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I.

ÚVOD

Městská knihovna Znojmo v roce 2019 jako knihovna s univerzálním fondem zajišťovala
veřejné knihovnické, informační a vzdělávací služby celkem pro 130 904 návštěvníky
(návštěvníci knihovny, návštěvníci on-line služeb).
Ve všech provozech knihovny, tedy i včetně poboček bylo zaregistrováno 4 182 čtenářů,
z toho 1 452 dětí do 15 let. Návštěvníků využívajících internet v knihovně bylo 3 956, což je
o 611 více než v roce 2018.
Zásadním úkolem a prioritou knihovny zůstává rozvíjení knihovnických služeb, podpora
čtenářství a rozvoj informační gramotnosti.
Knihovna se tradičně zúčastnila všech významných celostátních knihovnických projektů:
Březen-měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Týden knihoven a Den pro dětskou knihu. Rovněž
se zúčastnila i dalšího ročníku literárního happeningu Noc literatury, jehož cílem je
netradičním způsobem přiblížit veřejnosti prostřednictvím veřejného čtení evropskou
literaturu.
Dalším ročníkem se knihovna zapojila do úspěšného projektu S knížkou do života
(Bookstart), který je zaměřený na získání pozitivního vztahu ke knihám, čtení a čtenářství u
nejmenších dětí společně s jejich rodiči.
Nadále probíhal velmi využívaný celorepublikový projekt zaměřený na rozšíření čtenářství
Kniha do vlaku (bezplatné půjčování knih v prostorách vlakového nádraží).
Knihovna pokračovala i ve spolupráci se školami, neboť jejím nezastupitelným posláním
je vytvářet a podporovat čtenářské návyky a zaměřit se na práci s knihou, zejména u dětí a
mládeže.
Rovněž rozšiřovala svoji nabídku kulturních aktivit po znojemskou veřejnost - někdy až nad
kapacitní možnosti konferenčního sálu, který je pro tyto účely v MěK k dispozici.
Již tradiční akcí znojemské knihovny je velmi úspěšný Jazzový poetický večer, jehož 18.
pokračování proběhlo opět ve zcela zaplněném sále Znojemské Besedy.
Veškerých kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných všemi odděleními a pobočkami bylo
v tomto roce 529 s celkovou účastí 12 774 návštěvníků (rovněž i návštěvníci ostatních akcí,
kde knihovna nebyla hlavním pořadatelem).
Již 12. ročníkem pokračovala Akademie 3. věku. Znojemští i mimoznojemští senioři pokaždé
zaplnili znojemské Kino Svět. Celý studijní rok byl zakončen výletem, tentokrát do Strážnice
(Skanzen Strážnice, Strážnický zámek, Synagoga).
Dalšími vzdělávacími aktivitami pro seniory byly Základní počítačové kurzy a výtvarné
kurzy.
Knihovna i nadále spolupracovala při akcích humanitárních organizací a organizací pro
zdravotně handicapované občany.
V galerii v Domě porozumění na Slepičím trhu uspořádala MěK tři velmi pěkné výstavy.
Na pořádání kulturně vzdělávacích akcích se v rámci svých schopností a dovedností vždy
podílela většina pracovníků knihovny.
Samozřejmou službou knihovny je webová prezentace, která je zvlášť pro virtuální
návštěvníky snadno dosažitelná prostřednictvím internetu - http://www.knihovnazn.cz.
Výhodou je nepřetržitý přístup do on-line katalogu a čtenářských kont uživatelů. WWW
stránky jsou pravidelně aktualizovány a zároveň tyto stránky slouží i jako informační servis
pro ostatní knihovny. Návštěvníků webových stránek bylo celkem 64 528.
Knihovna rovněž pokračovala i další službou, a to na Městské plovárně v Louce. V letních
měsících nabízela bezplatné půjčování knih pro děti i dospělé čtenáře, které mohli využít
všichni návštěvníci koupaliště.
Knihovna se věnovala i svým tradičním službám, a to je výpůjční činnost. Celkem bylo
realizováno 183 055 výpůjček, což je o 6 462 více oproti roku 2018; z toho 76 029
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prolongací; počet výpůjček periodik činil 14 853, což je opět o 1 141 výpůjček více,
v porovnání s loňským rokem.
Dále knihovna ve spolupráci s MZK v Brně posiluje i svoji regionální funkci - pomoc
knihovnám znojemského okresu (bez ohledu na velikost obce a lokalit, v níž knihovny
působí). Pomoc spočívá v poradenské a konzultační činnosti, vzdělávání knihovníků,
zpracování statistik a cirkulace výměnného fondu (VF). 
O svých aktivitách, novinkách i službách knihovna pravidelně informovala na stránkách
regionálního tisku.
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II. EKONOMIKA MěK ZNOJMO
1. ROZBOR HOSPODAŘENÍ
Hospodaření a činnost MěK Znojmo v r. 2019 byly v souladu se zřizovací listinou a
platnými právními předpisy. Činnost byla zajištěna finančním příspěvkem zřizovatele Městem Znojmo - přiznaným na základě:
usnesení ZM Znojma č. 6/2018, bod č. 258, ze dne 10. 12. 2018
usnesení ZM Znojma č. 46//2019 bod č. 2067, ze dne 11. 11. 2019

1. Neinvestiční příspěvek

12 040 000 Kč

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

11 290 000 Kč
10 138 000 Kč
750 000 Kč

Pouze malou část nákladů na činnost hradila knihovna z vlastních příjmů - z tržeb z hlavní
činnosti, rozpočtovanou ve výši 371 578 Kč.
Na zajištění výkonu regionálních funkcí pro znojemský region byla v rámci
trojstranné dohody (dohoda mezi Jihomoravským krajem, Moravskou zemskou knihovnou
v Brně a Městskou knihovnou Znojmo) knihovně přiznána dotace z prostředků
Jihomoravského kraje ve výši 2 348 000 Kč. Dotace byla poskytnuta ve čtyřech splátkách
prostřednictvím Moravské zemské knihovny v Brně přím na účet Městské knihovny
Znojmo, která byla vyčerpaná v plné výši.
Organizace dále hospodařila s neinvestičním příspěvkem od Ministerstva kultury ČR
účelově určeným na pokrytí grantu.
Finanční prostředek byl přiznán na základě rozhodnutí:
1. Číslo rozhodnutí vydaného MK 24953/2019 OULK ve výši 10 000 Kč
grant „Knihovna 21. století“
Finanční prostředek byl plně čerpán viz. Příloha č. 1
Se svěřeným majetkem organizace nakládá dle Zákona o účetnictví čís. 563/1991 Sb., ve
znění následných předpisů, Vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku závazků,
Vyhlášky č. 410/2009 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví a v souladu
s Komisionářskou smlouvou ze dne 1. 1. 2004. Fyzické inventarizaci k 31. 12. 2019 byl
podroben veškerý majetek svěřený do užívání, nebyly zjištěny žádné rozdíly.
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Stav majetku k 31. 12. 2019
1.
2.
3.
4.

Účet 013
Účet 022
Účet 082
Účet 401

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

130 680,00
1 244 976,50
1 180 436,70
24 543,62

5.
6.
7.
8.
9.

Účet 028
Účet 018
Účet 901
Účet 902
Účet 966

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

5 654 546,85
629 042,30
309 089.20
828 858,91
153 542,18
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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 2019.
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
PC pro veřejnost
Ostatní spotřební materiál

Plán Kč
1 007 000,00
865 000,00
760 000,00
5 000,00
100 000,00
13 000,00
17 000,00
112 000,00

Skutečnost Kč
% % plnění
1 005 260,68
99,83
864 793,21
99,98
760 000,00
100,00
4 855,00
97,10
99 938,90
99,94
12 135,58
93,35
16 488,00
96,99
111 844,09
97,86

Stanovený limit na nákup knižních novinek byl dodržen. Nákup zvukových záznamů a CD byl v souladu se
stanoveným rozpočtem. Každoročně probíhá přehodnocení odebírané periodiky, aby byly uspokojivě
pokryty požadavky návštěvníků studovny.
DDHM – byly zakoupeny úklidové vozíky, PC, mobilní telefon Nokia, projekční plátno a kancelářské
křeslo.
Dále je zde zahrnut materiál zajišťující jednak chod knihovny a materiál sloužící k propagaci kulturních
akcí MěK.
Při nákupech byly volení dodavatelé s náhradním plněním dle § 83 Zákona 435/2004 Sb.

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

Plán Kč
349 000,00
28 000,00
126 000,00
195 555,00

Skutečnost Kč
354 308,55
28 085,00
132 668,55
193 555,00

% plnění
101,52
100,30
105,29
99,26

Energie byly čerpány v souladu s rozpočtem. Mírný nárůst spotřeby plynu.
Účet 511 - opravy a udržování
Opravy celkem
Opravy a údržby celkem

Plán Kč
25 000,00
25 000,00

Skutečnost Kč
22 165,19
22 165,19

% plnění
88,66
88,66

Rozpočtová částka na běžnou opravu a údržbu byla plně vyčerpána, finanční prostředky byly použity
na nutné opravy zajišťující chod knihovny, např. servis klimatizace, odborná prohlídka výtahu,
elektroinstalační práce, oprva systému EZS, oprava kopírovacího stroje.
Účet 512 - cestovné
Plán Kč
Skutečnost Kč
Cestovné
13 000,00
13 008,00
Cestovné bylo převážně čerpáno na vzdělávací akce pracovníků MěK Znojmo.
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Účet 513 - náklady na reprezentaci
Náklady na reprezentaci

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

Plán Kč
7 000,00

Plán Kč
672 000,00
15 000,00
16 000,00
31 000,00
90 000,00
4 000,00
76 000,00
226 000,00
213 000,00

Skutečnost Kč
% plnění
6 000,00
85,71

Skutečnost Kč
667 471,13
15 108,50
16 037,71
31 104,48
89 032,62
3 407,12
75 624,60
225 596,00
211 560,10

% plnění
99,33
100,94
100,24
100,34
98,93
85,18
99,51
99,82
99,32

U služeb nedošlo k výraznějším odchylkám od stanoveného rozpočtu. Jsou zde zahrnuty služby
zabezpečující provoz MěK a poboček.
Účty 521, 524, 527:
mzdové náklady vč. Odvodů a OON
Mzdy celkem
v tom: Mzdy
Odvody - SP + ZP
OON
Odvody z mezd FKSP

Plán Kč

Skutečnost Kč

10 103 000,00
7 428 000,00
2 526 000,00
128 000,00
149 000,00

% plnění

10 101 860,00
7 427 418,00
2 525 894,00
128 000,00
148 548,00

99,99
99,99
100,00
100,00
99,70

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

Plán Kč
21 000,00

Skutečnost Kč
% plnění
20 569,00
97,95

Účet 549 – jiné ostatní náklady

Plán Kč

Skutečnost Kč

Bankovní poplatky

8 000,00

Účet 551:
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku

Plán Kč
7

77 000,00

7 089,00

Skutečnost Kč
77 035,40

Organizace provádí účetní odpisy v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem.
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1.2 Rozbor příjmových položek

Plán Kč
Skut Skutečnost%Kčplně % plnění
370 000,00
371 578,00
100,43
245 065,00
2 488,00
32 392,00

Příjmy celkem
V tom: paušální poplatky uživatelů
náhrady za ztracené knihy
poplatky za tisk, kopírování a laminování,
kroužková vazba
ostatní služby
bankovní úroky
ostatní výnosy

73 200,00
0,00
18 433,00

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

1.3 Rozbor účtu 672
672 0501 Dotace na provoz z rozpočtu zřizovatele
672 0502 Dotace na provoz z rozpočtu KÚ JMK
672 0506 Dotace na grant ze státního rozpočtu MK
„Knihovna 21. století“

12 040 000,00 Kč
2 348 000,00 Kč
10 000,00 Kč

14 398 000,00 Kč

672
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2. PŘEHLED TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ V ROCE 2019

SÚ 416

stav k 1.1.

tvo r b a
příděl z odpisů z DHM a DNM
příděl z RF
výnos z prodeje DHM
dotace z rozpočtu kraje
investiční dotace ze SR a SF
ostatní

Investiční fond
SÚ 413

čerpání
plán
skutečnost
77000
77035,4 opravy a údržba nem. majetku
0
0 rekonstrukce a modernizace
0
0 pořízení dlouhodobého maj.
0
0 ostatní-odvod do rozpočtu zřiz.
0
0
0
0

příděl ze zlepš. hosp. výsledku
peněžní dary

SÚ 414

128 998,67 celkem tvorba

stav k 1.1.

skutečnost
0
25816
0
0
0
0
25 816,00

72 776,00 celkem tvorba

0
0
0
0

skutečnost
0
0
0
0,00 celkem čerpání
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bankovní
krytí

253 343,02
bankovní
krytí

154 814,67
bankovní
krytí

skutečnost

0

čerpání

tvo r b a
příděl ze zlepš. hosp. výsledku
ostatní

stav k …1)
plán

úhrada ztráty za předchozí léta
posílení investičního fondu
ostatní
celkem čerpání

celkem tvorba

stav k 1.1.

stav k
skutečnost 31.12.2019
0
0
0
0
0
0
0 154 814,67

čerpání

plán

Fond odměn

úhrada ztráty za předchozí léta
posílení investičního fondu
ostatní
celkem čerpání

skutečnost

příděl ze zlepš. hosp. výsledku
peněžní dary

SÚ 411

plán

tvo r b a
plán

Fond rezervní

stav k... 1)
skutečnost 31.12.2019
0
0
0
0
0
0
0 253 343,02

čerpání

tvo r b a
plán

Fond rezervní

0
0
0
0
0
0

77 035,40 celkem čerpání

176 307,62 celkem tvorba
stav k 1.1.

plán

plán

stav k…1)
skutečnost 31.12.2019
0
0
0
0
0
0
0 72 776,00

bankovní
krytí

72 776,00
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3. PŘEHLED FONDŮ A FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ROK 2019

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

MD
978 039,67
72 776,00
154 814,67
253 343,02
1 458 973,36
2 143,00
0,00
3 113,03
1 464 229,39
0,00
79 044,00
696,00
0,00
41 542,00
1 585 511,39

321 závazky spl.do 10,1
321 závazky spl.po 10,1
331 zaměstnanci
333 závazky vůči zaměstnan.
336 sociální pojištění
337 zdravotní pojištění
342 daň
převod FKSP - pros.
dohadné položky
závazky celkem
prostředky celkem
fond odměn
fond rezervní
fond reprodukce
celkem fondy
zisk
neuhr. ztráta
kontrolní součet
FKSP
účet 243

D

0,00
13 765,85
0,00
593 515,00
232 883,00
100 974,00
82 208,00
-6 623,00
79 044,00
1 095 766,00
1 585 511,39

1 095 766,85
72 776,00
154 814,67
253 343,02
480 933,00
8 810,85

1 585 511,39

1 585 511,39
249 073,96

239 696,96
[11]
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půjčky 335
převod dotace
příspěvek na stravné
kontrolní součet
401 jmění účetní jednotky
403 transfer na pořízení
022 poř.cena
013 software
celkem
082 oprávky
073 oprávky k software
kontrolní součet

16 000,00
-6 623,00
0,00
249 073,96

1 244 976,50
130 680,00
1 375 656,50
0,00
1 375 656,50

[12]

249 073,96
24 543,62
39 996,18

1 180 436,70
130 680,00
1 375 656,50
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III. ČINNOST MěK ZNOJMO
1. STATISTICKÉ ÚDAJE rok 2019
Statistické údaje jsou převzaty z Ročních výkazů o knihovně r. 2018 a 2019. Zahrnují
údaje z centrální knihovny MěK Znojmo a 2 plně profesionalizovaných poboček, pobočky
Loucká a pobočky Gagarinova. Údaje z částečně profesionalizované pobočky
v Načeraticích a 2 neprofesionalizovaných poboček v Konicích a Mramoticích jsou
sledovány na samostatných statistických výkazech a jsou uvedeny ve stručném přehledu
pod bodem 9 a 10.



Knihovní fond (KF)

Knihovní jednotky

r. 2019

Knihovní jednotky k 31. 12. 2018
v tom: naučná literatura
krásná literatura
zvukové dokumenty
zvukově obrazové dokumenty
elektronické dokumenty
Přírůstky knihovních jednotek
Úbytky knihovních jednotek
Počet docházejících periodik



179 129
68 015
104 311
3 030
3 643
44
6 123
8 077
219

181 083
68 374
106 161
2 978
3 516
44
5 878
9 780
210

-1 954
-359
- 1 850
+52
+127
+245
-1 703
+9

Výpůjčky
r. 2019

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



r. 2018-3902i Index r. 2018

183 055
27 876
120 507
3 350
15 986
483
14 853

r. 2018Index Index r. 2018
27 665
27 665
113 521
3 288
17 612
795
13 712

+6 462
+ 211
+6 986
+62
-1 626
-312
+1 141

Uživatelé a návštěvníci
r. 2019

Registrovaní uživatelé
Z toho: registrovaní uživatelé do 15 let
Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)
z toho: návštěvníci využívající internet
návštěvníci kulturních akcí
návštěvníci vzdělávacích akcí
Návštěvníci ostatních akcí, kde knihovna není hlavním
pořadatelem

[13]

4 182
1 452
73 921
3 956
8 882
3 154
738

r. 2018Index Index r. 2018
4 504
1 722
77 780
3 346
10 902
3 450
-

-322
-270
-3 859
+610
-2 020
-296
-
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Elektronické služby knihovny
r. 2019

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



r. 2018Index Index r. 2018

64 528
43 373
21 171
1 138

-10 053
+5 268
-22 192
+126

Ostatní uživatelé
r. 2019

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



74 581
38 105
43 363
1 012

r. 2018Index Index r. 2018
472

553

-81

57
250
4
44
27
20
724
45,5

196
4
44
27
20
724
45,5

+54
-

Meziknihovní výpůjční služba

Požadavky obdržené z jiných knihoven
Počet požadavků
Počet kladně vyřízených požadavků

Požadavky zasílané jiným knihovnám
Index
2 120
2 104

[14]

Počet požadavků
Počet kladně vyřízených požadavků

258
256
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2. ODDĚLENÍ DOPLŇOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ FONDU
AKVIZICE
 Knihy - přírůstky
Oddělení doplňování a zpracování fondu provádělo akvizici, nákupy a zpracování knih pro
jednotlivá oddělení Městské knihovny Znojmo včetně 2 profesionálních a 3 neprofesionálních
poboček. Dokumenty do výměnného fondu nakupovalo regionální oddělení (viz odstavec IV.
Výkon regionálních funkcí pro Znojemsko). Nákup a zpracování zvukových knih do fondu
pro nevidomé uživatele provádělo hudební oddělení. Z celkového počtu 4119 zpracovaných
knihovních jednotek bylo zakoupeno 3393 knih, 52 zvukových knih, 26 audioknih a
zpracováno jako 554 svazků.

1. Oddělení MěK + profesionální pobočky:
Lokace

Nákup

Dar

Celkem svazků

Oddělení pro dospělé

1951

262

2213

Oddělení pro mládež
Pobočka Loucká

655
303

46
32

701
335

Pobočka Gagarinova
Studovna

317
68

17
24

334
92

Regionální fond
Knihovna rakouské literatury

18
0

65
103

83
103

Hudební oddělení - knihy

2

1

3

3314

550

3864

Nákup

Dar

Celkem svazků

23
34
22
79

3
0
1
4

26
34
23
83

Celkem svazků

2. Neprofesionální pobočky:
Pobočka
Konice
Mramotice
Načeratice
Celkem svazků

.
Nákupy knih jsou realizovány převážně prostřednictvím internetových obchodů s ohledem na
poskytovanou výši rabatu a u místních knihkupců. V roce 2018 začalo Oddělení a zpracování
fondu využívat pro výběr a nákupy knih Akviziční portál, který sdružuje nabídky všech
velkých distributorů na jednom místě. Pro nákupy knih, které nejsou k dispozici v distribuční
síti jsou také využívány e-mailové nabídky přímo od autorů nebo nakladatelů. Při nákupech
jsou zohledňovány požadavky jednotlivých oddělení.
[15]
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Nové knihy jsou pro neprofesionální pobočky vkládány na Oddělení doplňování a zpracování
fondu MěK Znojmo do katalogu regionálního knihovního systému Clavius REKS.
Dary jsou získávány od nakladatelů, čtenářů a pomocí projektu „Česká knihovna“,
vyhlášeného MK ČR. V rámci tohoto projektu bylo knihovně v průběhu roku 2019 zasláno
46 knih v hodnotě 14 080 Kč.


Knihy – úbytky

V roce 2019 bylo celkem vyřazeno 8067 knihovních jednotek. Jednalo se o knihy
opotřebované, obsahově zastaralé, dlouhodobě nepůjčované a placené ztráty.
Vyřazené knihy z výměnného fondu byly nabídnuty knihovnám prostřednictvím elektronické
konference Akvizice-knihovny. Jedná se o Konferenci pro zasílání nabídek vyřazených knih
knihovnám v České republice. Ze zbylých vyřazených knih MěK byla část vybrána a využita
v projektech „Kniha do vlaku“ a na Plovárnu. Ostatní vyřazené tituly, o které nebyl zájem
nebo byly poškozeny, byly odvezeny do sběru.
Vyřazené knihy z výměnného fondu byly Regionálním oddělením nabídnuty do knihovního
fondu veřejným knihovnám znojemského regionu.

Oddělení MěK + profesionální pobočky + výměnný fond:

1.
Lokace

Počet svazků

Oddělení pro dospělé
Oddělení pro mládež
Pobočka Loucká
Pobočka Gagarinova

3854
340
316
483

Studovna
Hudební oddělení - knihy

63
0

Regionální fond
Knihovna rakouské literatury
Výměnný fond

0
0
3011

Celkem

8067

2. Neprofesionální pobočky:
Pobočka

Počet svazků
0
0
0

Konice
Mramotice
Načeratice



ROZPOČET - čerpání

Knihy pro oddělení MěK + profesionální pobočky
Knihy pro neprofesionální pobočky

792 989 ,00 Kč
17 011,00 Kč

Celkem

810 000,00 Kč

[16]
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ROZPOČET - čerpán


Rozbor

Knihy na oddělení MěK + profesionální pobočky
Knihy pro neprofesionální pobočky
Celkem



739 270,01 Kč
20 730,00 Kč
760 000,01 Kč

Rozbor čerpání finančních prostředků na knihy

1. Oddělení MěK + profesionální pobočky:
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro mládež
Pobočka Loucká
Pobočka Gagarinova

447 803,88 Kč
116 773,33 Kč
66 881,22 Kč
72 734,99 Kč

Regionální fond
Studovna
Knihovna rakouské literatury
Hudební oddělení – knihy
Hudební oddělení – zvukové knihy

5 093,26 Kč
19 344,22 Kč
0,00 Kč
439,11 Kč
10 200,00 Kč

Celkem

739 279,01 Kč

2. Neprofesionální pobočky:
Konice
Mramotice

6 195,00 Kč
8 660,00 kč

Načeratice

5 875,00Kč

Celkem

20 730,00Kč

Průměrná tržní cena za nakoupenou knihu činila 221,00 Kč. Oproti roku 2018 došlo
k navýšení průměrné nákupní ceny za knihu o 13,50 Kč.
Průměrná tržní cena za nakoupenou tištěnou knihu činila 306,414 Kč.
Při nákupech bylo dosaženo průměrné slevy 27,88 %.
Zvukové knihy byly pořízeny za průměrnou cenu 196,15 Kč.

[17]
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Ostatní

| Opravy knih a záznamů v katalogu
Po celý rok byla průběžně prováděna oprava poškozených knih. Celkem bylo opraveno
1364 svazků:
Oddělení pro dospělé: 1042
Oddělení pro mládež: 165
Pobočka Loucká: 0
Pobočka Gagarinova: 143
Studovna: 14
V katalogu automatizovaného knihovního systému Clavius byly opravovány
a doplňovány katalogizační záznamy a při katalogizaci knih bylo současně prováděno
čištění slovníku od duplicit a chybných tvarů jmenných autorit a předmětových hesel a
jejich aktualizace pomocí databáze Národní knihovny ČR.
Bylo převedeno 57 svazků na jinou lokaci a opraveno 851 signatur u naučné literatury,
z toho 530 z pobočky Gagarinova.
| Obálky knih
Knihovna od roku 2017 využívá obálkový server www.obalkyknih.cz jako hlavní
zdroj zobrazování obálek v katalogu. Kromě obálek jsou k dispozici uživatelům
náhledy titulních stran, obsahů, anotací, recenzí a hodnocení knih.
Knihovna se i roce 2019 aktivně podílela na skenování a zasílání obálek na obálkový
server v případě, že ke katalogizovanému titulu obálka chyběla.
| Souborný katalog
Městská knihovna Znojmo pravidelně přispívá do Souborného katalogu České
republiky, který spravuje Národní knihovna v Praze. V roce 2019 byly importovány
4 soubory s daty dokumentů knihovního fondu MěK Znojmo a přijato do SK ČR
2121 svazků.
| Kroužková vazba
Pracovnice Oddělení doplňování a zpracování fondu prováděla průběžně po celý rok,
pro potřebu knihovny a jako službu čtenářům, vázání dokumentů do kroužkové vazby.
| Školení a semináře
Vedoucí oddělení se zúčastnila těchto akcí:
- 28. 3. 2019 – Tvoříme koncepci knihovny – MZK Brno
- 4. 9. 2019 – Čtenářský workshop s Klárou Smolíkovou – MěK Znojmo
- 26. 9. 2019 – Současná americká literatura v českých překladech – MZK Brno
- 27. 11. 2019 – Výroční seminář souborného katalogu ČR v Praze – MěK Praha
- 5. 12. 2019 – Současná ruská literatura v českých překladech – MZK Brno

[18]
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3. STUDOVNA A ČÍTÁRNA. VEŘEJNÝ INTERNET.
FOND REGIONÁLNÍ LITERATURY
Studovna MěK Znojmo nabízí tyto služby:
| informační - široké spektrum informací z klasických i elektronických zdrojů
| výpůjční - prezenční studium odborné literatury
- prezenční výpůjčky aktuálních čísel novin, časopisů a regionálního tisku
(poslední číslo)
- absenční výpůjčky časopisů (starší čísla)
| rešeršní
| přístup na Internet
| kopírování, skenování, tisk z Internetu
Návštěvníci tohoto oddělení získávají požadované informace několika způsoby: při osobní
návštěvě, telefonicky nebo zasláním e-mailu s konkrétním dotazem. Zároveň nabízíme i
služby jako jsou telefonické rezervace internetových míst.


Číselné ukazatele

Návštěvníci studovny
Počet výpůjček celkem

4 751
13 216

Z toho výpůjček periodik
Z toho výpůjček knih
Ostatní výpůjčky

12 743
472
1

Počet výpůjček na 1 návštěvníka
Vyřízené rezervace
Počet registrovaných informací
Uživatelé internetu
Rešerše
Denní a regionální tisk, periodika
Regionální tituly
Cizojazyčné tituly
Excerpce článků z tisku, periodik a sborníků



2,78
16
48
2 220
5
174
60
0
1 395 článků

Vybrané peněžní částky

Kopírování
Tisky

2 730 ks
6 932 ks

Poplatky/kopírování
Poplatky/tisky
Ostatní poplatky/upomínky
Laminování
Kroužková vazba

3 210 Kč
17 458 Kč
26 412 Kč
80 Kč
60 Kč

Poplatky celkem

47 220 Kč
[19]
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Ediční činnost

Kalendárium - referáty o regionálních osobnostech na webu  12
Kolektivní akce: knihovnické lekce pro školy  2


Spoluúčast pracovníků studovny na akcích knihovny

Pracovníci studovny se podíleli tak jako každý rok na zabezpečení kulturně vzdělávacích
akcí knihovny pořádaných v konferenčním sále, na výstavní činnosti v galerii v Domě
porozumění a při spoluúčasti MěK Znojmo na celostátních knihovnických akcích (např.
Březen-měsíc čtenářů, Týden knihoven). Zajišťovali technické zázemí, propagační
materiály (přednášky, vernisáže, Akademie třetího věku) a zároveň se podíleli na
propagaci knihovny na internetu (knihovnické WWW stránky) rozesíláním pozvánek a
následné vyhotovení a zpracování fotodokumentace.
Rovněž se podíleli již opakovaně na soutěži o nejlepší webovou prezentaci knihovny –
Biblioweb 2019.



Propagace - nástěnky

Nástěnka, o kterou se studovna dělí s půjčovnou pro dospělé čtenáře:
Celostátní knihovnické akce  2
Samostatná nástěnka:
Propagace kulturně vzdělávacích akcí - podle daného programu.
Nástěnka konferenčního sálu - průběžné informace.


Vzdělávání
 Knihovny současnosti 2019 – konference, Olomouc
(10.-12. 9. 2019, Vrábelová M.)
 Lokálka – Knihovny a lokální historie – seminář pro knihovny, Hradec Králové
(12.-13. 11. 2019, Vrábelová M.)

Pracovník Jiří Rudorfer zajišťoval Základní počítačové kurzy pro seniory.


Veřejný internet

Ve studovně jsou k dispozici 4 veřejně přístupná místa připojená k Internetu. Internetová
síť je uživatelům dostupná i prostřednictvím WIFI připojení.
Kromě přístupu na internet umožňovala studovna svým uživatelům přístup do databáze

[20]
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CODEXIS (komplexní právní informační systém), který nahradil dřívější automatizovaný
systém ASPI.
Během celého roku čtenáři i návštěvníci značně využívali přístup k internetu a maximálně
využívali i možnost tiskových výstupů. Těchto tisků bylo oproti minulému roku o 3408 ks
více a uživatelů o 527 více než v roce minulém.


Fond regionální literatury

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


Činnost

Prostřednictvím sociální sítě Facebook informuje o aktuálním programu knihovny, nabízí
informace související s činností knihovny a v neposlední řadě sdílí s našimi uživateli
zajímavé odkazy.
Studovna pravidelně provádí aktualizaci knihovního fondu (vyřazení knih, které jsou již
zastaralé a zároveň doplnění fondu novými aktuálními tituly) a docházejících periodik podle
zájmu čtenářů. V rámci dvou hlavních celostátních akcí Březen-měsíc čtenářů a Týden
knihoven potom dochází k výprodeji již vyřazených časopisů.
Kromě ústních a telefonických dotazů toto pracoviště zodpovědělo elektronickou cestou 48
dotazů, týkajících se převážně fondu regionální literatury a e-prolongací (prodloužení
výpůjček) časopisů.
Studovnu v tomto roce navštívilo o 721 návštěvníků více než v roce 2018. V porovnání
s minulým rokem byl i celkový počet výpůjček větší o 1615 (nárůst výpůjček periodik
o 1 510).
Po dřívějším odchodu pracovnice (zástup za mateřskou dovolenou) pravidelně ve studovně
zastupovala paní Věra Dvořáková (březen-červen 2019).
Po mateřské dovolené se vrátila Bc. Michaela Vrábelová (červenec 2019).
| Nejčtenější denní tisk: Lidové noviny, Právo, Znojemský deník-Rovnost,
Hospodářské noviny, MF dnes
| Regionální týdeníky: Znojemsko, Znojemský týden
| Nejžádanější časopisy - TOP 10: Vlasta, Tina, Týden, Téma, Respekt, Reflex, Story,
Euro, Instinkt, Burda

[21]
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| Další kategorie vyhledávaných časopisů podle témat: společnost, móda, historie,
hobby magazíny
 Rešerše vypracované studovnou v roce 2019  5
o
o
o
o
o

NP Podyjí
Informace z regionálního tisku o událostech v obci Kuchařovice
Edukace pacienta s diagnózou závislosti na návykových látkách ve věznicích
Teorie hegemonické stability
Specifika práce všeobecné sestry poskytované ve věznicích ČR

[22]
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3.1. Využití WWW katalogu MěK Znojmo - 2019

Počet
dotazů
(hledání)
Leden
37 701
Únor
33 721
Březen
33 847
Duben
29 227
Květen
32 234
Červen
28 391
Červenec
27 067
Srpen
23 615
Září
27 271
Říjen
26 690
Listopad
36 777
Prosinec
29 510
ROK 2019 CELKEM
366 051
ROK

2019

Počet vstupů do katalogu
z prostoru
z prostoru
knihovny mimo knihovnu
709
3 296
593
3 098
622
2 988
613
2 925
708
3 027
524
2 607
556
2 965
506
3 029
578
2 822
660
3 355
606
3 037
343
2 172
7 018
35 321
42 339
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Počet vstupů do už. konta
z prostoru
z prostoru
knihovny
mimo knihovnu
19
1 627
21
3 507
20
1 381
29
1 292
31
1 388
28
1 468
34
2 368
29
1 204
26
1 275
20
1 574
21
2 636
18
1 054
296
20 774
21 070
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4. KNIHOVNA RAKOUSKÉ LITERATURY - ÖSTERREICH-BIBLIOTHEK


Číselné ukazatele
Registrovaní čtenáři

47

Návštěvníci
Výpůjčky celkem

425
1064

beletrie
naučná literatura

143
333

periodika
AV media

512
76
7820

Knihovní fond k 31. 12. 2019
Přírůstek za rok 2019

83

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

 Kolektivní (kulturní) akce
KRL v tomto roce nepořádala samostatně žádnou akci.


Vzdělávací akce

| 31. 1. - 2 exkurze – celkem 36 studentů 2. ročník osmiletého dvojjazyčného
gymnázia (1 třída rozdělená do dvou skupin)
| 13. 3. - exkurze – celkem 45 žáků z 8. a 9. tříd ZŠ Prosiměřice (3 sloučené třídy)
| 25. 9. - exkurze – 10 studentů SOU


Propagační akce

| 1. 3. – 29. 3. – výstavka knih „Erika Pluhar“(70 návštěvníků)
|23. 4. – 31. 5. – výstavka knih „Karl Kraus“ (42 návštěvníků)
|24. 6. – 31. 8. – výstavka knih „Rakousko známé i neznámé“ (40 návštěvníků)
|30. 9. – 31. 10. – výstavka knih u příležitosti Týdne knihoven „Učíme se německy“,
(49 návštěvníků)
|11. 11. – 31. 12. – výstavka knih „Peter Handke – Nobelova cena za literaturu“
(47 návštěvníků)
|2. 12. – 31. 12. – výstavka knih „Vánoce v Rakousku“ (20 návštěvníků)

[24]
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Ostatní

| prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby byly z KRL půjčeny 4 knihy do jiných
knihoven
| bylo podáno 17 písemných informací
| KRL odebírá pravidelně 16 titulů periodik, další tituly chodí nepravidelně nebo
jednorázově
| za upomínky bylo vybráno 160 Kč
| knihovnice KRL se zúčastnila těchto akcí:
 4. 4. – MZK Brno – „Školení základů katalogizace v knihovním systému Tritius“
 16. – 17. 10. – setkání knihovníků rakouských knihoven v ČR
(Rakouské kulturní fórum v Praze)
 3. 11. – 9. 11. – stipendijní pobyt ve Vídni spojený s návštěvou knižního veletrhu
„Buch Wien“
 4. – 5. 11 – účast na VIII. bienálním setkání knihovníků a vědeckých
spolupracovníků rakouských knihoven v zahraničí s názvem „Věda
a demokracie (Chancen kultureller Netzwerke, VIII. Biennales Treffen
der LeiterInnen und Wisseschaftlichen BetreuerInnen von Österreich
Bibliotheken im Ausland, Wissenschaft und Demokratie)“
 22. 11. – „12. výroční seminář souborného katalogu ČR“ v Praze

[25]
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5. ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE


Číselné ukazatele

Registrovaní čtenáři

2 294

Počet návštěvníků
Výpůjčky celkem

31 045
117 261

Počet výpůjček na 1 návštěvníka

3,77

Počet vyřízených rezervací
Počet zodpovězených dotazů v elektronické podobě
Poplatky vybrané za rok 2019
Počet vyřízených MVS (pro naše uživatele)

7 359
715
190 212
256

Trocha statistiky
V roce 2019 k nám zavítalo 31 045 návštěvníků, kteří si vypůjčili 117 261 dokumentů.
Čtenáři v hojném počtu využívají možnosti rezervace knih. Tato služba je bezplatná, platí pouze
uživatel, který nevyužívá elektronickou poštu. Vloni jsme tímto způsobem vyřídili 7 359
požadavků.
Elektronickou cestou jsme v loňském roce zodpověděli 715 dotazů. Jednalo se o dotazy
na přítomnost knihy ve fondu, prodlužování či rezervace přes e-mail apod.
Stále trvá zájem o Meziknihovní výpůjční službu (dále MVS). V roce 2019 jsme kladně vyřídili
256 žádostí našich uživatelů, z toho bylo 16 požadavků vyřízeno formou kopie. Z našeho fondu
jsme pak poskytli 2 104 dokumentů do jiných knihoven. Toto číslo nám zvyšují především
knihovny z regionu, a to Obecní knihovna Citonice a Městská knihovna Jevišovice. Služba
MVS je pro knihovny bezplatná, uživatel naší knihovny platí paušální poplatek 70 Kč, který
slouží k úhradě poštovného při vracení dokumentu půjčující knihovně.
Oddělení pro dospělé čtenáře zajišťuje Úvodní knihovnické lekce pro studenty středních
a odborných škol, o tyto akce je zájem především na začátku školního roku. V roce 2019 nás
navštívily 2 třídy studentů SŠT Uhlárka a žáci ze ZŠ Prosiměřice.
Projekty Městské knihovny
Během letních prázdnin jsme již šestým rokem ve spolupráci s Městkou plovárnou Louka
zpřístupnili Knihovnu Na plovárně. Tato služba je bezplatná, půjčování knih a časopisů
probíhalo systémem „půjč si a vrať“. Jednalo se o knihy vyřazené z fondu knihovny, přesto
pečlivě vybrané tak, aby pobavily a zahnaly nudu. V červnu jsme doplnili fond Knihovny
na Plovárně na cca 220 knih různého žánru. Jednalo se především o detektivky a knihy pro děti.
I v roce 2019 jsme pokračovali v projektu Kniha do vlaku. Stejně jako knihovna Na plovárně
slouží knihovna na nádraží bezplatně široké veřejnosti. Knihu si uživatel může vzít,
příležitostně vrátit nebo si ji nechat, případně věnovat knihu svou. Regál na nádraží jsme

[26]

Výroční zpráva Městské knihovny Znojmo / 2019

doplnili jen o cca 300 knih, mnoho knih věnovali po domluvě s námi přímo návštěvníci
knihovny.
Doplnili jsme i regál tzv. Knižní pohotovosti v Nemocnici Znojmo, o který se primárně stará
MěK Jevišovice.
Vzdělávání knihovníků
Pracovníci Oddělení pro dospělé se věnovali získávání a rozšiřování vzdělání v oboru.
Ilona Řezníková a Danuše Růžičková se zúčastnily výjezdní porady knihovníků a knihovnic
do Top komunitní knihovny JMK 2018, tj. do Městské knihovny Velké Pavlovice, do oceněné
Místní knihovny Litobratřice a absolvovaly exkurzi v Ruční papírně Stará škola v Želeticích.
Mgr. Eva Šrámková absolvovala seminář Současná severská literatura v českých překladech
v MZK Brno, v září se pak zúčastnila třídenní konference Knihovny současnosti 2019
v Olomouci a v listopadu s kolegyní Bc. Michaelou Vrábelovou ze studovny absolvovala
dvoudenní odborný seminář Lokálka v Hradci Králové.

Činnosti v Oddělení pro dospělé
Pokračovali jsme ve vyřazování knih z krásné i naučné literatury. V roce 2019 jsme navrhli
k vyřazení 3 707 knih. Jednalo se o knihy ztracené, duplicitní a poškozené. Část méně
využívaného fondu byla převedena do skladu.
V průběhu celého roku jsme uživatele a návštěvníky knihovny informovali o kulturních
a vzdělávacích akcích pořádaných nejen knihovnou, ale i ostatními kulturními institucemi
Znojma. Formou nástěnek byli návštěvníci seznamováni s výročími významných kulturních
osobností. Po celý rok nechyběly tematické výstavky knih k probíhajícím svátkům a období
(celkem 14, např. Vánoce, Novoroční předsevzetí, Velikonoce, Magnesia litera, Miroslav
Zikmund stoletý, Mahátma Gándhí a další.), s pozitivním ohlasem se setkává i tzv. „barevný
regál“, kde jsou knihy vybírány pouze podle barvy obalu tak, aby lákaly k výběru (např. „Jaro
klepe na dveře“, „Barvy podzimu“). Velkou část roku jsme doplňovali knihy na výstavku
tzv. Čtenářské výzvy 2019.
Oddělení pro dospělé čtenáře se jako každoročně zapojilo do celostátních akcí: Březen měsíc
čtenářů a Týden knihoven (30. září – 6. října 2019). V knihovně probíhala tematická výstavka
ke 150. výročí narození Mahátma Gándhího, amnestie na upomínky, registrace nových čtenářů
zdarma apod.
Po celý rok jsme spolupracovali s Oddělením katalogizace při výběru a nákupu knih, v potaz
jsme brali i přání čtenářů a reagovali tak na jejich požadavky.

Nejžádanější tituly
V daném období byl mezi čtenáři největší zájem především o tituly českých autorů. Absolutním
vítězem je Patrik Hartl a jeho knihy Nejlepší víkend (48x), Okamžiky štěstí (31x) a Prvok,
Šampón, Tečka a Karel (24x). Z českých autorů následuje Alena Mornštajnová – Tiché roky
(42x), Slepá mapa (28x) a Hotýlek (27x), dále Evžen Boček a jeho Aristokratka a vlna
zločinnosti (4. díl – 30x), Radka Třeštíková a její Veselí (30x). Mezi české stálice patří Táňa
Keleová-Vasilková, a to bez ohledu na titul a jeho stáří.
[27]
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Ze zahraničních autorů byl největší zájem o autorku Elenu Ferrante a její Geniální přítelkyni
(25x), následuje Samuel Bjork a jeho Clona (22x) a Robert Bryndza s Dívkou v ledu (21x).
Z tzv. povinné četby přeskočil Moliére se svým Lakomcem (27x) loňského vítěze Farmu zvířat
(22x) od George Orwella, z naučné literatury je nejvíce žádaná kniha Historie Znojma
v obrazech od Vlastimila Janků (15x).

[28]
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5.1 KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY MěK ZNOJMO
(Kalendář akcí a Výstavy jsou uvedeny v příloze)

V rámci Akademie 3. věku proběhlo 8 přednášek převážně s regionální tématikou: „Historické
kašny města Znojma“ (PhDr. Jiří Kacetl), „Šebestián Freytag z Čepiroh a Znojmo“ (Mgr. Bc.
Petr Eckl), „Velká díla vánoční hudby“ (PhDr. Jiří Ludvík), „Móda a kroje na Znojemsku“
(Mgr. Jiří Mačuda), „Práce s informacemi na internetu“ (Mgr. Miloš Gregor), „Archeologické
nálezy na Znojemsku“ (Bc. David Humpola) a dále 2 přednášky Ing. Radomíra Němce „Divoký
zelinář“ a „Houby jedlé i nejedlé“.
Zájemci z řad široké veřejnosti navštěvovali výtvarný kurz Ing. Simony Dunglové,
který probíhal po dobu 10 týdnů v odpoledních hodinách v Konferenčním sále knihovny.
Výtvarné práce absolventů pak byly vystaveny v galerii Domu porozumění.
V galerii Domu porozumění proběhly tyto výstavy: obrazy účastníků výtvarného kurzu
Simony Dunglové, 100 let Skautu ve Znojmě a výstava Josefa Vlasáka k životnímu jubileu.
V loňském roce proběhl již tradiční Jazzový poetický večer. Na podzim jsme navázali dalším
ročníkem Studentského poetického čtení. S kytarou nás navštívil Jiří Koukal, své knihy přijeli
představit Josef Špidla, Arnošt Vašíček, Jan Bauer, Šárka Šišková a Ivana Stenzlová. Nechyběla
ani cestopisná přednáška Jiřího Eisenbrucka a Přemysla Kališe. Knížku, kterou má rád,
představil herec Pavel Nový a s historickými tématy vystoupili PhDr. Jiří Kacetl a Mgr. Jaroslav
Šmerda. O zdraví besedoval Ing. Zdeněk Bednář a s horoskopy za námi přijela spisovatelka
Olga Krumlovská.
Středeční odpoledne využívalo sál hudební sdružení Carmina Clara, čtvrteční odpoledne
již tradičně patřilo přednáškám Klubu zdraví a nově Klubu přátel Znojma.

[29]
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6. HUDEBNÍ ODDĚLENÍ
Hudební oddělení navštívilo v roce 2019 celkem 52 návštěvníků. Ti si vypůjčili 430
dokumentů (z toho 166 prolongací). Tyto výpůjčky jsou z drtivé většiny (405) zastoupeny
zvukovými nosiči (kam tradičně spadají CD s nahranou hudbou či mluveným slovem
pro veřejnost a CD ROM s Mp3 nahrávkami převážně mluveného slova pro čtenáře, kteří
ze zdravotních důvodů nemohou číst běžným způsobem), půjčovány ovšem byly i papírové
dokumenty (21 knih).
V roce 2019 proběhlo 8 tematických besed a exkurzí pro různé mateřské a základní školy
ve Znojmě, a pro DPS Plaveč a Denní stacionář ve Znojmě. Těchto exkurzí se zúčastnilo
celkem 225 návštěvníků. Témata pořadů: Svět hudebních nástrojů (2x) a Lidové písně (3x),
Vltava (1x).
Hudební oddělení v čele s Mgr. Pavlem Frindem též zajišťovalo hudební doprovod
při některých akcích pořádaných knihovnou. Jednalo se o vernisáže v Galerii porozumění,
při vyhodnocení soutěže Jižní Morava čte a další.

[30]
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7. DĚTSKÉ ODDĚLENÍ. VEŘEJNÝ INTERNET PRO DĚTI
Zajišťuje výpůjční služby nejen pro děti, ale i dospívající mládež. Děti využívají
dětské oddělení i jako místo příjemného a zábavného trávení volného času.
Základní a stěžejní činnost knihovny je půjčování knih a časopisů. V odpoledních hodinách se
knihovna stává také centrem volného času dětí. Tráví zde čas nejen četbou a psaním úkolů, ale
mají i k dispozici deskové hry, počítače, mohou zde malovat či jinak pobývat se svými
kamarády. Knihovna se soustřeďuje na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněných rodin a na
menšiny. Svoji činnosti prezentuje na webových stránkách knihovny, kde má dětské oddělení
pravidelné rubriky – Informace, Soutěže, Pamětník, Knižní typy, Detektiv knihomol, Literární
a výtvarná galerie, Desatero pro bezpečný internet.



Číselné ukazatele
r. 2019

Celkový počet registrovaných čtenářů
Čtenáři do 15 let
Návštěvníci
Výpůjčky
Z toho výpůjček periodik
Počet výpůjček na 1 návštěvníka
Počet výpůjček na 1 registrovaného návštěvníka
Počet vyřízených rezervací
Počet registrovaných informací
Uživatelé internetu



1 134
1 060
10 505
21 028
1 151
2,00
18,54
241
126
1 703

r. 2018Index Index r. 2018
1 138
1 081
10 527
19 886
1 109
1,88
17,47
222
178
1 614

Ediční činnost: 2

Sborník oceněných literárních prací Autorské čtení 2019 / 1. - 2. kategorie
Sborník oceněných literárních prací Autorské čtení 2019 / 3. - 4. kategorie



Knižní fond

Vyřazeno 438 svazků
Přibylo 445 svazků


Propagace:

Den otevřených dveří
Amnestie

[31]

-4
-21
-22
+1 142
+42
+0,12
+1,07
+19
-52
+89
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Výstavky knih

Kniha můj kamarád
Knihy pro nejmenší
Vánoce v literatuře
Bezpečný internet



Nástěnky

Den pro dětskou knihu
Literární soutěže
Jižní Morava čte
Noc s Andersenem
Listování z parků


Soutěže: účast 180 dětí

Poznáš pohádkovou postavu?
Jarní kviz
Velikonoční tradice
Výlet do minulosti
Prázdniny se blíží
Zpátky v lavicích
Jak tráví prázdniny známí hrdinové?
Zpátky v lavicích
Literární postavy
Hrdinové z dětských knížek
Vánoční čas

Pravidelnými návštěvníky besed a akcí dětského oddělení jsou žáci ZŠ nám. Republiky, ZŠ
Mládeže, ZŠ Václavské nám. a její odloučené pracoviště Jubilejní park, ZŠ P. Diviše a MŠ
Přímětice - Znojmo, ZŠ Speciální a praktická, ZŠ Prosiměřice, ZŠ Vrbovec, ZŠ Suchohrdly,
ZŠ Šatov, MŠ Tvořihráz, MŠ Dělnická, MŠ Slovenská, MŠ nám. Republiky, MŠ Pražská, MŠ
Kravsko, Dyjákovice, Těšetice, Gymnázium Dr. Polesného….

[32]
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Akce na dětském oddělení v číslech

Akce

Počet

Účast

Besedy pro děti ZŠ

84

1920

Informační hodiny (první návštěva v knihovně)

14

254

Interaktivní hodiny

33

752

Vzdělávací akce

107

1802

Besedy pro MŠ

7

158

Besedy pro mateřské centrum Miniklub

4

86

Čtenář roku 2019

8

152

Písmenková víla

3

56

Hodina čtení v knihovně

1

19

Beseda se spisovatelem J. Šandorou

2

92

Beseda se spisovatelkou K. Smolíkovou

1

61

Beseda se spisovatelkou P. Dvořákovou

1

49

Soutěž v rychločtení

2

57

Noc s Andersenem

1

31

Interaktivní počítačová beseda – Digitální stopa

2

46

Stopy našich předků na Znojemsku / M. Mažárová

2

112

SUK elektronické hlasování

1

1

Vyhlášení výsledků liter. soutěže Jižní Morava čte

1

53

Den pro dětskou knihu – Komiksoví hrdinové

1

29

Jarní výtvarná dílna

1

7

Autorské čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol

2

172

Čtenářské kluby / Z3 Přímětice, Vranov nad Dyjí

2

25

280

5934

Celkem



Besedy

Besedy jsou koncipovány, tak aby rozvíjely aktivní čtenářství. Kromě prvních
návštěv knihovny, informačních lekcí, interaktivních hodin, soutěží a kulturních akcí pořádá
oddělení tematické besedy dle požadavků škol pro různé věkové skupiny. Např.: Žánry v
literatuře, Bajky, Čtení s porozuměním, Holocaust, Vynálezy, které změnily svět, Pověsti
Znojma a Znojemska, A. Lindgrenová, Vánoce, Osvobození divadlo, Naši ilustrátoři, 17.
listopad, Po stopách zločinu, Velikonoce, Hrajeme si na básníky, Pohádkový svět, Komiks……
[33]
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Práce s mentálně postiženými a hendikepovanými dětmi
Od podzimu roku 2003 oddělení spolupracuje se ZŠ Speciální a Praktickou ve Znojmě.
Jedenkrát za 6 týdnů děti navštěvují se svou paní učitelkou a asistenty knihovnu. Většina těchto
dětí by se do knihovny nikdy nedostala. Zde mají možnost dvě vyučovací hodiny strávit v
příjemném prostředí a obklopené knihami. I když čtenářské znalosti jsou nedostatečné, přece
čteme /obrázkové písmo, ilustrace/ a vyprávíme si o knize, předčítání, hrajeme různé hry a plní
úkoly.

Interaktivní a vzdělávací hodiny – Úkoly babičky knihovničky / týmová práce/
Cílem těchto pracovních hodin je seznámení dětí s vyhledáváním v naučné literatuře,
pracovat s knihou a nalézt v ní co nejvíce informací k danému tématu, o kterém si vyprávíme.
Oblíbené jsou Úkoly babičky Knihovničky, které skrývají nejen poznání, ale mnoho tajemství,
záhad a úkolů, které musí čtenáři ve skupině odhalit, vypátrat a svoje poznatky před celou třídou
prezentovat. Důraz je kladen na práci s textem - porozumění, výtah nejdůležitějších údajů a
na prezentaci.
Informační hodiny
Cílem je orientace v knihovně, osvojení práce s knihou a dalšími informačními zdroji.

Veřejný internet

Oddělení má šest internetových míst, které navštívilo 1.703 čtenářů. Na nástěnce, ale i u
počítačů jsou letáčky - Bezpečný internet pro děti, Linka bezpečí. V měsíci únoru se děti
seznamují s hrou „Webovou divočinou“ – nástrahy internetu.
Autorské čtení 2019

Dne 27. a 28. března 2019 v Městské knihovně Znojmo proběhlo slavnostní vyhlášení
Autorského čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol, kterého se zúčastnily nejen
děti ze znojemských škol.
Do soutěže bylo zasláno 136 jednotlivých literárních prací a 3 práce kolektivní, na kterých se
podílelo 60 žáků. Celkový počet příspěvků – 196.
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Čtenář roku 2019

Do soutěže o titul ČR 2019 se zapojili žáci 3. tříd ZŠ Mládeže, ZŠ Jubilejní park. Titul
získalo 152 dětí, které splnily podmínky – pravidelný návštěvník knihovny, přečíst 8 a více
knih a zapsat je do čtenářského deníku.
Amnestie

využilo 55 čtenářů.

Den otevřených dveří

využilo 59 návštěvníků knihovny.

Registrace zdarma

X
Tato bezplatná registrace je umožněna zcela novým čtenářům, kteří ještě Městskou knihovnu
nenavštěvovali. Využilo 16 čtenářů.
Noc s Andersenem

Tradičního setkání spáčů se zúčastnilo 31 dětí ze 4. tříd ZŠ nám. Republiky a ze ZŠ
Vrbovec. 31 dětí spalo v knihovně. Téma – Malý princ.
Literární soutěž Jižní Morava čte

Moravská zemská knihovna v Brně ve spolupráci s Městskou knihovnou Břeclav
vyhlásila projekt na podporu čtenářství v Jihomoravském kraji „Jižní Morava čte“. Součástí
projektu byla literární soutěž na téma „Tajemství knihovny“. Projekt je financován
Jihomoravským krajem. V rámci Městské knihovny Znojmo se do soutěže zapojili studenti
[35]
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Gymnázia Dr. Karla Polesného. Do Městské knihovny Znojmo bylo zasláno 65 literárních
příspěvků.

Projekt Bookstart, v českém prostředí pojmenovaný S knížkou do života, je mezinárodní
iniciativa, do které se zapojila i naše knihovna. Projekt Bookstart existuje již 26 let. V roce
1992 se projekt vyvinul ve Velké Británii a právě zde je jeho nejrozvinutější síť a těší se zde
obrovské oblibě. Od té doby si Bookstart našel cestu do dalších více než 20 zemí napříč všemi
kontinenty a v roce 2017 díky pracovníkům SKIPu konečně i do ČR, kde byl v roce 2018
zahájen pilotní ročník. Cílovou skupinou projektu Bookstart jsou rodiče s novorozenci a dětmi
předškolního věku. Pro tuto skupinu byla uspořádána 1 akce / účast 12/. Byly zakoupeny
interaktivní mluvící knihy s Albi tužkou.
Knihovna spolupracuje s Městským úřadem Znojmo – matrika. Při vítání občánků jsou
předávány dárkové sety / předáno 60 ks/.
Půjčování deskových her

Pět čtenářů si vypůjčilo tyto hry - Česko junior, Scrabble, Kde leží Kotěhůlky,
Matematika, Pravěk a Cestujeme po hradech a zámcích. K dispozici na oddělení mají čtenáři
„333 her“, která byla půjčena 16 krát. Zájem o půjčování her je velmi nízký.

Dětské oddělení zajišťuje od 1. 9. 2013 i služby v knihovně ZŠ Prokopa Diviše a MŠ
Znojmo Přímětice 569. Knihovna je otevřena každou středu od 7:45 do 10.00. Počet
registrovaných čtenářů 93. Knihovnu navštívilo celkem 1.030 čtenářů, kteří si vypůjčili
celkem 640 knih. Bylo uskutečněno celkem 32 besed, kterých se zúčastnilo 768 žáků. Jednou
do roka se mění knižní fond. Knihy jsou zapůjčeny z pobočky Gagarinova a z Městské
knihovny Znojmo, dětské oddělení.
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8. POBOČKY LOUCKÁ A GAGARINOVA
8.1. POBOČKA LOUCKÁ
Zajišťuje výpůjční služby pro dospělé i dětské čtenáře. Pořádá besedy pro děti z mateřských
a základních škol.



Číselné ukazatele
r. 2019

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

229
120
4 015
11 724
11 336
388
2,92
192
155
32

r. 2018 Index Index r. 2018
290
174
2 481
9 657
9 175
482
3,89
114
134
28

Byli vystaveni nejčtenější autoři spolu s novinkami. Dále na vozík rozmístěny knihy
s televizním zpracováním. Opraveno 59 dospělých a dětských knih. Vyřazeno bylo 211
časopisů. Knih bylo vyřazeno 315. Knihy byly přeskládány, nyní působí vzdušnějším i
prostornějším dojmem.


Výstavky knih

Josef Lada
Večerníčky
Čtenářský deník
Krteček pana Milera
Vlastimil Vondruška
Jan Bauer
Osvětim


Soutěže

Pohádkové dvojice
Vánoční tradice
České večerníčky
Pohádky z filmů

[38]
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Nástěnky

Jaro
Velikonoce
Prázdniny a bezpečnost pro školáky
Prvňáčci jsou do školy
Zima a vločky
Pan Miller a krteček
Mach a Šebestová

Slavní spisovatelé narozeni v měsíci leden, únor, březen,…

V roce 2019 bylo uspořádáno 83 besed a vzdělávacích akcí s celkovou účastí 1 643 čtenářů.

Kulturní akce a besedy 74
Vzdělávací akce 9
Celkový počet besed a vzdělávacích akcí
Návštěvnost besed 1544
Návštěvnost vzdělávací akce 99
Celková návštěvnost těchto akcí

83

1643

Knihovnu navštěvují žáci školy ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ Znojmo, děti z MŠ Loucká a
MŠ Holandská. Byli uskutečněny i besedy na škole ZŠ Mládeže pro druhý ročník prvního
stupně.



Témata besed

Večerníčky, Uhádni pohádku, Pohádky české i zahraniční, Seznámení s knihovnou, Jak se ke
knize chovat + prohlížení, Čtenářský deník a jejich výroba, Zvířátka v lese, Velikonoční
zvyky, Vybarvování papírových vajíček, Svět bez obalu, Prázdniny a bezpečnost, Advent,
Vánoční tradice.



Akce

Den otevřených dveří, Amnestie upomínek, Nabídka vyřazených časopisů, Bezplatná
registrace nových čtenářů, Učíme děti číst, Pohádky nepohádky.

[39]
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Knihovna DPS Dukelská
Na Dukelské ulici ve Znojmě čítá knižní fond cca 1 100 svazků. Každých 14 dní je prováděna
obměna dle přání uživatelů. Knihovna je otevřena každé sudé úterý 1x za čtrnáct dní.
Knihovna má 5 aktivních čtenářů.
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8.2. POBOČKA GAGARINOVA
Zajišťuje výpůjční služby pro dospělé i dětské čtenáře.
Týdenní pracovní úvazek 37,30 hod.


Číselné ukazatele
r. 2019

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



227
76
4 792
14 766
14 714
52
3,08
217
80
0

r. 2018 Index Index r. 2018
393
238
5 231
17 077
16 711
366
3,26
210
55
5

-166
-162
-439
-2 311
-1 997
-314
-0,18
+7
+25
-5

Knižní fond

vyřazeno 483 svazků – zastaralé, duplikáty, opotřebované
přibylo 334 svazků
Bylo provedeno autorské stavění fondu /pořádající znak tři písmena u dětské literatury na dvě
písmena/. Vyřazeno 85 časopisů. Pokračuje se v kompletizaci dílových knih. Opraveno a
obaleno 468 knih.


Výstavky knih

Knihy pro Vás
Knihy našich babiček
Vánoční pečení
Knihy pro ženy
Božena Němcová
Komiks
17. listopad
Kouzelný svět pohádek
Nové knihy
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Soutěže

účast 12 návštěvníků
Kdo nás ilustroval?
Knihovnu navštěvují pravidelně žáci ZŠ Václavské náměstí - odloučené pracoviště Jubilejní
park, MŠ Pražská, ZŠ Slovenská.

V roce 2019 bylo uspořádáno 51 besed a akcí s celkovou účastí 1 026 čtenářů
Témata besed: Václav Čtvrtek, Večerníček, První návštěva knihovny, Vánoce, Velikonoce,
Knihy na prázdniny, Ondřej Sekora, Krteček…
Akce: Den otevřených dveří, Amnestie, Nabídka vyřazených časopisů, Přihlašování nových
čtenářů – zdarma, Noc s Andersenem

Knihovna DPS U Lesíka
V 1. pololetí 2014 se otevřela nová pobočka pro seniory v pečovatelském domě U Lesíka ve
Znojmě. Knihovní fond činí cca 2000 svazků. Každého půl roku je prováděna aktualizace
fondu. Knihovna je otevřena pro veřejnost 1x za dva týdny. Byla zavedena služba – roznáška
knih na pokoje čtenářů. Knihovna má 19 čtenářů.


Výstavky

Knihy, které jste nám darovali

2019

Čtenáři Návštěvníci Výpůjčky
19
261
634

[42]
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9. POBOČKA NAČERATICE


Číselné ukazatele
r. 2019

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
Návštěvníci akcí
Počet studijních míst
Počet počítačů pro uživatele
Počet návštěvníků využívajících internet
Plocha knihovny pro uživatele v m2
Počet hodin pro veřejnost týdně

r. 2018 Index Index r. 2018
2 304
21
0
403
723
1
90
4
101
4
1
0
35
5

2 281
39
15
287
528
1
60
3
4
1
0
35
5

Od března 2015 se nachází v budově obecního úřadu Načeratice. Knihovnice spolupracuje
s Obecním úřadem Načeratice. Organizačně se podílí na všech kulturních akcích obce.

[44]
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10. POBOČKY KONICE A MRAMOTICE
10.1. POBOČKA KONICE


Číselné ukazatele
r. 2019

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
Návštěvníci akcí
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. 2018 Index Index r. 2018
1 434
20
7
179
676
2
144
2
37
10
1
0
16
2

1 408
22
5
197
1 672
2
176
1
10
1
0
16
2

+30
-2
+2
-18
-996
-32
+1
-

Pobočka se nachází v 1. poschodí kulturního domu Konice.
10.2. POBOČKA MRAMOTICE


Číselné ukazatele
r. 2019

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
Návštěvníci akcí
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. 2018 Index Index r. 2018
1 933
32
7
461
704
3
310
3
151
3
1
0
18
2

1 899
30
11
398
1 322
4
403
0
3
1
0
18
2

Pobočka se nachází v budově obecního úřadu. Výborná spolupráce se čtenáři – SMS. Odebírá
časopis Vlasta.
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pobočka Mramotice
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IV. VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ PRO ZNOJEMSKO



Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených
knihoven za rok 2019

1. Regionální působnost knihovny
MěK Znojmo poskytuje v rámci výkonu regionálních funkcí služby 144 knihovnám, včetně
3 neprofesionálních poboček MěK Znojmo (v tom 8 knihoven s profesionálními pracovníky,
136 s dobrovolnými knihovníky).

Počet pracovníků:
Od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 počet úvazků byl 4. V tom:





p. Mgr. Jana Sikorová (vedoucí RO) – 1
p. Mgr. Magdaléna Filipová - 1
p. Kateřina Juřicová – 1
p. Květa Sobotková – 1

Změny v knihovnách regionu:
















Vranovská Ves – nová knihovnice
Branišovice – od 28. 1. Semínkovna
Přeskače – nová knihovnice
Ctidružice – nová knihovnice, již nemá na starosti celé multifunkční centrum
Plaveč – přestěhování knihovny, nová knihovnice, rozsáhlá aktualizace KF + revize,
kulturně vzdělávací aktivity
Šanov – nová knihovnice
Dolenice – nová knihovnice
Lechovice – nový knihovník, provedena rozsáhlejší aktualizace KF (přes 500 knih)
Mackovice – čtenářské kroužky, NsA, změna knihovnice
Kravsko – nová knihovnice, při aktualizaci vyřazeno přes 1000 knih, opět berou VF,
ke konci roku opět nová knihovnice
Dyjákovice – velká aktualizace při revizi (ca 2000 knih), knihovna má nový nábytek,
ale zatím sídlí ve staré budově, bude se stěhovat do rekonstruovaných prostor na OÚ,
se starostou jednáno i ohledně knihovního systému a případného zřízení dětského
koutku
Miroslavské Knínice - plánují rekonstrukci knihovny, mají k dispozici i předzahrádku
a dvorek, starosta je manažerem MAS Znojemské vinařství – navázána spolupráce
v rámci skupiny Čtenářská gramotnost
Velký Karlov – nová knihovnice
[47]
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Němčičky – začátkem roku obnovena činnost, rozsáhlá aktualizace, nová knihovnice,
koncem roku výměna knihovnic
Citonice – knihovna přestěhována do nových prostor
Hnanice – výměna knihovnic, aktualizace fondu, nákup Albi tužky a knih „Kouzelné
čtení“, sponzorsky získán digitální mikroskop, kulturně-výchovná činnost
Jiřice u Mir. – knihovna přestěhována, nová knihovnice, bude proškolena 2020
Šatov – natřené regály, nové židle
Žerůtky – na přelomu roku přestěhovány
Dyje – koncem roku řešeno znovuotevření knihovny, plánováno předběžně na březen
2020

Neevidované knihovny:
1. Kubšice – přípravy na zaevidování knihovny, konzultace s RO
2. Šumice – knihovna nepracuje a zatím neplánují obnovení provozu
3. Rybníky - koncem roku 2018 přípravy na zaevidování knihovny, nakonec vše
zamítnuto
Evidované nefunkční knihovny:

Černín – knihovna nepracuje pro nezájem čtenářů
Horní Kounice – knihovna je uzavřena
Kadov – nepracuje, neuvažují o obnově činnosti
Ratišovice – pob. Běhařovic – v r. 2018 knihovna nepracovala pro nezájem obyvatel,
nenašli vhodného knihovníka, s výkazem zasláno rozhodnutí zastupitelstva o zrušení
knihovny v březnu 2018 (o čemž nemělo regionální oddělení ponětí), telefonicky řešeno
se starostkou obce; údajně současně podána žádost na MK ČR o vyškrtnutí knihovny
z evidence, které prozatím neproběhlo, ze strany RO snaha o zvrácení situace
5. Starý Petřín – knihovna nepracuje
6. Tvořihráz – knihovna nepracuje pro nezájem čtenářů
1.
2.
3.
4.

Obnova činnosti:



Němčičky - knihovna fungovala, ale bez knihovnice, mají nové regály, pořádají
kulturní akce, chtějí vybudovat komunitní centrum, především pro maminky s dětmi
Dyje – viz výše

Knihovny v Branišovicích, Loděnicích a Šumicích spadající do správního obvodu Pohořelice, nadále zůstávají
pod metodickou péčí regionálního oddělení MěK Znojmo.
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2. Porady, konzultace, metodické návštěvy
Konzultace

Knihovníkům a zřizovatelům knihoven bylo v loňském roce poskytnuto 117 konzultací. Týkaly
se především pomoci s vyplněním ročního výkazu o knihovně, nabídky služeb regionálního
oddělení, aktualizací a revizí knihovních fondů, vyřazování knih, výměn knihovníků a jejich
proškolení, vzdělávání, zapojování knihoven a obcí do celorepublikových soutěží, doplňování
KF, nákupů knihovnických pomůcek, dotací z VISK3, K21 a JMK, projektu „Jižní Morava
čte“, vedení knihovny, koncepce knihovny, webových stránek, standardu VKIS, nákupu HW a
SW, obalování knih a knihovních systémů Clavius a Clavius REKS, KOHA, GDPR, MVS,
přihlašování do čtenářského konta, knihovnických standardů, kulturně-vzdělávací činnosti,
rekonstrukcí a vybavení knihoven.

Metodické návštěvy

Metodické návštěvy byly vykonávány od ledna do poloviny prosince 2019. Většina se
realizovala v rámci rozvozu souborů knih z VF. Vzhledem ke skutečnosti, že MěK Znojmo
nemá vlastní automobil a ani není možné jej půjčit bez předchozí domluvy, není možné
provádět metodiku bez omezení.
Regionální oddělení poskytlo metodickou pomoc ve 111 případech. Některým knihovnám
i opakovaně. Řešeny byly výsledky činnosti knihoven, plnění standardu VKIS, webové stránky
knihoven, výměna knihovníků, poskytování služeb v rámci výkonu regionálních funkcí,
problematika týkající se AKS Clavius a Clavius REKS, evidence knihovního fondu, nákupy
knih z finančních prostředků zřizovatelů knihoven, rozvoz a výměna souborů z VF, metodika
revize a vyřazování KF, realizace projektů JMK, MK ČR a „JM čte“, dotace VISK 3, Knihovna
21. století, JMK – Obecní knihovny, rekonstrukce knihoven, nákup mobiliáře, HW, SW
zařízení, projekt Bookstart a jiné celorepublikové akce, komunitní a kulturní činnost knihoven,
Standard VKIS a Standard pro dobrý KF, portál Knihovny.cz, CADR. Dále také probíhala
školení knihovníků na místě (ZKT, REKS, Clavius), aktualizace a revize KF.
Knihovníci při metodické návštěvě obdrželi materiál „Výsledky činnosti veřejných knihoven
znojemského regionu za rok 2018“ a kopii ročního výkazu o knihovně a v průběhu roku někteří
dle potřeby také Standard pro dobrý KF, Standard pro dobrou knihovnu, Knihovny knihovnám.
Byly s nimi zkonzultovány případné nedostatky a poskytnuta pomoc či doporučení.

Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Konzultace

127

129

110

61

98

85

95

103

117

Návštěvy

124

123

122

101

119

127

129

67

111
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Porady

V roce 2019 uskutečnilo regionální oddělení 5 porad. Z toho 2 porady pro profesionální
knihovnice, 1 setkání se starosty na Setkání starostů Znojemska, 1 porada pro zřizovatele a
knihovníky z neprofesionálních knihoven a 1 výjezdní poradu pro zřizovatele a knihovníky
všech obsluhovaných knihoven Znojemska. 3 porady (1 pro profesionální a 2 pro
neprofesionální knihovny) se konaly v konferenčním sále MěK Znojmo, 1 porada pro
profesionální knihovny byla pořádána v MěK Jevišovice. Při výjezdní poradě byla navštívena
Top komunitní knihovna JMK 2018 - Městská knihovna Velké Pavlovice (motivace knihoven
k pořádání akcí, propojování komunit, hlášení se do knihovnických soutěží), Místní knihovna
Litobratřice (knihovna znojemského regionu, nově rekonstruovaná s pěknými akcemi) a Ruční
papírna Stará škola v Želeticích (1 ze 2 ručních papíren v ČR, sídlící na Znojemsku). Výjezdní
porady jsou velmi oblíbené a setkávají se pokaždé s kladnými ohlasy od zúčastněných.
Považujeme je za velmi důležité, zejména z důvodu ukázek dobré praxe a rozvoje povědomí o
lokálních tradicích a historii. Taktéž profesionální knihovny vítají možnost pořádání porad 1x
ročně v některé z knihoven, kde čerpají inspiraci.

Přehled jednotlivých porad:

4. 9. 2019 – profesionální knihovny
Program:
1.
2.
3.
4.

Informace z regionálního oddělení
Výsledky činnosti 2018
Diskuze, informace z profesionálních knihoven
Workshop s Klárou Smolíkovou

17. 10. 2019 – setkání starostů Znojemska



Seznámení s činností regionálního oddělení
Komunitní knihovny

22. 10. 2019 – výjezdní porada
Harmonogram:
8.00 hod. odjezd ze Znojma (autobusové nádraží z boku pod střechou starého nádraží, jak
čekávají autobusy na odjezd)
9.30 hod. MěK Velké Pavlovice http://www.velke-pavlovice.cz/mestska-knihovna
11.00 – 12.30 hod. pauza na oběd
13.30 hod. Místní knihovna Litobratřice http://litobratrice.knihovna.cz/
14.30 hod. Ruční papírna Stará škola Želetice http://www.handmadepaper.cz/
16.00 – 16.30 hod. návrat Znojma
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Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informace o navštěvovaných místech
Dotační tituly 2019
JM čte
Informace z konference knihovny současnosti
Informace z regionálního oddělení
Komunitní knihovny
Kulturně vzdělávací aktivity knihovny ve Vedrovicích

Výjezdní porada - Litobratřice

18. 11. 2019 – neprofesionální knihovny a zřizovatelé
Program:
1. Slavnostní ocenění za přítomnosti ředitelky MěK Znojmo Věry Maškové
a místostarosty města Znojma Mgr. Karla Podzimka
2. Nabídka profesních kurzů podle NSK a e-learningových kurzů pro knihovníky – Mgr.
Adéla Dilhofová (MZK Brno)
3. Dotační řízení MK ČR
4. Komunitní knihovny JMK
5. Nabídka seminářů a školení na rok 2020
6. Kulturně-vzdělávací aktivity knihoven
7. Novinky ve výměnném fondu
8. Diskuze, informace z neprofesionálních knihoven
9.
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1. 12. 2019 – profesionální knihovny (MěK Jevišovice)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Úvodní slovo pana starosty
Prezentace MěK Jevišovice
Návštěva Předzámčí
Dotační řízení MK ČR
Komunitní knihovny JMK
Nabídka seminářů a školení na rok 2020
Kulturně-vzdělávací aktivity knihoven
Novinky ve výměnném fondu
Diskuze, informace z neprofesionálních knihoven

Předzámčí Jevišovice

3. Vzdělávání, semináře
V rámci vzdělávání bylo realizováno 5 hromadných a 16 individuální školení. Individuální
probíhala buď přímo v knihovnách regionu, nebo v MěK Znojmo. Jednalo se 7x o školení
základů knihovnické techniky a REKS (Mackovice, Přeskače, Ctidružice, Lechovice, Šanov,
Vr. Ves, Velký Karlov), 3x na práci se systémem REKS (Grešlové Mýto, Mir. Knínice,
Mašovice), 1x základy knihovnické techniky (Mir. Knínice), 2x na obalování knih (Slatina,
Výrovice) a 2x balení knih (Velký Karlov, Němčičky), 1x MS word (Chvalovice), 1x MS excel
(Mor. Krumlov).
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Dne 4. 9. 2019 byl uspořádán seminář „Jak na čtenářské workshopy“ s Klárou Smolíkovou,
kterého se mohli zúčastnit knihovníci znojemského a břeclavského regionu.

Další školení:
24. 6. 2019
16. 9. 2019
14. 10. 2019
11. 11. 2019

MS Word
Tvorba webových stránek - šablony pro malé knihovny
MS Excel
Facebook, Instagram - propagace knihoven

Školení FB, Instagram

4. Revize a aktualizace fondů
Regionální oddělení poskytuje pomoc při aktualizacích a revizích KF, vykonávaných klasicky
i přes PC. Po ukončení revize dochází k vypracování seznamu knih navržených k vyřazení
a zaslání k odsouhlasení zastupitelstvu příslušné obce, dále spočítání knihovních jednotek
podle rozdělení do tematických skupin, zjištění počtu nezvěstných knihovních jednotek,
odepsání vyřazených a nezvěstných knihovních jednotek v seznamu přírůstků a zapsání do
seznamu úbytků, odstranění evidenčních a číselných chyb a na závěr vyhotovení Protokolu o
provedení revize knihovního fondu. Provedeno bylo 17 revizí. 12 automatizovaně (Grešlové
Mýto, Lechovice, Ctidružice, Branišovice, Trstěnice, Havraníky, Lesná, Hevlín, Božice,
Jezeřany – Maršovice, Mir. Knínice, Vítonice)), 5 ručně (Plaveč, Kravsko, Dyjákovice,
Kuchařovice, Dolní Dubňany) a 3 samostatné aktualizace KF (Němčičky, Trstěnice, Velký
Karlov). Dále pak byla provedena aktualizace v průběhu revize KF v 6 případech (Plaveč,
[53]

Výroční zpráva Městské knihovny Znojmo / 2019

Grešlové Mýto, Lechovice, Kravsko, Dyjákovice, Dolní Dubňany). Vyřazeno bylo přes 11 000
dokumentů.

Rok

2010

2011

20121

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Obsloužené
knihovny

15

17

12

9

12

19

25

28

20

20

Revidované
knihovny

14

16

13

8

9

16

21

27

17

17

Revidované
k. jednotky

39399

37260

61083

21313

32122

52840

88842

56894

42738

39001

5. Výměnné fondy, cirkulace VF
Stav VF
Ve výměnném fondu bylo k 31. 12. 2019 celkem 39 910 svazků, z toho 179 dokumentů
představují AV media, 93 společenské hry a 4 brožury. Přírůstek za rok 2019 činil 2 173 svazků.
Z dotace na RF bylo nakoupeno 1 701 svazků, 5 svazků bylo zapsáno jako náhrady ztrát.
Odepsáno bylo 3 011 svazků.
VF
Stav

2010

2011

2012

2013

27213

30698

34268

37843

2014 2015
41050 40673

Kč

564727

624501,8

674315,5

700875

646770

3497

3570

4036

3606

Přírůst. 2687

2016

2017

2018

2019

42570

43686

40 789

39910

356761

525747

537004

358794

462833

1800

2728

2680

1706

2173

Cirkulace VF
V roce 2019 bylo pro 118 knihoven vyexpedováno 239 souborů z výměnného fondu s počtem
18 965 svazků. Průměrný počet svazků v souboru je 79.
Rozvozy VF probíhaly od přelomu února a března do začátku prosince 2019.
Po domluvě s knihovníky jsou soubory chystány buď pracovnicemi regionálního oddělení,
nebo si je knihovníci mohou vybrat sami. Stejně tak si je mohou sami vyzvednout.
Během celého roku jsou prováděny rezervace dokumentů z VF dle požadavků jednotlivých
knihoven.
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Cirkulace VF
Obsloužené
knihovny
Vyexpedované
soubory
Svazky
v souborech
Průměrný
sv./soubor

2010

2011

2012

2013

2016

2017

2018

2019

101

103

97

2014
114

2015

107

119

95

116

91

118

211

232

231

204

237

247

219

245

200

239

16005

18046

17766

16735

20208 20792 17808

19664

15277

18956

77,8

76,9

82

85

80

76,3

79

počet 75,9

84,2

81,3

Doprava v rámci výkonu regionálních funkcí:
Na rozvozy souborů z VF a většinu metodických návštěv je zapůjčován osobní automobil
Škoda Roomster ze Znojemské Besedy, od července 2014 má MěK Znojmo k dispozici také
dodávku Fiat Ducato (rovněž ze Znojemské Besedy), pro dopravu na ostatní metodické
návštěvy jsou využívány hromadné dopravní prostředky. V loňském roce bylo ujeto 4303 a
obslouženo bylo 108 knihoven.

6. Nákup a zpracování KF z prostředků obcí
Nákup knih z finančních prostředků zřizovatele prostřednictvím regionálního oddělení využila
v loňském roce 1 knihovna. Zakoupeno bylo 56 svazků v hodnotě 10 000 Kč.
Regionální oddělení nabízí tuto službu obsluhovaným knihovnám pravidelně, zájem je ovšem
stále malý.
Hojněji je využívána služba zpracování knih, které si knihovníci zakoupili sami dle požadavků
svých čtenářů. Objednané knihy se posílají, buď přímo na regionální oddělení, nebo je
knihovníci vozí.
2010
Obsloužené 38
knihovny
Zprac. KJ 3051

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2018

2019

35

2014
38

38

33

40

28

33

48

39

2827

2050

1879

2116

1927

1552

1533

1429

3890

7. Servis VT
Regionální oddělení zajišťuje servisní práce v knihovnách regionu prostřednictvím správce sítě
MěK Znojmo. Jedná se většinou o instalace, zálohování a aktualizace automatizovaných
knihovních systémů Clavius, aktualizace on-line katalogu, instalace on-line katalogu na PC pro
uživatele knihovny, nastavování a řešení problémů s REKS přímo v knihovnách přes webové
rozhraní.
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V roce 2019 pověřená knihovna zajišťovala podporu pro 86 knihoven, které mají
automatizovaný knihovní systém a provedla 35 zásahů.
Připojování a nastavování parametrů knihoven do regionálního knihovního systému REKS
provádí správce sítě MěK Znojmo ve spolupráci s firmou LANius s. r. o.

8. Vícezdrojové financování (dotace, granty) – stručný popis projektů
V roce 2019 zakoupila obec Mašovice prostřednictvím dotace VISK 3 dataprojektor, promítací
plátno a dokoupili výpůjční protokol systému Clavius REKS (žádali samostatně).
Z dotace z Knihovny 21. století na kulturní činnost žádalo regionální oddělení MěK Znojmo.
Díky financím z dotace mohlo být realizováno 16 akcí v knihovnách regionu rámci projektu
„Dospělí i děti do knihovny letí“.
Jednalo se o:
 2 přednášky PhDr. Jiřího Kacetla s tématem „Naši pradědové ve Velké válce: na Soči
a na Piavě 1917/1918“, které přiblížily osudy našich pradědů v řadách znojemského
99. pluku či jihomoravských střeleckých pluků č. 24, 14 a 25 v krutých bitvách na řece
Soči a Piavě proti Italům v letech 1917 a 1918
 2 přednášky Ing. Šárky Jany Janderkové o turistických pokladech Znojemska a Podyjí
 4 workshopy pro děti, vedené metodou kritického myšlení, o pravěku na Znojemsku
pod vedením Mgr. Moniky Mažárové
 4 besedy se spisovatelkou Petrou Dvořákovou o knihách pro děti Flouk a Líla a Julie
mezi slovy
 4 besedy se spisovatelkou Markétou Harasimovou o knize Z deníku kočičky Ťapičky

Přednáška Citonice - PhDr. Jiří Kacetl
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13 knihoven využilo dotace JMK – Obecní knihovny:














Boskovštejn – nákup PC a promítací zařízení
Damnice – modernizace knihovny, dovybavení nábytkem
Hrabětice – PC, tiskárna, dataprojektor, plátno
Jiřice u Mir. – zařízení nové knihovny
Mikulovice – dovybavení knihovny nábytkem
Němčičky – dataprojektor, plátno
Petrovice – nový nábytek (regály, stůl)
Slatina – dataprojektor, plátno
Strachotice – PC, nábytek
Šatov – renovace regálů, židle
Šafov – oprava knihovny
Vedrovice – vybavení výpočetní technikou
Žerůtky – vybavení knihovny

Pomoc se sepsáním žádosti do podzimního dotačního řízení VISK 3 byla poskytnuta obci
Křidlůvky vybavení pro pořádání kulturních a vzdělávacích akcí – dataprojektor, plátno, PC a
tiskárnu. Obci Plaveč na systém Clavius REKS a čtečku čárových kódů. Regionální oddělení
MěK Znojmo si podalo žádost na nákup dataprojektoru, přenosného plátna a ozobotů k využití
pro knihovny regionu.
Regionální oddělení dále podalo žádost do dotačního řízení Knihovna 21. století na kulturní
aktivity pro knihovny regionu. Projekt nese název „Posloucháme nebo čteme, do knihovny rádi
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jdeme“. Pokud bude úspěšný, bude realizováno 24 akcí (besedy, přednášky, workshopy,
vycházky atd.)

9. Metodická pomoc při přípravě kulturní a vzdělávací činnosti, při pořádání
komunitních a dalších aktivit, s důrazem na rozvoj čtenářství u dětí a mládeže
V roce 2019 bylo uspořádáno 21 akcí za přispění dotace JMK na výkon regionálních funkcí,
z toho 16 v rámci projektu z knihovny 21. století „Dospělí i děti do knihovny letí“ viz výše. Ze
zbývajících 5, které byly plně hrazeny z rozpočtu regionálního oddělení, byly 4 besedy se
spisovatelkou Petrou Dvořákovou a 1 beseda s muzejní edukátorkou Monikou Mažárovou o
pravěku. V návaznosti na tyto besedy, které byly úspěšné, se podařilo zorganizovat vícero akcí,
které si hradily knihovny samy.

Beseda s Petrou Dvořákovou - Chvalovice/Vrbovec

Beseda s Monikou Mažárovou o pravěku - Mašovice
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10. Oceňování knihoven




Městská knihovna Jevišovice letos zvítězila v soutěži SMO – Knihovna Jinak
Komunitní knihovna JMK – ocenění získaly Místní knihovna Vedrovice,
Městská knihovna Jevišovice a Městská knihovna Moravský Krumlov
Regionální oddělení v letošním roce ocenilo Místní knihovnu v Litobratřicích za
zdařilou rekonstrukci

V komentáři jsou použity fotografie pořízené pracovníky MěK Znojmo.
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Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí

rok 2019

Kraj
Název knihovny (v krajském sumáři počet PK)
Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce
Počet obsluhovaných knihoven
Poradenská a konzultační činnost

4,00
144
84
117
111

počet obsloužených knihoven
počet poskytnutých konzultací
počet metodických návštěv
Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01

145(145+1MěK)
148

počet obsloužených knihoven
počet zpracovaných statistických výkazů
Vzdělávání knihovníků, semináře
počet obsloužených knihoven

31

počet všech vzdělávacích akcí

z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF
počet všech účastníků
z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF
počet všech vyučovacích hodin
z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF

22
22
57
57
60
60

Porady
38
5
81

počet obsloužených knihoven
počet akcí
počet účastníků
Pomoc při revizi a aktualizaci KF

20
17
39 001

počet obsloužených knihoven
z toho počet revidovaných knihoven
počet revidovaných knihovních jednotek
Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF

1
56

počet obsloužených knihoven
počet nakoupených knihovních jednotek
Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) vlastních KF

počet obsloužených knihoven
počet zpracovaných knihovních jednotek

39
3 890

Výměnný fond (v knihovních jednotkách)

stav výměnného fondu k 31. 12. 2019
roční přírůstek VF
roční úbytek VF
z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce
z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce
z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů

39 910
2 173
3 011
2 118
0
55

Cirkulace VF
118
239
18 965

počet obsloužených knihoven
počet expedovaných souborů
počet svazků v souborech
Servis automatizovaného knihovního systému
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počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu
46 automatizovaného systému
47 počet akcí, zásahů
48 Doprava v rámci výkonu RF
49 počet obsloužených knihoven
50 počet ujetých km

86
35
108
4 303

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

81
82
83
84
85
86
87

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 a zdravotní pojištění (číslo účtu 524)
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Rok 2019

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Rok 2019

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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88
89
90
91

Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87)
Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88)

0,00
0,00
0,00
0,00

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

92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování**
93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)
94 Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostř.obcí)
Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu
95 (mimo prostředky určené na RF)***
Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2019
96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám
97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám

0,00
0,00
0,00

Rok 2019

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

* Nevykazují se zde finance od obcí na nákup VF, ty se uvádí v řádku 100
**

Řádek 93 a 94 vyplňují jen ty PK a KK, v jejichž obvodě obce

přispívají na nákup KF pro své knihovny (viz činnost v ř. 28 a ř. 31)
***Řádky 96 a 97 vyplňují ty knihovny, které získaly v rámci krajských
grantových programů dotace na rozvoj a činnost mimo program RF:
v ř. 96 jsou uvedeny dotace z jakéhokoliv krajského grantového programu, kt. knihovna získala
v řádku 97 jsou uvedeny dotace z krajského grantového programu, kt. knihovna
získala
a který byl krajem vyhlášen výhradně na podporu knihoven a není součástí financí na RF.
****Řádky 99 a 100 vyplňují ty PK a KK, v jejichž obvodě přispívají obce
i na nákup do výměnného fondu (viz. výměnné fondy v ř. 39)
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Příl. 1. Kalendář kulturně vzdělávacích akcí MěK Znojmo v r. 2019

Datum

Pořadatel

7. 1.

MěK

10. 1.
11. 1

MěK
Klub zdraví
MěK

15. 1.

MěK

29. 1.

MěK

4. 2.

MěK

5. 2.

MěK

7. 2.

MěK
Klub zdraví
MěK

12 2.

1.-31. 3.

MěK

4. 3.

MěK

5. 3.

MěK

7. 3.

MěK

7. 3.
12. 3.

MěK
Klub zdraví
MěK

19. 3.

MěK

20. 3.

MěK

Název akce

LEDEN
Akademie třetího věku
Móda a kroje na Znojemsku
Mgr. Jiří Mačuda, Ph.D.
Máte rádi bylinky? Vrací nám zdraví!
Dagmar Langová
Promítnutí dokumentárního filmu Jana Svatoše Archa světel a stínů
Studio Ypsilon
Beseda herce Pavla Nového a Kateřiny Walterové nad knížkami
Čarokrásná Patagonie
Cestopisná beseda Přemysla Kališe
ÚNOR
Akademie třetího věku
Práce s informacemi na internetu
Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.
Historie tzv. staré nemocnice na Dolním předměstí Znojma
PhDr. Jiří Kacetl
Patří smrt do života?
Vladimír Kaleta
„Po čem to šlapeme“
Mgr. Jaroslav Šmerda, geolog JMM ve Znojmě
Přednáška o historických městských dlažbách
BŘEZEN
Březen-měsíc čtenářů
celostátní akce - 10. ročník
Akademie třetího věku
Archeologické nálezy na Znojemsku
Bc. David Humpola
Jan Bauer
Beseda s autorem historických románů
Studentské čtení
Proměna-jak měnit věci v životě, když je změna zdánlivě nemožná
ThB. Jan Majer
Myanmar či Barma
Cestopisná přednáška Jiřího
16. Jazzový poetický večer
Štukový sál Znojemské Besedy
Zpíváme pro UNICEF
Koncert pěveckého sboru Carmina Clara
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MěK

Beseda se spisovatelkou a astroložkou Olgou Krumlovskou

29. 3

MěK
odd. pro děti
MěK

1. 4.

MěK

3. 4.
11. 4.

MěK
MěK
Klub zdraví

6. 5.

MěK

9. 5.

MěK

16. 5.

MěK
Klub zdraví

3. 6.

MěK

6. 6.

MěK

9. 9.

MěK

24. 9.

MěK

30.9.-6.10.

MěK

2. 10.

MěK

3. 10.
7. 10.

MěK
MěK

9. 10,

MěK

10. 10.

MěK
Klub zdraví

Vyhlášení výsledků 13. ročníku AČ žáků ZŠ a studentů středních a
učňovských škol
Noc s Andersenem
19. ročník
DUBEN
Akademie třetího věku
Houby jedlé i nejedlé
Ing. Jaromír Němec
Beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou
Výživa a životní styl nejdéle žijících národů
Roman Uhrin – odborník na zdravou výživu
KVĚTEN
Akademie třetího věku
Výlet
Noc literatury 2019
Galerie v Domě porozumění
Hrátky s pamětí
Michaela Nešporová
ČERVEN
Akademie třetího věku
Slavnostní zakončení s kulturním programem
Štukový sál Znojemské Besedy
Vernisáž kurzů Simony Dunglové
K ukončení výtvarného kurzu
Galerie v Domě porozumění
ZÁŘÍ
Akademie třetího věku
Historické kašny města Znojma
PhDr. Jiří Kacetl
Josef Špidla – „Marie Terezie a její doba“
Beseda nad knihou „Hoř ohýnku, o mou duši se už čerti perou“
Týden knihoven 2019 – 23. ročník
Celostátní akce na podporu knihoven
ŘÍJEN
Arnošt Vašíček
Beseda nad knihou a novým televizním cyklem „České tajemno“
Klub přátel Znojma (pouze pro členy)
Akademie třetího věku
Divoký zelinář
Ing. Radomír Němec
Vernisáž výstavy
100 let Skautu ve Znojmě
Galerie v Domě porozumění
Bludné cesty ke zdraví I.
Mgr. Eva Hanáčková

26. 3.
27. -28. 3.
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15. 10

MěK

22. 10.

MěK

24. 10.
29. 10.

MěK
MěK

4. 11.

MěK

11. 11.

MěK

14. 11.
21. 11.
26. 11.

MěK
Klub zdraví
MěK
MěK

2. 12.

MěK

4. 12.

MěK

10. 12.

MěK

12. 12.
17. 12.

MěK

Čarokrásná Patagonie
Cestopisná beseda Přemysla Kališe – 2. část
Šárka Šišková
Beseda se spisovatelkou nad knihou „A co láska?“
Klub přátel Znojma (pro veřejnost)
Ing. Bednář
Beseda o zdraví s léčivou energií
LISTOPAD
Akademie třetího věku
Šebestián Freytag z Čepiroh a Znojmo
Mgr. Bc. Petr Eckl
„Znojmo a sametová revoluce“
Promítnutí dokumentu s besedou účastníků
Když udeří mrtvice
Martin Čech – specialista v oboru intenzivní péče a pracovník ZZS
Dobrý skutek pro Podyjí
Jazzový poetický večer
Štukový sál Znojemské Besedy
PROSINEC
Akademie třetího věku
„Velká díla vánoční hudby“
Mgr. Jiří Ludvík
Vernisáž výstavy Josefa Vlasáka k životnímu jubileu
Galerie v Domě porozumění
Předvánoční písničkový koncert s kytarou
Jiří Koukal
Klub zdraví
Předvánoční setkání
Beseda nad knihou Ivany Stenzlové Šance pro ženu 40+
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Příl. 2. Výstavy v roce 2019 - Galerie v Domě porozumění

Ukončení výtvarných kurzů Simony Dunglové
(vernisáž 5. 6.)
100 let Skautu ve Znojmě
(vernisáž 9. 10.)
Josef Vlasák – k životnímu jubileu
(vernisáž 4. 12.)
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Podklady pro VZ: Věra Mašková - ředitelka, Mgr. Eva Šrámková - odd. pro dospělé čtenáře, Drahoslava Stehlíková - odd.
pro děti, Iveta Benáčková - studovna a čítárna, Věra Dvořáková - KRL, Ing. Jana Nachtneblová - doplňování a zpracování
fondu, Mgr. Jana Sikorová - regionální oddělení, Alena Radochová - ekonomické oddělení
Fotografie: Archiv knihovny
Zpracovala: Iveta Benáčková

[67]

Výroční zpráva Městské knihovny Znojmo / 2019

[68]

