokračováním tohoto kurzu a rozšířením o další podobné
aktivity.
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ KROUŽEK – členové ve věku kolem deseti let se setkávali
jednou týdně pod vedením profesionálních pedagogů. Na závěr letního semestru Akademie 3. věku
vystoupili s kulturním programem, který se velmi líbil.
Důležitou aktivitou knihovny byly také výstavy pořádané knihovnou v již vlastních výstavních
prostorách v GALERII DOMU POROZUMĚNÍ na Slepičím trhu. Realizovaly se hlavně výstavy
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fotografů – nejen regionálních, ale také hostů. K zajímavým výstavám patřila výstava obrazů, knih
a kalendářů básníka a výtvarníka Honzy Volfa, výstava léčivých obrázků Dany Cardové a
v neposlední řadě výstava fotografií z akcí naší knihovny, ke které jsme přidali výtvarná a jiná dílka
našich kolegů a kolegyň.
Z dalších akcí bych ráda zmínila již oblíbenou a hojně navštěvovanou NOC S BOCCACCIEM,
připravenou tentokrát ve spolupráci se skupinou Lucrezia Borgia a studenty SPGŠ, kteří si
připravili půvabnou ukázku ze hry F. R. Čecha „Dívčí válka“ a byli vlastně průvodci celého večera.
Nechybělo ani čtení lehce erotických textů různých předčitatelů z řad veřejnosti i našich kolegůknihovníků.
Z oblíbených besed pořádaných v naše úterní podvečery bych ráda jmenovala cyklus věnovaný
historii - PhDr. Jiřího Kacetla, geologii - Mgr. Jaroslava Šmerdy, starým pohlednicím paní
Miloslavy Klimtové a ze zajímavých autorských čtení bych ráda zmínila Jenny Nowak, Arnošta
Vašíčka a další oblíbený cyklus BEZ NAKLADATELE TO NEJDE, kde našim čtenářům
představujeme nejen autora, ale také jeho nakladatele.
Nově jsme se spolu se studenty středních škol a dalšími čtenáři zúčastnili celonárodního
ČTENÍ BIBLE a oživili VEČERY POEZIE, jejichž obliba také stoupá. V neposlední řadě bych
ráda zmínila spolupráci se zdravotně znevýhodněnými a nevidomými spoluobčany, pro které byly
uspořádány besedy a Dny otevřených dveří v našem konferenčním sále.
Značný úspěch zaznamenaly také besedy věnované cestopisné tématice – zejména úžasné
besedy Jiřího Máry, který se svým, na vozíček upoutaným synem, procestoval značnou část světa.
Toto je jen malý výčet všech aktivit, kterými se naše knihovna zabývá a pro nás, knihovníky, je
velmi potěšující zjištění, že máme stále větší počet nejen čtenářů, ale také těch, kteří si do knihovny
chodí pro zábavu a poučení podávané formou besed a přednášek.1

6 - HUDEBNÍ ODDĚLENÍ MĚK ZNOJMO
Číselné ukazatele:
Návštěvníci ............................................................................................................................. 497
Počet výpůjček celkem.................................................................................................. 2 301
Počet výpůjček na 1 návštěvníka ................................................................................ 4,62
Poplatky vybrané za období r. 2008 celkem .............................................. 1 675,-Kč
V roce 2009 navštívilo hudební oddělení 497 návštěvníků, počet výpůjček (včetně prolongací)
byl 2301 dokumentů. 98,17 % výpůjček tvořily audio nosiče (jednak pro veřejnost, jednak pro
1

Kalendář všech akcí a Výstavní plán galerie jsou uvedeny v příloze
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návštěvníky s handicapem znemožňujícím běžné čtení), na knihy a časopisy zbyla letos tedy necelá
dvě procenta. Prezenčně bylo vypůjčeno 638 hudebních CD nosičů (míněna výhradně zvuková CD
pro veřejnost), ostatních 1 663 výpůjčky byly absenční (zvuková CD pro veřejnost a
magnetofonové kazety a CD-ROM s MP3 soubory pro návštěvníky s výše uvedeným handicapem).
Nad rámec půjčovacího provozu a všeobecných seznamovacích exkurzí (5 exkurzí,
69 účastníků) můžeme konstatovat, že se navýšil počet tematických exkurzí (9 exkurzí,
139 účastníků pořadu Smetanova symfonická báseň Vltava; 27 exkurzí, 406 účastníků pořadu Svět
hudebních nástrojů). Zmiňované exkurze byly prezentovány školám (základním školám, praktické a
speciální škole, mateřské škole) a Dětskému domovu Znojmo.
Ve spolupráci s jinými odděleními zajišťovalo hudební oddělení živou hudební složku různých
pořadů pro různé vesměs vzdělávací instituce či pro veřejnost probíhajících v sále MěK Znojmo,
v Domě porozumění či Městské osvětové besedě.

7. - DĚTSKÉ ODDĚLENÍ A VEŘEJNÝ INTERNET PRO DĚTI
Zajišťuje výpůjční služby nejen pro děti, ale i dospívající mládež. Děti využívají dětské
oddělení i jako místo příjemného a zábavného trávení volného času.
Číselné ukazatele:
Registrovaní uživatelé................................................................................................... 1 202
Návštěvníci .......................................................................................................................10 922
Počet výpůjček celkem................................................................................................26 259
Z toho výpůjček knih....................................................................................................21 727
Počet výpůjček na 1 návštěvníka ................................................................................... 2.4
Vyřízených rezervací ......................................................................................................... 165
Uživatelé Internetu ......................................................................................................... 1 394
Poplatky vybrané za období r. 2008 celkem .......................................... 23.200,- Kč
Knižní fond ve volném výběru byl pravidelně pořádán, doplňován a aktualizován.
Přírůstek………………..………………………………………………808 knih
Počet odebíraných časopisů ……………………………………………23 titulů
Ediční činnost:
Sborník oceněných literárních prací z Autorského čtení 2009
Sborník oceněných literárních prací z Autorského čtení 2009
Sborník oceněných literárních prací z Autorského čtení 2009
Faktografický materiál – Astrid Lindgrenová
Propagační akce: 20 akcí
Den otevřených dveří
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Dárek k vánocům aneb čtenářská průkazka pod stromeček (zakoupeny 2 průkazky)
Přiveď nového kamaráda (9)
Výtvarné výstavky:
Výtvarné práce dětí ZŠ (chodba)
O čem jsme besedovali aneb ilustrace k besedám
Zima už je tu
Galerie našich čtenářů (celoročně dvě strany výstavkového panelu)
Výstavky knih:
František Nepil
Čertovské pohádky
Komiks (časopisy a knihy)
Nástěnky:
Čtete svým dětem? Propagace akce “Celé Česko čte dětem”
Výpůjční protokol na nástěnce (TOP nejvíce půjčované literatury za 1. pol. 2009)
Půda plná knih
Soutěže:
Poznej osobnosti české literatury podle indicií
Dvojnožec
Jak se budí školáci, aneb škola volá
A. Lindgrenová – kviz
Kreslené hádanky malého prince
Pětilístek
Vánoční soutěž
Kolektivní akce: 196 akcí/4 466 účastníků
Besedy pro děti: 122 akcí/2 786 účastníků
Besedy a vzdělávací akce pro středoškoláky: 6 akcí/ 115 účastníků
Beseda pro knihovníky: 15 účastníků
Interaktivní hodiny: 28 hodin/464 účastníků
Vzdělávací akce pro děti: 19 akcí/518 účastníků
Celé Česko čte dětem: 6 akcí/117 účastníků
4. ročník Autorského čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol: 2 akce/115
účastníků
Procházka městem se žáky ZŠ Prosiměřice: 36 účastníků
Noc s Andersenem a pěti báječnými strýčky: 97účastníků
Knižní hrdinové v naší knihovně – Světový den knihy: 2 akce/29 účastníků
Vzpomínkový slet čarodějek: 14 účastníků
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Písmenková víla: 2 akce/43 účastníků
Čtenář roku 2009: 4 akce/105 účastníků
Posezení v knihovně /Stacionář/: 12 účastníků
V letošním roce oddělení navštívili nejen žáci a studenti znojemských základních škol, ale i
žáci ZŠ Prosiměřice, ZŠ Mašovice, ZŠ Speciální a Praktická, dále MŠ Dělnická, MŠ Bezkov,
Gymnázium a SOŠ pedagogická, Denní stacionář na Hradišti, DDM Znojmo, Dětský domov
Hakenova. Zájem škol a dalších organizací o pořádání vzdělávacích a kulturních akcí pro děti se
zvýšil. Kromě prvních návštěv knihovny, informačních lekcí a interaktivních hodin pořádá oddělení
tematické besedy dle požadavků škol pro různé věkové skupiny. Např.: Žánry v literatuře, Bajky,
Egyptologie, Pirátologie, Rytířství, J. Foglar, Pověsti Znojma a Znojemska, Prázdninové čtení,
Poezie kolem nás, Z deníku kocoura Modroočka, Národní pohádky……
Pro Gymnázium a SOŠ pedagogickou – Hrdina v dětské literatuře, Poezie pro děti, Báje a
pověsti, Pověsti Znojma a Znojemska, Jak pracovat s dětskou knihou, Bajky a Pohádky.
Práce s mentálně postiženými a handicapovanými dětmi
Od podzimu roku 2003 oddělení spolupracuje se ZŠ Speciální a Praktickou ve Znojmě.
Jedenkrát za 6 týdnů děti navštěvují se svou paní učitelkou a asistenty knihovnu. Většina těchto dětí
by se do knihovny nikdy nedostala. Zde mají možnost dvě vyučovací hodiny strávit v příjemném
prostředí a obklopeni knihami. I když čtenářské znalosti jsou nedostatečné, přece čteme /obrázkové
písmo, ilustrace/. Zábavnou formou probereme vyučovací předměty/čtení, matematiku, kreslení,
tělocvik/. Pro starší (14 a výše) jsou určeny tematické besedy. Pravidelný program: čtení pohádky,
příběhu, vyprávění, porozumění čtenému textu. Děti to baví, o tom svědčí počet besed 59, které
byly uskutečněny v letošním roce. Také řada výtvarných prací, ilustrací (“O čem jsme si vyprávěli”)
zdobí nejen prostory dětské knihovny, ale i přístupové chodby.
Od roku 2007 oddělení spolupracuje s Denním stacionářem na Hradišti (věk 20 – 37 let).
V letošním roce jsme se sešli 14 krát. Každé setkání je tématicky zaměřeno (návštěva papeže,
prezidenta USA, panovníci českých zemí…) a půl hodiny věnujeme četbě (předčítání). Koncem
června se uskutečnilo malé posezení v knihovně.
Interaktivní hodiny
Cílem těchto pracovních hodin je seznámení dětí s vyhledáváním v naučné literatuře, práce
s knihou a nalezení co nejvíce informací k danému tématu, o kterém si vyprávíme, čteme ukázky
z knih + mluvená bibliografie.
Písmenková víla
Tato akce je určena pro žáky 1. tříd. Děti obdrží vysvědčení od Pohádkové víly, když prokážou,
že pochopily čtený text.
Veřejný internet
Oddělení má pět internetových míst, které využilo 1 394 čtenářů. Z celkového počtu
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návštěvnosti je to 12,8%. Počítačová a internetová gramotnost se zvýšila. Děti více využívají
počítače k vyhledávání a stahovaní informací a tvorbě prezentací. Malé množství děti se věnuje
„chatu“. Pro tyto návštěvníky, kteří využívají služeb veřejného internetu, byly vydány letáčky:
Bezpečný internet pro děti, Linka bezpečí, Posviťte si na kamaráda. Také děti už nehrají
jednoduché hry, ale např. Gladiatus, Ikariam. Internetová místa jsou využita i v dopoledních
hodinách, kde v rámci interaktivních hodin žáci vyhledávají informace a žáci ZŠ Speciální a
Praktické školy využívají program Alík, 1000 her…
Autorské čtení 2009
4. ročníku Autorského čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol, které se konalo
25. a 26. března 2009 v Městské knihovně Znojmo se zúčastnilo 115 dětí. Soutěž byla rozdělena
do čtyř kategorií. Po oba dva dny byla přítomna brněnská spisovatelka Věra Řeháčková, která
mladé talenty seznámila nejen se svojí tvorbou a jak píše knihy, ale i co udělat proto, aby knihy
mohly být vydané - postup dnešních vydavatelství. Ceny do literární soutěže věnovala:
Knihkupectví Comenius, Houdková, Press centrum.
Noc s Andersenem a pěti báječnými strýčky
Noc s Andersenem 2009 začala přesně úderem 19.00 hodiny. V sále MěK se sešli všichni
znojemští spáči – ZŠ nám. Republiky - 4. B., 2. A. a 2. B a ZŠ Jubilejní park 3. B.
Zástupci města Znojma – místostarosta Mgr. Marian Keremidský, zastupitel Ota Mašek a paní
ředitelka MěK přítomné seznámili s pěti báječnými strýčky. Po půlhodince věnované Františku
Nepilovi, se spáči rozešli do svých andersenovských nocleháren. V knihovně zůstalo 20 spáčů +
3 učitelky + 1 knihovnice.
Knižní hrdinové v naší knihovně
Světová organizace UNESCO každoročně vyhlašuje 23. duben Světovým dnem knihy a
autorských práv. Tento den je určen oslavám knih a čtení a slaví se ve více než 100 zemích
po celém světě. Celý den pracoval v knihovně robot. Tato akce se setkala s velkým zájmem.
A proto i v roce 2010 se k této celosvětové akci přihlásíme.
Vzpomínkový slet čarodějek
I letos se sešlo 14 nadšenců a obdivovatelů kouzel. A jak název napovídá, byl to poslední slet
čarodějek na dětském oddělení.
Čtenář roku 2009
Do soutěže o titul ČR 2009 se zapojili žáci 2. a 3. tříd ZŠ Mládeže a ZŠ Jubilejní park. Titul
získalo 107 dětí.
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8. – POBOČKY LOUCKÁ A GAGARINOVA

8.1 – POBOČKA LOUCKÁ
Číselné ukazatele:

Registrovaní uživatelé
Návštěvníci
Výpůjčky celkem
Z toho výpůjček knih
Počet výpůjček na 1 návštěvníka
Vyřízených rezervací
Počet návštěvníků využívajících internet
Poplatky vybrané za období r. 2009

r. 2009

r. 2008

345
5 092
13 278
11 325
2,6
38
1 418
13 221,- Kč

349
4 815
11 419
8 981
2,4
40
1 822
11 540,- Kč

Index r. 2008
-4
+277
+1 859
+2 344
+0,2
-2
-404
+1 681,- Kč

Výpůjční místo Dukelská v roce 2009 navštívilo 112 čtenářů a vypůjčilo si celkem 452 knih.
Od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 proběhlo na pobočce Loucká celkem 38 besed.
Pro ZŠ Klášterní to bylo 30 vzdělávacích besed, pro MŠ Holandská 5 besed a pro MŠ Loucká
3 besedy.
Témata besed byla různá, z nich nejčastější byla: První návštěva v knihovně, Bajky, Popletené
pohádky, Astrid Lindgrenová, Dobrodružství, Vánoce, Velikonoce.
Proběhlo 11 soutěží pro děti od 5 do 15 let, ke každému měsíci byla připravená nástěnka
na téma, které bylo pro daný měsíc právě aktuální.
O jarních prázdninách byla pro čtenáře připravena větší akce, kde se mohli čtenáři zdarma
přihlásit do knihovny, zakoupit si starší čísla časopisů za 1,-, soutěžit, a podobně.
Prvním třídám základních škol jsme poprvé umožnili zapůjčit si knihu přes letní prázdniny,
doprovázela to akce s názvem Pasování prvňáčků. Pasování prvňáčků se uskutečnilo 24. června.
Prvňáčci museli složit zkoušku ze čtení, obdrželi diplom čtenáře, drobné dárečky a zdarma
předplacený čtenářský průkaz na jeden kalendářní rok.
Pro Týden knihoven jsme si připravili: možnost nově se přihlásit do knihovny, besedy na téma
Kniha mého srdce, nástěnky k této akci, hádanky, krátké říjnové čtení a soustu soutěží.
Na pobočce proběhlo přetřídění knižního fondu, který tvoří přibližně 200-300 titulů z beletrie a
krásné literatury.
Další aktivity:
účast na výstavě Knihovna v akci, aneb akce v knihovně,
přetřídění fondu na ulici Dukelská,
shánění a koupě nového kancelářského nábytku na pobočku Dukelská,
malé občerstvení pro ZŠ z ulice Klášterní,
vyvázání a přetřídění periodik na pobočce Loucká,
přetřídění poezie a povinné školní literatury na pobočce Loucká.
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8.2 – POBOČKA GAGARINOVA
Číselné ukazatele:

Registrovaní uživatelé
Návštěvníci
Výpůjčky celkem
Z toho výpůjček knih
Počet výpůjček na 1 návštěvníka
Vyřízených rezervací
Počet návštěvníků využívajících internet
Poplatky vybrané za období r. 2009

r. 2009

r. 2008

495
4 282
29 129
26 326
6,8
160
491
15 995,- Kč

570
4 594
26 107
23 021
5,7
241
505
19 007,- Kč

Index r. 2008
-75
-312
+3 022
+3 305
+1,1
-81
-14
-3 012,-Kč

Další mimopůjčovní činnost:
-

-

Besedy pro 1 347 dětí ze ZŠ Pražská,
Výstavka knih umístěných v celostátní anketě Kniha mého srdce,
Přečíslování odborné literatury a její sestavení podle MDT,
Srovnání knihovního fondu podle autorů a MDT,
Vyřazování knih opotřebených, poškozených a morálně zastaralých,
Výměna fondu na ZŠ Slovenské a na ZŠ v Příměticích,
Likvidace vyřazených titulů přes kontejner,
Přestavba regálů, reorganizace výpůjčního prostoru, instalace čtyř regálů a šesti poliček,
Reorganizace knihovního fondu - přesunutí a likvidace nahromaděných knih na stolku, za stolem
knihovníka, za závěsy, nad regály,
Instalace nových stolů, zhotovení poliček, výměna poničených židlí u počítačů pro veřejnost,
Zavedení internetového optického kabelu,
Výpůjční místo Slovenská :

269 návštěvníků s výpůjčkou při 29 návštěvách
5 registrovaných čtenářů
Obměna knih a časopisů

Výpůjční místo Přímětice :

480 návštěvníků s výpůjčkou při 26 návštěvách
774 knih
209 periodik
30 registrovaných čtenářů
Rozšíření nabídky titulů o 260 ks z vyřazených z pobočky
Gagarinova, s jejich opravou
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9. –POBOČKA NAČERATICE
Pobočka spolupracuje se ZŠ Vrbovec, kterou navštěvují i děti z Načeratic.
Číselné ukazatele:
r. 2009
2761
83
8
3210
2632
3
226
20
9
1
917
110
22

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. 2008
3288
76
16
3930
2382
3
380
32
9
1
993
110
16

Index r. 2008
-527
+7
-8
-720
+250
-154
-12

-76
+6

Příklady kolektivních akcí pro děti: Noc s Andersenem, Odpoledne s čarodějnicí, Táborák,
Noc s novými kamarády, Noc v knihovně, Noc se školní družinou, Den s handicapovanými občany,
Týden knihoven.
Pokles některých ukazatelů by zapříčiněn uzavřením pobočky z důvodu stavebních úprav.

10. – POBOČKY KONICE A MRAMOTICE
10.1 - POBOČKA KONICE
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 pro uživatele
Plocha knihovny pro uživatele v m2
Počet hodin pro veřejnost týdně

r. 2009
1953
15
3
179
791
3
195
1
2
1
16
2
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r. 2008
1878
11
4
119
591
3
156
0
2
0
16
2

Index r. 2008
+4
-1
+60
+200
+39
+1
+1
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10.2 - POBOČKA MRAMOTICE
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. 2009
2167
24
8
450
1024
1
60
0
4
1
31
20
2
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r. 2008
2225
21
6
413
798
2
105
0
7
1
15
20
2

Index r. 2008
+3
+2
+37
+226
-1
-45
-3
+16
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IV. – VÝKON REGIONÁLNÍ FUNKCE PRO ZNOJEMSKO
 Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí za rok 2009
Cíle RF
Cílem regionálního oddělení MěK Znojmo v roce 2009 bylo, v rámci výkonu RF, nadále
poskytovat odborné knihovnické, poradenské a informační služby, servis ICT a AKS, zkvalitnit
výkon RF ve všech činnostech. V neposlední řadě pak zajistit jejich dostupnost všem knihovnám
regionu a zlepšit provozní podmínky pro jejich standardní výkon.

Výkon RF v r. 2009
Projekt podpory výkonu regionálních funkcí nadále umožňuje dostupnost veřejných
knihovnických a informačních služeb ve všech obcích znojemského regionu. Knihovnickou
veřejností i zřizovateli knihoven je vnímán a hodnocen pozitivně. Nejčastěji využívanou službou
nadále zůstává cirkulace souborů z VF, poradenství, pomoc s revizemi a aktualizacemi KF.
V oblasti poradenství byla v průběhu roku 2009 především věnována pozornost změnám
ve statistice, dotačnímu programu VISK 3 (při zpracování žádostí na pořízení AKS Clavius
a vyúčtování dotace), propagaci regionálního systému Clavius REKS, sledování legislativních
dokumentů, internetizaci knihoven, webovým stránkám knihoven a nabídce nových trendů v oblasti
práce se čtenáři.
Výměnný fond byl průběžně doplňován a pravidelně distribuován do knihoven regionu
prostřednictvím služebního automobilu. Počet rozvezených souborů se oproti předchozímu roku
zvýšil o 35. Zvýšil se i počet distribuovaných knihovních jednotek o 3010.
Do přijetí první splátky dotace na výkon RF byl chod regionálního oddělení opět podpořen
zálohami z příspěvku zřizovatele. V prvních měsících roku byl tedy výkon některých RF částečně
omezen (především nákup, zpracování a rozvoz dokumentů).
Počet pracovníků zajišťujících RF
Regionální oddělení i v tomto roce provázely personální změny. Od počátku ledna do konce
února zajišťovalo výkon RF 3,3 pracovníků, od počátku března do konce srpna bylo oddělení
posíleno o úvazek 0,5, RF tedy zajišťovalo 3,8 pracovníků. Od počátku září se vrátila
zaměstnankyně regionálního oddělení z rodičovské dovolené a úvazek 0,5 byl nahrazen úvazkem 1.
Do konce roku bylo tedy na regionálním oddělení 4,3 úvazků. K úvazkům na výkon RF se
připočítává podíl práce ředitele a ekonoma (úvazek cca 0,3).
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Počet obsluhovaných knihoven
V regionu se v r. 2009 nacházelo celkem 151 knihoven, včetně poboček (142 knihoven + 9
poboček knihoven).
Smlouva o poskytování RF je uzavřena se 138 knihovnami + 3 pobočky MěK Znojmo.
Knihoven neevidovaných na MK ČR bylo 6:
Kubšice – knihovna řadu let nevyvíjí činnost, jedná se o velmi malou obec (cca 150 obyv.), uvažují
o obnově činnosti;
Lesonice – knihovna řadu let nepracuje, velmi malá obec (cca 180 obyv.);
Petrovice – žádost odeslána v r. 2005, doposud nevyřízeno, budou posílat znovu;
Podmolí – knihovna řadu let nepracuje;
Rybníky – od počátku roku spustí zkušební provoz, chtějí podat žádost o evidenci;
Šumice – knihovna řadu let nepracuje.
Mezi evidovanými knihovnami jsou také knihovny, které mají řadu let pozastavenou činnost.
Jedná se o knihovny v obcích: Bítov (chystají rekonstrukci a znovuotevření knihovny,
pravděpodobně v r. 2011), Kadov, Nový Šaldorf, Podhradí nad Dyjí (usilují o zrušení a vyškrtnutí
z evidence), Starý Petřín. Důvodem jejich uzavření je i nadále špatné umístění a nedostatek
vhodných prostor v obci.
Začátkem roku 2009 obnovila činnost knihovna v Tvořihrázi, která byla na konci roku 2008
přestěhována do zrekonstruovaných prostor tamního zámečku. Celý fond byl za součinnosti
pracovnic regionálního oddělení aktualizován, znovu zapsán a podpořen soubory VF.
Knihovny v Branišovicích, Loděnicích a Šumicích spadající do správního obvodu Pohořelice,
nadále však zůstávají pod metodickou péčí regionálního oddělení MěK Znojmo.
Rozbor jednotlivých RF :

Poradenská a konzultační činnost
Zahrnuje poradenství týkající se celé problematiky knihovnictví, včetně legislativy. Nejčastěji
se konzultace vztahují ke statistickému šetření, dotačnímu řízení programu VISK 3 a knihovna
21. století, automatizaci knihoven, webovým stránkám knihoven.
Metodické návštěvy jsou zaměřeny především na aktualizace a revize fondů, jednání se
zřizovateli, pomoc při údržbě a uspořádání knihovních fondů, kontrolu dokladů a evidencí činnosti
knihoven, výkaznictví, servis ICT, aktualizaci AKS, zahájení automatizace knihoven a proškolení
knihovníků. V rámci metodických návštěv bývají prováděny i kontroly realizace projektů programu
VISK 3.
Srovnání
Konzultace
Návštěvy

2002
111
203

2003
115
113

2004

2005

126
114
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131
116

2006
133
117

2007
135
120

2008
136
118

2009
131
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Výroční zpráva Městské knihovny Znojmo

2009

Statistika knihovnických činností dle KULT (MK) 12 – 01
Výkon této RF zahrnuje poradenství, kontrolu, urgence a zpracování statistických výkazů,
včetně komentářů. V počtu knihoven je zahrnuto 151 knihoven regionu a MěK Znojmo. Výjimkou
nebývá ani pomoc s kompletním zpracováním statistického výkazu, pokud o to knihovna požádá.
V počtu zpracovaných statistických výkazů jsou zahrnuty i sumáře. Zpracováním statistiky se
regionální oddělení zabývá v období od počátku ledna do konce února.
Vzdělávání knihovníků, semináře
Regionální oddělení pořádá odborné semináře spojené s poradami profesionálních
a neprofesionálních knihoven. Dále pak nabízí po celý březen a Týden knihoven školení práce s PC
a internetem, v dubnu práci s AKS LANius/Clavius. Kdykoliv podle potřeby knihovníků a
zřizovatelů probíhají individuální proškolení ze základů knihovnické techniky, práce s PC
a internetem a práce s AKS Clavius a LANius, což se velmi osvědčilo. Školení bývají automaticky
nabízena novým pracovníkům knihoven a často bývají prováděna v příslušné knihovně.
Semináře
•
20.4.2009
•
14.9.2009
• 14.12.2009

Webové stránky knihoven (ve spolupráci se správcem sítě MěK Znojmo)
Průzkumy v knihovnách – jak provádět sociologické průzkumy
Knihovny Grazu – zkušenosti a poznatky ze zahraniční cesty

Vzdělávání:
• upřednostňováno bývá individuální školení zaměřené především na základy knihovnické
techniky a práci s jednotlivými moduly AKS Clavius/LANius. Školení v práci s AKS probíhá
často přímo v dané knihovně.
• Provedeno bylo 14 individuálních proškolení na AKS a 7 proškolení základů knihovnické
techniky
Porady:
$

20.4.2009 – porada profesionálních knihoven spojená se seminářem (viz výše).
Program porady: výsledky činnosti r. 2008, plnění standardu VKIS, benchmarking knihoven,
Kniha mého srdce, databáze ADR, akce knihoven.

•

11.6.2009 – výjezdní porada pro profesionální a neprofesionální knihovny.
Navštíveny byly knihovny v Kuřimi, Jinačovicích a Předklášteří (spojeno s prohlídkou kláštera
Porta Coeli); porada měla velký ohlas, počítá se s návazností v dalších letech.
Program porady: výsledky činnosti knihoven r. 2008, chyby ve výkaznictví, plnění standardu
VKIS, benchmarking, databáze ADR.

•

14.9.2009 – porada profesionálních knihoven spojená se seminářem (viz výše).
Program porady: Týden knihoven 2009, nové trendy a náměty k práci – ČteSyRád, MVS,
Guerilla readers, KuInWeb.
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•

30.1.2009 – Pracovní seminář zástupců knihoven a zřizovatelů.
Program porady: grantové programy, statistika 2009, Clavius REKS, služby regionálního
oddělení, webové stránky knihoven, tipy pro knihovníky.

•

14.12.2009- porada profesionálních knihoven spojená se seminářem (viz výše).
Program porady: grantové programy, statistika 2009, Clavius REKS, služby regionálního
oddělení, webové stránky knihoven, diskuse.

Pomoc při revizi a aktualizaci KF
V roce 2009 byla provedena pomoc s 12 revizemi a 2 aktualizacemi KF (Blížkovice,
Jaroslavice). Výjezdy do knihoven za účelem pomoci s revizí a aktualizací KF byly prováděny
od února do října 2009. Úplná revize KF, včetně aktualizace, byla provedena v 7 knihovnách
(Korolupy, Lesná, Miroslavské Knínice, Mramotice, Načeratice, Oslnovice, Šatov). Ve 2 případech
byla poskytnuta pomoc se zahájením a ukončením revize (Hrušovany nad Jevišovkou, Božice),
v 1 případě bylo přistoupeno k aktualizaci a zahájení zápisu fondu do AKS LANius (Medlice).
Ve 3 případech byly provedeny dokončující práce po novém zápisu fondu a odstranění nejasností
v KF i evidencích (Branišovice, Hostěradice, Hrabětice).
Srovnání
Revidované
knihovny
Revidované
knihovní jednotky
Obsloužené
knihovny

2002
9

2003
13

2004
16

2005
16

2006
12

2007
12

2008
13

2009
14

38 194

27 222

38 671

46 458

28 217

30 743

24 634

33 438

12

17

21

20

17

15

16

12

Nákup KF z prostředků obcí
Tuto službu využily pouze 4 knihovny a jednalo se o nákup knih do jejich kmenového fondu.
Zakoupeno bylo 89 knihovních jednotek v hodnotě 17 429,- Kč.

Zpracování KF z prostředků obcí
Tato služba je využívána častěji než nákup a zpracování KF z prostředků obce. Je to dáno
skutečností, že si pracovníci knihoven nejraději vybírají knihy sami a také mají nejlepší přehled
o skladbě svého fondu.
Zpracovávány bývají nově zakoupené knihy a dary. Oproti loňskému roku bylo obslouženo
o 4 knihovny více a zpracováno o 570 knihovních jednotek více.
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Srovnání

2002

Obsloužené
knihovny
Zpracované
knihovní jednotky

2003

2004

2005

2009

2006

2007

2008

2009

23

28

26

33

41

38

34

38

1 168

1 317

1 989

1 847

1 578

1 877

1 907

2 477

Výměnný fond
Výměnný fond se skládá z knih, elektronických dokumentů, AV médií a časopisů.
K 31.12.2009 obsahoval 24 660 dokumentů, z čehož bylo 24 106 knih, 537 elektronických
dokumentů (CD-ROMy) a 17 AV médií.
Přírůstek do VF činil 3 020 knihovních jednotek. Z tohoto počtu byly 4 náhrady za ztracené
dokumenty.
Počet odebíraných titulů periodik je 11. Celkový počet všech čísel periodik není zahrnut do
celkového stavu VF.
VF
2002
k 31.12.
5 846,0
v Kč
822 708,4

VF
Přírůstek

2002

2003
8 323
544 582

2004
10 497,0
412 264,5

2005
13 350,0
622 282,5

2003

2004

2005

3 432

2 477

2 174

2006
16 139,0
602 883,2

2006

2 853

2 792

2007
19 053,0
571 889,5

2008
21 654
598 454

2009
24 660
666 566

2007

2008

2009

2 914

2 654

3 020

Cirkulace výměnného fondu
Možnosti půjčování souborů VF využívá většina knihoven regionu. Počet zapůjčených souborů
v roce 2009 vzrostl o 35 a počet zapůjčených dokumentů v nich o 3010.

Cirkulace VF
Obsluhované
knihovny
Zapůjčené
soubory
Svazky
v souborech
Průměr
svazků/1 soubor

2002

2003

2004

57

73

80

144

17

2005

20
3

2006

2007

2008

2009

90

93

100

89

103

206

213

216

186

221

11 898

12 390

14 171

13 000

16 010

57,7

58,1

65,6

69,9

72,4

0

5 293

9 125

10 963

36,8

52,7

54,8
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Servis výpočetní techniky
Na odstraňování menších závad na HW, nastavení SW a upgrade knihovních systémů se
podílel správce sítě MěK Znojmo.
Pracovnice regionálního oddělení nadále poskytovaly knihovnám servis automatizovaných
knihovních systémů – především úpravy a nastavení, případně odstranění drobnějších závad
knihovních systémů, podílely se na exportu a importu dat souborů VF a prováděly školící
a poradenskou činnost v otázkách AKS a ICT. Počet obsloužených knihoven zůstal stejný jako
v r. 2008, ale počet akcí se snížil o 10.

Doprava v rámci výkonu RF
Doprava: využívána je kombinace veřejné dopravy a zapůjčování služebního vozidla.
Veřejná doprava: km nezahrnuty; využívána je především k návštěvám knihoven (zejména
aktualizace, revize, údržba a uspořádání KF, metodické návštěvy).
Zápůjčka služebního vozidla: km zahrnuty; využívána zejména pro rozvoz souborů VF, servis AKS
a vykonávání metodických návštěv.
Trasy spojené s dopravou jsou plánovány ekonomicky.
Počet obsloužených knihoven se oproti r. 2008 zvýšil o 7. Počet ujetých km byl vyšší o 716.

Různé
•
•
•
•

Regionální oddělení MěK Znojmo zajišťuje distribuci knih z projektu Česká knihovna
profesionálním knihovnám a distribuci časopisu Grand Biblio všem knihovnám regionu.
V průběhu celého roku jsou dle potřeby prováděny průzkumy a zpracovávány analýzy
pro interní i externí potřebu.
Regionální oddělení každoročně zpracovává materiál Výsledky činnosti knihoven okresu
Znojmo pro potřeby knihoven a jejich zřizovatelů. Výsledky obsahují nejen číselné ukazatele
činnosti knihoven, ale také plnění standardu VKIS.
Na webu MěK Znojmo zpravuje regionální oddělení sekci Pro knihovny, kde informuje
o novinkách z oboru i na oddělení, buduje databázi knihoven regionu, včetně údajů
o zřizovatelích, vyvěšuje zprávy z porad, apod.
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Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí

2009

Rok 2009

1 Kraj: Jihomoravský
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Název knihovny (v krajském sumáři počet PK)
Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce
Počet obsluhovaných knihoven
Poradenská a konzultační činnost
počet obsloužených knihoven
počet poskytnutých konzultací
počet metodických návštěv
Statistika knihovnických činností Kult (MK) 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 knihovních jednotek
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. 2009
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
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4,6
151
86
131
106
150+1 MěK
154
53
29
29
143
143
73
73
50
5
143
14
33 438
12
4
89
38
2 477
24 660
3 020
3 016
0
4 dary
103
221
16 010
15
27
100
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počet ujetých km

5 232

 Komentář k Výkazu financování regionálních funkcí – r. 2009
Přidělená dotace pro r. 2009: ...........................2 187 000,- Kč
Čerpání dotace k 31.12.2009: ..........................2 187 000,- Kč
Vráceno do rozpočtu JMK: ........................................... 0,- Kč
Souhrnný komentář:
Do doby převodu 1. splátky dotace a mezi přijetím další splátky na účet knihovny byly náklady
na výkon RF zálohovány z příspěvku zřizovatele na provoz MěK Znojmo a většina 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 r. 2009.
V rámci rozpočtu došlo k výrazné úspoře v účetních položkách ostatní služby, mzdové náklady
a s tím související zákonné sociální pojištění. Tato mzdová úspora a úspora na zákonném sociálním
pojištění vznikla rozpočtovaným povýšením mzdových prostředků od 1.1.2009, které bylo
realizováno až k 1.6.2009. Vzniklé úspory byly přesunuty na nákup dokumentů VF a posílení
prostředků na nákup DDHM. Podrobnější informace k jednotlivým účtům jsou uvedeny v rozboru
za tabulkou.
 Porovnání finančního plánu se skutečným čerpáním:
Plánovaný
rozpočet
Spotřeba materiálu
v tom: nákup knih. fondu
nákup DDHM
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
v tom: doprava
………………servis výp. techniky
………………licence na el. zdroje
nákup knih. služeb
Mzdové náklady
v tom: platy zaměstnanců
ostatní osobní nákl.
Zákonné sociální pojištění
Sociální náklady
Jiné ostatní náklady
Ostatní provozní náklady
NÁKLADY CELKEM

Skutečnost

Rozdíly

666 000

765 133

+99 133

0
35 000
4 000
20 000
120 000
55 000
0
1 000
0
960 000
960 000
0
336 000
43 000
3 000
0
2 187 000

32 932
39 011
2 559
16 743
87 337
41 856
0
1 050
0
928 474
928 474
0
300 624
44 679
2 440
0
2 187 000

+32 932
+4 011
-1 441
-3 257
-32 663
-13 144
0
+50
0
-31 526
-31 526
0
-35 376
+1 679
-560
0
0
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Rozbor jednotlivých účtů:
-

účet 501, spotřební materiál, rozpis:
knihy:
666 566,00 Kč
periodika:
6 520,00 Kč
mezisoučet:
673 086,00 Kč
DDHM:
32 932,00 Kč
Spotřební materiál:
59 115,30 Kč (fólie, přelepky, papíry apod.)
součet:
763 133,30 Kč
Na účtu 501 došlo k výraznému překročení při nákupu knih a DDHM oproti plánovanému
rozpočtu. Zde byla využita úspora na mzdových prostředcích a odvodech. Byl proveden nákup
digitálního fotoaparátu, bezdrátového revizního scanneru, scanneru k notebooku a služebního
mobilního telefonu, který byl plánován na rok 2010. Vzhledem k avizovanému snížení rozpočtu
na výkon RF pro rok 2010, byl tento nákup proveden již v roce 2009 z uspořených finančních
prostředků.

-

účet 502, spotřeba energií
Překročení vzniklo navýšením cen energií a vody.

-

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; provedena byla pouze drobná oprava kopírovacího
stroje.

-

účet 512, cestovné
U cestovného nedošlo k výraznému odlišení od rozpočtované částky.

-

účet 518, ostatní služby
Zahrnuje náklady na dopravu, služby pošt, Telefonica 02, náklady na internet, nákup licence
na elektronické zdroje.
V průběhu roku 2009 byla uzavřena výhodnější smlouva o poskytování internetového připojení,
čímž vznikla výrazná úspora. Úspora v dopravě dána výhodnou smlouvou o zápůjčce služebního
automobilu. ostatní položky byly čerpány v souladu s naplánovaným rozpočtem.

-

účet 521, mzdové náklady
V průběhu roku 2009 došlo k pohybu úvazků pracovníků regionálního oddělení: od 1. ledna do
28. února 3,3 úvazky, od 1. března do 31. srpna 3,8 úvazků, od 1. září do 31. prosince 4,3 úvazky.
Čerpání mzdových prostředků v roce 2009 bylo ovlivněno zrušením mzdové tabulky č. 1
k 1.4.2009 a změnou mzdové tabulky k 1.6.2009. Ve mzdových nákladech je zahrnuta část
příplatků za vedení ekonomky a ředitelky, které nemají přímo stanoven úvazek pro výkon RF,
na žádost zřizovatele však musí převádět část své mzdy do nákladů RF (jedná se cca o úvazek 0,3).

-

účet 524, zákonné sociální pojištění
Došlo k ponížení v návaznosti na mzdové prostředky.

-

účet 527 a 528, sociální náklady
Zahrnuje příspěvek na stravné, 2% dotaci z mezd do FKSP a náhrady mzdy za nemoc.
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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

Rok 2009

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)

72 Investiční náklady

765 133,00
673 086,00
32 932,00
39 011,00
2 559,00
16 743,00
87 337,00
41 856,00
0,00
1 050,00
0,00
928 474,00
928 474,00
0,00
300 624,00
44 679,00
0,00
2 440,00
2 187 000,00
0,00

Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72)

2 187 000,00

75 Přidělená dotace (krajská)
76 Vráceno
77
78
79
Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní
80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary)
81 Náklady za rok
82 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
83 z toho: na nákup knihovního fondu
84 Mzdové náklady (číslo účtu 521)
85 z toho : platy zaměstnanců
86 z toho: ostatní osobní náklady
87 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)
88 Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82 - 87)
89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88)
90 Investiční náklady
91 Náklady celkem (součet ř. 89 + 90)

2 187 000,00
0,00

73
74

92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování*
93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)
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Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.
94 obcí)
Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu
95 (mimo prostředky určené na RF)**
Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2009
96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám
97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám

Rok 2009
0,00

98 Podíl obcí na nákupu výměnného fondu ***
99 Počet obcí přispívajících na nákup výměnného fondu
100 Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)
*

Řádek 93 a 94 vyplňují jen ty PK a KK, v jejichž obvodě obce
přispívají na nákup KF pro své knihovny (viz činnost v ř. 28 a ř. 31)
**Řádky 96 a 97 vyplňují ty knihovny, které získaly v rámci krajských
grantových programů dotace na rozvoj a činnost mimo program RF:
v ř. 96 jsou uvedeny dotace z jakéhokoliv krajského grantového programu, kt. knihovna získala
v řádku 97 jsou uvedeny dotace z krajského grantového programu, kt. knihovna získala
a který byl krajem vyhlášen výhradně na podporu knihoven a není součástí financí na RF.
***Řádky 99 a 100 vyplňují ty PK a KK, v jejichž obvodě přispívají obce
i na nákup do výměnného fondu (viz. výměnné fondy v ř. 38)
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V. - PŘÍLOHY

Příl. 1. – Kalendář kulturně vzdělávacích akcí MěK Znojmo v r. 2009
DATUM

POŘADATEL

13.1.

MěK Znojmo

15.1.
19.1.
20.1.
27.1.

Klub zdraví, MěK
MěK Znojmo
MěK Znojmo
MěK Znojmo

29.1.
2.2.
10.2.

Klub zdraví, MěK
MěK Znojmo
MěK Znojmo

12.2.
17.2.
24.2.
26.2.

Klub zdraví, MěK
MěK Znojmo
MěK
Klub zdraví, MěK

2.3.
6.3.

MěK Znojmo
MěK Znojmo

10.3.

MěK Znojmo

12.3.
17.3.
24.3.
25.-26.3.

Klub zdraví, MěK
MěK Znojmo
MěK Znojmo
MěK Znojmo

25.3.
26.3.
31.3.

MěK Znojmo
Klub zdraví, MěK
MěK Znojmo

3.4.-4.4.

MěK Znojmo

6.4.
7.4.
9.4.
14.4.
21.4.

MěK Znojmo
MěK Znojmo
Klub zdraví, MěK
MěK Znojmo
MěK Znojmo

23.4.
28.4.

Klub zdraví, MěK
MěK Znojmo

4.5.
5.5.

MěK
MěK Znojmo

12.5.

MěK Znojmo

NÁZEV AKCE
Mgr. Ivana Stenzlová – Dietologie v našem životě I.
Redukce váhy bez diet-metoda WALLECZEK
Klubové setkání
Módní přehlídka pro Akademii 3. věku
O sportovní mototuristice – Jaroslav Beránek
Pověsti z Moravského krasu a poezie Josefa Bergmana –
Jiří Svoboda
Výživa a krvetvorba – Mgr. J. Kucková
Akademie 3. věku: Umění a kýč – Mgr. K. Bobáková, PhDr.
Dietologie v našem životě II. Cesta ke zdravému stravování jako
prevence proti civilizačním chorobám – Mgr. Ivana Stenzlová
Klubové setkání
Dějiny Evropy I. – Evropa po pádu Říše římské– PhDr. Jiří Kacetl
Znojmo ve starých pohlednicích – M. Klimtová
Patologické změny v lidském organismu při nesprávném životním
stylu a stravovacích návycích - MUDr. Zdeněk Šalomon
Akademie 3. věku: Obléhání Znojma v r. 1404 – PhDr. Jiří Kacetl
Noc s Boccacciem – pásmo středověké hudby a galantní poezie
v podání hudební skupiny Lucrezia Borgia a studentů SpGš
Dietologie v našem životě III. Jarní očista organismu potravinami –
Mgr. Ivana Stenzlová
Klubové setkání
Autorské čtení – Galina Poppová
O fyzickém těle celostně a duchovně –PhDr. Pavla Šáchová
Autorské čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol. Akce
je spojená s besedou s brněnskou spisovatelkou Věrou Řeháčkovou
Záviš + Magor Jirous + Pepa Klíč
První pomoc-úrazy v domácnosti – studenti SZŠ a VOŠZ
Bez nakladatele to nejde – JOTA + Marek Audy,
Brány do ztraceného světa - beseda a autorské čtení
Noc s Andersenem. Od 18.30 setkání všech znojemských spáčů (školy,
družiny)
Akademie 3. věku: Obléhání Znojma v r. 1404 – PhDr. Jiří Kacetl
Poetický večer s básníkem Janem Kratochvílem a skupinou Paroháči
Klubové setkání
Bible 21. století – celonárodní veřejné čtení
Dějiny Evropy II. Evropa ve stínu Avarů, Arabů a Franků–
PhDr. Jiří Kacetl
Cukry v naší výživě – Mgr. J. Kucková
Bez nakladatele to nejde – JOTA + Jan Cézar,
Na cestě po České republice – beseda a autorské čtení
Akademie 3. věku: Psychologie I. – PhDr. Jindřich Urban
Možnosti a úskalí rozvoje turistického ruchu ve znojemském regionu –
přednáška s prezentací – Mgr. Lukáš David
Geologie Znojemska I. – Dr. J. Šmerda
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14.5.
20.5.
20.5.
28.5.
1.6.
11.6.
15.6.

Klub zdraví, MěK
MěK Znojmo
MěK Znojmo, OSCP
Klub zdraví, MěK
MěK Znojmo
Klub zdraví, MěK
MěK Znojmo

17.6.
25.6.
7.9.
8.9.
10.9.
15.9.

MěK Znojmo
Klub zdraví, MěK
MěK Znojmo
MěK Znojmo
Klub zdraví, MěK
MěK Znojmo

21.9.
24.9.
5.-11.10.
8.10.
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
20.10.
22.10.
27.10.

MěK Znojmo
Klub zdraví, MěK
MěK Znojmo
Klub zdraví, MěK
Tyflocentrum
MěK Znojmo
Tyflocentrum
MěK Znojmo
MěK Znojmo
Klub zdraví, MěK
MěK Znojmo

2.11.
3.11.
4. 11.
5.11.
10.11.

MěK Znojmo
MěK Znojmo
MěK, Klub Relax
Klub zdraví, MěK
MěK Znojmo

19.11.
24.11.

Klub zdraví, MěK
MěK Znojmo

30.1.

MěK Znojmo

8.12.
15.12.

MěK Znojmo
MěK Znojmo

2009

Klubové setkání
100 let svatořečení K. M. Hofbauera – Jiří Svoboda
„Schlacht bei Znaim“(bitva u Znojma) – R.F.Kaufman
Stres a riziko vyhoření – Josef Peterka
Akademie 3. věku: Psychologie II. – PhDr. Jindřich Urban
Domácí ekologie – PhDr. Markéta Frindová-Jelínková
Akademie 3. věku, slavnostní ukončení, předání diplomů,
módní přehlídka na téma „Žena jako kytička“
Seminář pro rakouské knihovníky
Jód a nemoci štítné žlázy – Mgr. J. Kucková
Akademie třetího věku
Jenny Nowak – beseda se spisovatelkou „tajemných upířích“ románů
Klubové setkání
Arnošt Vašíček, beseda s autorem Ďáblovy bible a televizní detektivky
Ďáblova lest
Akademie třetího věku
Imunita a životní styl – Mgr. J. Kucková
Týden knihoven – týden pořadů, besed a soutěží pro děti a dospělé
Klubové setkání
Den otevřených dveří
Ekvádor – cestopisná beseda s promítáním – Jiří Mára
Den otevřených dveří
Ilse Tielsch – autorské čtení rakouské spisovatelky českého původu
P. J. Hejátko – beseda a autorské čtení z vlastní poetické tvorby
Vliv hluku – Josef Peterka
Vinohradnictví I. (Vinohradnictví ČR a Znojemska, Vinařský zákon,
vinařské obce a viniční trati Znojemské vinařské podoblasti) –
Ing. Jaromír Čepička, CSc.
Akademie třetího věku – Kormidelníci duševědy –Mgr. Marek Čapoun
Kulturní osobnosti II. – druhé setkání s knihou Daniela Rubeše
Beseda o činnosti zdravotně znevýhodněných s kulturním programem
Klubové setkání
Jazyk historické architektury na příkladu Louckého kláštera,
PhDr. Petr Šuleř - přednáška
Cvičení – Mgr. Kořenský
Vinohradnictví II. (výběr odrůd révy, podnoží, pěstitelských systémů a
stanoviště pro pěstování na Znojemsku)
Akademie třetího věku – Komunikace-jak ji pěstovat a jak ji zabít –
Mgr. Marek Čapoun
Literární toulky Znojmem – Jiří Svoboda
Vinohradnictví III. (Ošetřování révy vinné během vegetace, ochrana
proti chorobám a škůdcům) – Ing. Jaromír Čepička, CSc.
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2009

Příl. 2. - Výstavní plán Galerie v Domě porozumění v r. 2009
Fotografie a obrazy

Vernisáž 1. dubna, doba trvání výstavy do 24. dubna
Antonín Cvak, fotograf a malíř - výstava k životnímu jubileu (80 let)

 Dny partnerských měst

Vernisáž 29. dubna, doba trvání výstavy do 22. května
Výstava dokumentů, artefaktů a ostatních materiálů dokumentujících vztahy Znojma s partnerskými
městy.

 Proměny Znojma

Vernisáž 26. května, doba trvání výstavy do 13. června
Josef Vlasák – výstava fotografií – pohledy do historie našeho města

 Jasná mysl

Vernisáž 17. června, doba trvání výstavy do 10. července
Honza Wolf, „ten co neumí hrát golf“, výtvarník a básník - prodejní výstava obrázků, kreseb, knih
a kalendářů.

 Magická příroda

Vernisáž 15. července, doba trvání výstavy do 9. srpna
Zdena Falcová, knihovnice Městské knihovny Znojmo a amatérská fotografka - výstava fotografií

 Gastronomické grotesky

Vernisáž 13. srpna, doba trvání výstavy do 11. září
Výstava kreslených grotesek České unie karikaturistů - akce v rámci
11. mezinárodního televizního a rozhlasového festivalu o gastronomii Znojemský hrozen 2009

 Léčivé obrázky

Vernisáž 16. září, doba trvání výstavy do 2. října
Dana Cardová – malířka intuitivních, symbolických kreseb, které působí léčivě svými barvami,
symbolikou a svou vyšší energií.

 Knihovna v akci

Vernisáž 7. října, doba trvání výstavy do 23. října
Kulturně vzdělávací aktivity Městské knihovny Znojmo (besedy, autogramiády, akce pro děti,
Akademie třetího věku, výstavy atd.) - výstava fotografií doplněná tvorbou zaměstnanců knihovny
– obrazy a šperky.

 Jeden den ve Znojmě

Vernisáž 29. října, doba trvání výstavy do15. listopadu
Soutěžní výstava znojemských fotografů.

 Svatomartinská ochutnávka

21. – 23. listopad
Svatomartinská ochutnávka spojená s výstavou fotografií Michala Pavlíka.
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