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ÚVOD

V r. 2010 pokračovala rekonstrukce Městské knihovny Znojmo dokončením práce
na nové fasádě ústřední budovy knihovny. Z finančních důvodů nebyla realizována
rekonstrukce půjčovny pro dospělé čtenáře. Byla provedena méně finančně náročná úprava
studovny a čítárny – vymalování, pokladení podlahové krytiny a částečné vybavení novým
nábytkem – speciální regály na periodika, regály na knihy, stoly a židle a televizor, určený
na promítání prezentací ke knihovnickým lekcím pro školy i veřejnost.
Městská knihovna Znojmo se zúčastnila významných celostátních knihovnických
projektů – Březen - měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Týden knihoven.
Knihovna 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. Kulturně vzdělávací akce městské knihovny mají již
pevné místo na mapě kulturních aktivit pořádaných ve Znojmě a znojemská veřejnost je
hojně navštěvuje – někdy až nad kapacitní možnosti konferenčního sálu. Veškerých
kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných všemi odděleními a pobočkami knihovny bylo
543 (v r. 2009 509 akcí) a zúčastnilo se jich 13.537 návštěvníků (v r. 2009 11.827
návštěvníků).
Velmi úspěšná Akademie 3. věku se i nadále těšila velkému zájmu znojemských
seniorů, jejichž narůstající počet již téměř naplnil štukový sál Znojemské besedy,
ve kterém se A3V z kapacitních důvodů koná.
Vedle Noci s Andersenem, pořádané každoročně pro dětské čtenáře pokračovala
městská knihovna 3. ročníkem dnes již také tradiční akce nočního čtení pro dospělé,
nazvané Noc s Boccacciem.
V galerii v Domě porozumění na Slepičím trhu uspořádala městská knihovna osm,
vesměs velmi úspěšných, výstav.
Na pořádání kulturně vzdělávacích akcí se v rámci svých schopností a dovedností
podílí většina pracovníků knihovny.
Stálý zájem svých uživatelů si znojemská knihovna udržuje i u tradičních služeb,
kterými je výpůjční činnost. Oproti r. 2009, kdy si přišlo půjčit knihy 63.206 návštěvníků,
v r. 2010 to bylo 70.380 návštěvníků. Doplňování fondu probíhalo plynule, finanční
prostředky na nákup knihovního fondu byly ale v tomto roce nižší, což v kombinaci se
stále stoupajícími cenami knih ovlivnilo množství nakoupených knih.
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 měli návštěvníků webové stránky knihovny (www.knihovnazn.cz) 66.216,
v r. 2008 jejich počet vzrostl na 71.556, v r. 2009 na 73.934 a v r. 2010 již 79.759
návštěvníků. Zásluhu na tomto vývoji má určitě i skutečnost, že webová stránka knihovny
je velmi kvalitně spravována.
Stálý mírný nárůst zaznamenává i počet návštěvníků využívajících Internet
v knihovně: r. 2009 = 7.471 návštěvníků, r. 2010 = 8.030 návštěvníků.
Z finančních důvodů se opět nepodařilo vydat již v r. 2009 dokončenou publikaci
„Starostové města Znojma od středověku do současnosti“, mapující vývoj městské správy
ve Znojmě včetně životopisů představitelů města, která vznikla ve spolupráci s historikem
Jihomoravského muzea PhDr. Jiřím Kacetlem.
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II. - EKONOMIKA MěK ZNOJMO
1. ROZBOR HOSPODAŘENÍ
Hospodaření a činnost MěK Znojmo v r. 2010 byly v souladu se zřizovací listinou a
platnými právními předpisy. Činnost byla zajištěna finančním příspěvkem zřizovatele –
Městem Znojmo – přiznaným na základě:
$ usnesení ZM č. 116/2010, pořadové číslo 6157, ze dne 30.3. 2010,
ve výši __________________________________________________ 11 289 000,-- Kč
z toho oprava fasády Zámečnická 9 _____________________________ 1 200 000,-- Kč
$ neinvestiční příspěvek na provoz ______________________________ 11 289 000,-- Kč
$ investiční příspěvek ________________________________________________ 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 2 023 000,- 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 31.12.2010.
Organizace dále hospodařila s neinvestičním příspěvkem od Ministerstva kultury,
na základě rozhodnutí:
$ č. j. 3/147 – MK-S 4129/2010 – OUK ve výši 10 000,-- Kč. Finanční prostředky byly
účelově určeny na pokrytí grantu „Knihovna 21. století“ a plně vyčerpány, viz. vyúčtování
grantu.
$ č. j. 200/MK – S 4507/2010 – OUK ve výši 10 000,-- Kč. Finanční prostředky byly
účelově určeny na pokrytí grantu „ VISK 3“ 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 400 000,- Kč.
Se souhlasem zřizovatele byl čerpán Investiční fond ve výši 98 129,40 Kč. Finanční
prostředky byly použity na dofinancování opravy fasády na budově MěK Znojmo,
Zámečnická 288/9 ve výši 43 698,-- Kč a na posílení zdrojů na opravy - vymalování
studovny a výměnu PVC ve studovně a čítárně MěK Znojmo ve výši 54 431,40 Kč.
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 31.12.2010 byl podroben veškerý majetek svěřený do užívání,
nebyly zjištěny žádné rozdíly. Stav majetku k 31.12.2010.
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$ Účet 022 Samost.movité věci a soubory ____________________________ 2 420 620,15
$ Účet 082 Opr. k movit. věcem a souborům _________________________ 1 877 067,65
$ Účet 401 Jmění účetní jednotky ____________________________________ 543 552,50
$ Účet 028 Drobný dlouhodobý hmot. majetek ________________________ 4 563 793,08
$ Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmot. majetek ________________________ 583 382,30
$ Účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmot. majetek _____________________ 25 973,20
$ Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek _____________________ 851 567,22
$ Účet 966 Majetek vypůjčený _______________________________________ 16 500,00

1.1 Rozbor výdajových položek
Celkový přehled čerpání rozpočtu je uveden v tis. Kč v tabulce Čerpání
neinvestičních výdajů za rok 2010 a v Kč v tabulce Plnění plánu k 31.12.2010.
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
1 376 000,00
800 000,00
645 000,00
5 000,00
150 000,00
430 000,00
146 000,00

Skutečnost Kč
% plnění
1 387 026,04
100,80
812 275,50
101,53
657 793,00
101,98
5 000,00
100,00
149 482,50
99,66
429 466,80
99,88
145 284,24
99,51

Nákup knih byl mírně překročen o úsporu v ostatních položkách, nákup 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 - převážnou část nákladů tvoří uskutečněný nákup rozpočtovaného majetku,
a to kompletní vybavení studovny - regály, stoly, židle a televize, dále byl zakoupen
mobilní telefon náhrada za opotřebovaný a neopravitelný, laserová tiskárna, záložní zdroj a
další drobnější nákupy majetku na dovybavení kanceláří a zajištění provozu.
U ostatního spotřebního materiálu nedošlo k výkyvu, je zde zahrnut materiál
zajišťující jednak chod knihovny a materiál sloužící k propagaci kulturních akcí MěK.
V této položce je též zahrnut povinný podíl zaměstnávání občanů se zdravotním
postižením.
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Účet 502 – spotřeba energií
Energie celkem
V tom: voda
plyn
elektřina
pevná paliva - Načeratice

Plán Kč
425 000,00
19 000,00
140 000,00
245 000,00
21 000,00

2010

Skutečnost Kč
% plnění
423 203,07
99,57
18 842,00
99,17
139 482,07
99,63
244 425,00
99,77
20 454,00
97,40

Energie byly čerpány v souladu s rozpočtem, nedošlo k výraznějším odchylkám.
Účet 511 – opravy a udržování
Opravy a údržby celkem
Opravy a udržování – běžné
Opravy a udržování –použití FRM

Plán Kč
1 403 129,40
1 305 000,00
98 129,40

Skutečnost Kč
1 402 701,56
1 304 572,16
98 129,40

% plnění
99,96
99,96
100,00

Byla zde plně vyčerpána rozpočtovaná částka na opravu fasády MěK ve výši
1 200 000,-- Kč, dále byla provedena oprava havarijního stavu komínu na pobočce
Načeratice, oprava osvětlení (zastaralé rozvody el. vedení), oprava schodů a montáž
zábradlí v kotelně MěK, zakoupení tří kusů monitorů, oprava klimatizace a další drobnější
opravy zajišťující plynulý chod knihovny.
Na opravy a údržbu byl v roce 2010 se souhlasem zřizovatele čerpán investiční fond
ve výši 98 129,40 Kč na dofinancování opravy fasády, vymalování a výměnu PVC
ve studovně MěK.
Účet 512 – cestovné
Cestovné

Plán Kč
8 000,00

Skutečnost Kč
7 280,00

% plnění
91,00

Cestovné bylo převážně čerpáno na vzdělávací akce pracovníků MěK Znojmo.
Účet 513 – náklady na reprezentaci
Náklady na reprezentaci

Plán Kč
17 000,00

Skutečnost Kč
16 173,00

% plnění
95,14

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
853 000,00
70 000,00
85 000,00
90 000,00
140 000,00
10 000,00
82 000,00
201 000,00
175 000,00

Skutečnost Kč
847 746,46
67 508,00
84 285,16
89 637,00
139 650,00
9 914,00
81 689,00
200 236,00
174 827,30

% plnění
99,38
96,44
99,16
99,60
99,75
99,14
99,62
99,62
99,90

U služeb nedošlo k výraznějším odchylkám od stanoveného rozpočtu. Jsou zde
zahrnuty služby zabezpečující provoz MěK a poboček
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Účty 521, 524, 527, 528:
mzdové náklady vč. odvodů
Mzdy celkem
v tom: mzdy
odvody – sociální pojištění
odvody – zdravotní pojištění
náhrada mzdy – nemoc
OON
odvody z mezd FKSP

Plán Kč

Skutečnost Kč

7 560 000,00
5 400 000,00
1 339 000,00
486 000,00
17 000,00
210 000,00
108 000,00

7 557 204,00
5 399 936,00
1 338 987,00
485 285,00
16 287,00
208 710,00
107 999,00

2010

% plnění
99,96
100,00
99,99
99,85
95,80
99,39
100,00

Mzdové prostředky byly čerpány v souladu s rozpočtem, odvody na zdravotní a
sociální pojištění byly čerpány v návaznosti na mzdy, nižší čerpání OON bylo ovlivněno
onemocněním lektora na kulturní akci MěK.
Účet 525 – ostatní sociální pojištění
Úrazové pojištění zaměstnanců

Účet 549 – jiné ostatní náklady
Bankovní poplatky

Plán Kč
16 000,00

Plán Kč

Skutečnost Kč
% plnění
15 425,00
96,41

Skutečnost Kč

13 000,00

Účet 551:
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku

Plán Kč
116 000,00

12 201,00

% plnění
93,85

Skutečnost Kč

% plnění

115 173,00

99,29

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 tisk a kopírování
ostatní služby
bankovní úroky
ostatní výnosy

Plán Kč
400 000,00

Skutečnost Kč
401 359,94
298 223,00
3 162,00
22 609,00
37 000,00
324,94
40 041,00

% plnění
100,33

Ostatní služby jsou tvořený převážně z poplatků za uskutečněné vzdělávací kurzy
akademie třetího věku a kurz kreslení, ostatní výnosy obsahují přeplatky z vyúčtování
energií.
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1.3 Hospodářský výsledek
Hospodaření MěK v roce 2010 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši
4 355,71 Kč.
Návrh na rozdělení HV: Fond odměn ________________________________ 2 000,00 Kč
Rezervní fond _______________________________ 2 355,71 Kč

1.4 Rozpis dotací dle jednotlivých poskytovatelů k 31. 12. 2010

Dotace na provoz z rozpočtu zřizovatele _________________________ 11 289 000,00 Kč
Dotace na provoz z rozpočtu KÚ JMK ____________________________ 2 023 000,00 Kč
Dotace na grant ze státního rozpočtu MK:
„ Knihovna 21. století“ __________________________________________ 10 000,00 Kč
„ VISK 3“ ____________________________________________________ 10 000,00 Kč
Dotace celkem: ____________________________________________ 13 332 000,00 Kč
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2. PLNĚNÍ PLÁNU K 31.12.2010
položka
5136
5136
5136
5137
5139
5151
5153
5154
5155
5161
5162
5162
5162
5163
5164
5169
5169
5169
5169

název

Knihy
Tisk
Zvukové knihy, CD
DDHM ostatní
Nákup materiálu jinde neuvedeného
Voda
Plyn
Elektrická energie
Pevná paliva
Služby post
Služby telekomu a radiokomunikací
Služby internet
Služby SW
Ostatní služby
Nájemné
Přepravné
Cestovné
Příspěvek na stravné
služby bank
Pojištění+ost.fin.služby KOOP.
5011
Mzdy
5031
odvody z mezd
5031
odvody z medz FKSP
5021
OON
5171
Opravy a udržování-běžné
5175
Náklady na reprezentaci
5909
Odpisy
Tržby
Žádost celkem
Hospodářský výsledek
Čerpání FRM

město
plán
skut.
%pln.
645 000
657 793,00
101,98
150 000
149 482,50
99,66
5 000
5 000,00
100,00
430 000
429 466,80
99,88
146 000
145 284,24
99,51
19 000
18 842,00
99,17
140 000
139 482,07
99,63
245 000
244 425,00
99,77
21000
20 454,00
97,40
70 000
67 508,00
96,44
85 000
84 285,16
99,16
90 000
89 637,00
99,60
82 000
81 689,00
99,62
175 000
174 827,30
99,90
140 000
139 650,00
99,75
10 000
9 914,00
99,14
8 000
7 280,00
91,00
201 000
200 236,00
99,62
13 000
12 201,00
93,85
16 000
15 425,00
96,41
5 400 000 5 399 936,00
100,00
1 842 000 1 840 559,00
99,92
108 000
107 999,00
100,00
210 000
208 710,00
99,39
1 305 000 1402 701,56
107,49
17 000
16 173,00
95,14
116 000
115 173,00
99,29
-400 000
-499 489,34
124,87
11 289 000 11 284 644,29
99,96
0,00
4 355,71
98 129,40

reg. čin.
plán
530 000
6 000

celkem

skut.
% pln.
564 727,00
106,55
5 461,00
91,02

15 000
5 000
14 000
25 000

25 976,00
2 926,00
8 651,00
17 470,00

173,17
58,52
61,79
69,88

10 000
15 000
15 000
1 000
13 000

8 698,00
15487,00
6 723,00
850,00
8 125,00

86,98
103,25
44,82
85,00
62,50

45 000
20 000
21 000

35 984,00
9 438,00
23 196,00

79,96
47,19
110,46

3 000
940 000
322 000
19 000

91,33
99,87
99,78
98,82

4 000

2 740,00
938 745,00
321 277,00
18 775,00
1 200,00
6 551,00

2 023
0,00

2 023 000,00
0,00

163,78

100,00

plán
1 175 000
156 000
5 000
430 000
161 000
24 000
154 000
270 000
21 000
80 000
100 000
105 000
83 000
188 000
140 000
55 000
28 000
222 000
15 000
19 000
6 340 000
2 164 000
127 000
210 000
1 309 000
17 000
116 000
-400 000
13 312

skut
%pln.
1 222 520,00
104,04
154 943,50
99,32
5 000,00
100,00
429 466,80
99,88
171 260,24
106,37
21 768,00
90,70
148 133,07
96,19
261 895,00.
97,00
20 454,00
97,40
76 206,00
95,26
99 772,16
99,77
96 360,00
91,77
82 539,00
99,44
182 952,30
97,32
139 650,00
99,75
45 898,00
83,45
16 718,00
59,71
223 432,00
100,65
12 201,00
81,34
18 165,00
95,61
6 338 681,00
99,98
2 161 836,00
99,90
126 774,00
99,82
209 910,00
99,96
1 409 252,56
107,66
16 173,00
95,14
115 173,00
99,29
-499 489,34
124,87
13 307
99,97
4 355,71
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3. PŘEHLED FONDŮ A FINANČNÍCH
PROSTŘEDKŮ

MD
241 Běžný účet
241010 BÚ fond odměn
241020 BÚ rezervní fond
241030 BÚ fond reprodukce
241 celkem
261 pokladna
263 stravenky
112 sklad čistících prostředků

871 936,83
72 776,00
227 754,03
275 674,32
1 448 141,18
8 062,00
0,00
4 825,00

finanční prostředky celkem

1 461 028,18

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

Kont. zůstatek

350 825,00
0,00
9 106,00
1 820 959,18

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

D

9 793,12
1 530,00
475 321,00
261 640,00
55 033,00
11 742,00
425 340,00
1 240 399,12
1 820 959,18

1 240 399,12

fond odměn
fond rezervní
fond reprodukce

72 776,00
227 754,03
275 674,32

celkem fondy

576 204,35

zisk
neuhr. ztráta
kontrolní součet

4 355,71
1 820 959,18
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FKSP
účet 243
půjčky 335
převod dotace
převod úrok, odměny

173 786,96
78 786,00
11 742,00

kontrolní součet

264 314,96

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

2010

264 314,96

264 314,96
543 552,50

2 420 620,15
2 420 620,15
1 877 067,65
2 420 620,15

2 420 620,15

Rezervní fond
Stav rezervního fondu k 1.1.2010
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 31.12.2010

227754,03

227754,03

Investiční fond
Stav investičního fondu k 1.1.2010
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 31.12.2010

258630,72
115173,00

115173,00
98129,40
98129,40
275674,32

Fond odměn
Stav fondu odměn k 1.1.2010
Příděl hospodářského výsledku
Zdroje fondu celkem
Použití fondu na osobní náklady
Použití fondu celkem
Stav fondu odměn k 31.12.2010

72776,00

72776,00
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4. ČERPÁNÍ NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ
Rozpočet
v tis.
Tržby za vlastní výkony

(60x)
(

Poplatky běžná činnost
Ostatní vlastní příjmy
v tom: úroky
(644)
ostatní
(645)
Vlastní příjmy celkem
Pužití FRM
Finanční přisp. od zřizovatele
Finanční přisp. na provoz
(649)
Z D R O J E C E L K E M
Mzdy celkem
v tom: mzdy
(521)
00N
(521)
Povinné pojištění
v tom: sociální pojištění
(524)
zdravotní pojištění
(524)
Spotřeba materiálu
dokumenty-knihy
(501)
dokumenty-tisk
(501)
dokumenty-zvukové knihy,CD
(501)
drobný hmotný majetek
(501)
pevná paliva
(501)
ostatní materiál
(501)
Spotřeba energie
v tom: voda
(502)
pára
(502)
plyn
(502)
elektrická energie
(502)
Služby
v tom: opravy a udržování
(511)
cestovné
(512)
náklady na reprezentaci
(513)
ostatní služby
v tom: služby pošt
(518)
služby telekom.a radiokom.
(518)
služby internet
(518)
služby SW
(518)
nájemné
(518)
přepravné
(518)
příspěvek na stravné
(518)
ostatní služby
(518)
Ostatní sociální náklady
v tom: jiné sociální náklady
(525)
odvody do FKSP
(528)
Jiné ostatní náklady
služby peněžních ústavů
(549)
odpisy HIM a NIM
(551)
NAKLADY CE LKEM
ROZDÍL (zdroje minus náklady)
Jedná se jen o náklady, vynaložené z prostředků zřizovatele.
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Skutečnost
v tis.

% plnění

390,00

391,35

100,35

390
10,00

391,35
10,00

100,35
100,00

10,00
400,00

10,00
401,35
98,12
11 289,00
11 289,00
11 788,47
5 608,65
5 399,94
208,71
1 840,55
1 355,27
485,28
1 407,47
657,79
149,48
5,00
429,47
20,45
145,28
402,75
18,84
0,00
139,48
244,43
1 426,15
1 402,70
7,28
16,17
847,76
67,51
84,29
89,64
81,69
139,65
9,91
200,24
174,83
123,42
15,43
107,99
127,37
12,20
115,17
11 784,12
4,35

100,00
100,34

11 289,00
11 289,00
11 689,00
5 610,00
5 400,00
210,00
1 842,00
1 356,00
486,00
1 397,00
645,00
150,00
5,00
430,00
21,00
146,00
404,00
19,00
0,00
140,00
245,00
1 330,00
1 305,00
8,00
17,00
853,00
70,00
85,00
90,00
82,00
140,00
10,00
201,00
175,00
124,00
16,00
108,00
129,00
13,00
116,00
11 689,00
0,00

100,00
100,00
100,85
99,98
100,00
99,39
99,92
99,95
99,85
100,75
101,98
99,65
100,00
99,88
97,38
99,51
99,69
99,16
99,63
99,77
107,23
107,49
91,00
95, 12
99,39
96,44
99, 16
99,60
99,62
99,75
99,10
99,62
99,90
99,53
96,44
99, 99
98,74
93,85
99,28
100,81
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III. – ČINNOST MěK ZNOJMO
1. - STATISTICKÉ ÚDAJE r. 2010
Statistické údaje jsou převzaty z Ročních výkazů o knihovně r. 2009 a 2010. 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. 2010

Knihovní jednotky celkem k 31.12.2010
v tom: naučná literatura
krásná literatura
zvukové dokumenty
zvukové obrazové dokumenty
elektronické dokumenty
Přírůstky knihovních jednotek
Úbytky knihovních jednotek
Počet docházejících periodik

r. 2009
162 903
64 550
91 465
5 740
306
842
5 890
2 302
273

Index r. 2009

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

+3 588
+643
+2 896
+48
+1
-2 511
+775
-5

$ Výpůjčky
r. 2010
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. 2009
239 931
52 127
115 250
7 762
21 349
1 078
42 365

248 874
53 359
109 722
9 063
27 222
2 339
47 169

Index r. 2009
-8 943
-1 232
+5 528
-1 301
-5 873
-1 261
-4 804

4 461
1 348
82 504
7 471
7 491
4 336

Index r. 2009
+86
+77
+9 443
+559
+2 466
-756

$ Uživatelé a návštěvníci
r. 2010
Registrovaí uživatelé
z toho: registrovaní uživatelé do 15 let
Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy)
z toho: návštěvníci využívající internet
návštěvníci kulturních akcí
návštěvníci vzdělávacích akcí

r. 2009
4 547
1 425
91 947
8 030
9 957
3 580
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$ Elektronické služby knihovny
r. 2010
Počet návštěv webové stránky knihovny
Počet vstupů do elektronického katalogu
Vstupy do elektronického výpůjčního
protokolu
On-line informační služby
(zodpovězené dotazy

r. 2009
79 759
32 622
7 983

73 934
32 514
6 421

Index r. 2009
+5 825
+108
+1 562

453

376

+77

550

509

Inder r. 2009
+41

257
11
66
24
17
948
47

266
14
66
22
16
948
47

$ Ostatní ukazatele
r. 2010
Kulturně vzdělávací akce
(besedy, výstavy, autorská čtení aj.)
Semináře, odborné porady, konzultace
Vydané publikace
Počet studijních míst
Počet počítačů na uživatele
z toho: připojených na internet
Plocha knihovny na uživatel
Počet hodin pro veřejnost týdně

r. 2009

-9
-3
+2
+1

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

2 578
2 533

Požadavky zasílané jiným knihovnám
Počet požadavků
Počet kladně vyřízených požadavků
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2. - ODDĚLENÍ DOPLŇOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ FONDU

AKVIZICE
Knihy – přírůstky:
V roce 2010 bylo pro MěK zpracováno celkem 5841 nových knih, včetně knižních
darů od čtenářů nebo vydavatelů.
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro mládež
Pobočka Gagarinova
Pobočka Loucká
Studovna
Regionální literatura
Rakouská knihovna
MěK celkem:
Výměnné fondy
CELKEM:

1 586 sv.
478 sv.
424 sv.
433 sv.
91 sv.
64 sv.
78 sv.
3 154 sv.
2 687 sv.
5 841 sv.

Nové knihy
Knižní dary
Celkem:

5 542 sv.
299 sv.
5 841 sv.

DARY:
MěK
193 sv.
Rakouská knihovna 77 sv.
Výměnné fondy
29 sv.
Celkem:
299 sv.

Průměrná cena nově pořízených knih, včetně knih pro výměnné fondy, činila
215,50 Kč. Průměrná cena nově pořízených knih pouze pro MěK činila 218,30 Kč.
Pro neprofesionální pobočky MěK bylo zpracováno celkem 118 nových knih,
v celkové hodnotě 24.291,00 Kč.
Nové knihy:
Konice
Mramotice
Načeratice
Celkem:

43 sv.
30 sv.
45 sv.
118 sv.

8 636,10 Kč
6 426,40 Kč
9 228,50 Kč
21 291,00 Kč

V rámci projektu „Česká kniha“, vyhlášeného MK ČR, získala naše knihovna zdarma
10 nových knih českých autorů, v hodnotě 2.872,00 Kč.
Po celý rok byla průběžně prováděna oprava poškozených knih.
Knihy – úbytky:
V roce 2010 bylo z fondu MěK vyřazeno celkem 2 302 knihy. Jednalo se o knihy
opotřebované nebo obsahově zastaralé. Vyřazené knihy byly nejprve nabídnuty knihovnám
v regionu prostřednictvím e-mailu. Této nabídky využily dvě knihovny (Citonice a
Rokytná). Vybrané knihy byly těmto knihovnám bezplatně převedeny.
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Úbytky v jednotlivých odděleních:
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro mládež
Pobočka Gagarinova
Pobočka Loucká
Studovna
Výměnné fondy
Celkem:

184 sv.
1 094 sv.
359 sv.
351 sv.
180 sv.
134 sv.
2 302 sv.

V dětském oddělení byly nově označeny veškeré knihy pro nejmenší čtenáře
(označeny modrou, zelenou a červenou přelepkou). Tyto knihy byly navíc označeny
prvním písmenem autora, což umožní čtenářům rychleji vyhledat konkrétní titul.
V oddělení pro dospělé čtenáře bylo započato s novým označením knih pro mládež.
Navíc budou všechny tyto knihy označeny na hřbetě písmenem M, což opět poslouží
k lepší orientaci čtenářům ve volném výběru knih.
Zvukové dokumenty:
Celkem bylo zpracováno 49 zvukových dokumentů, z toho 5 nosičů bylo získáno
formou daru pro rakouskou knihovnu.
CD
48 ks
CR
1 ks
Celkem: 49 ks

Hudební oddělení
44 ks
Rakouská knihovna 5 ks
Celkem:
49 ks

CD disky zahrnují 18 nových titulů zvukových knih pro nevidomé čtenáře. Zvukové
knihy byly pořízeny v celkové hodnotě 3.900,00 Kč.
Na hudební nosiče pro hudební oddělení bylo vynaloženo 5.000,00 Kč.

ROZPOČET – čerpání
Knihy pro MěK:
Knihy pro MK:
Zvukové knihy
Celkem:

629.602,00 Kč
24.291,00 Kč
3.900,00 Kč
657.793,00 Kč
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Čerpání financí na knihy v jednotlivých odděleních:
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro mládež
Pobočka Gagarinova
Pobočka Loucká
Studovna
Regionální fond
Rakouská knihovna
MěK celkem:
Výměnné fondy
CELKEM:

359.647,80 Kč
79.195,77 Kč
83.812,92 Kč
86.092,19 Kč
19.170,42 Kč
1682,90 Kč
0,00 Kč
629.602,00 Kč
564.727,00 Kč
1,194.329,00 Kč

1586 sv.
478 sv.
424 sv.
433 sv.
91 sv.
64 sv.
78 sv.
3154 sv.
2687 sv.
5841 sv.

Různé:
V průběhu roku jsou prováděny opravy katalogizačních záznamů v návaznosti
na záznamy v UNIMARCU. ( Přechod z programu Lanius na Clavius způsobil, že některé
záznamy neodpovídají pravidlům katalogizace podle AACR 2).
Pracovnice oddělení sledují veškeré změny, které se týkají jmenné a věcné
katalogizace.
V říjnu se jedna pracovnice oddělení zúčastnila knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě,
kde byly také, dle finančních možností, nakoupeny knižní novinky nebo knihy s výhodným
rabatem.

Stránka
17

Výroční zpráva Městské knihovny Znojmo

2010

3. - STUDOVNA A ČÍTÁRNA. VEŘEJNÝ INTERNET,
FOND REGIONÁLNÍ LITERATURY
Číselné ukazatele:
Návštěvníci studovny ................................................................................ 7 570
Počet výpůjček celkem............................................................................ 33 528
Z toho výpůjček periodik ........................................................................ 32 009
Počet výpůjček na 1 návštěvníka ................................................................. 4,42
Uživatelé Internetu .................................................................................... 3 376
Kromě přístupu na Internet umožňovala studovna svým uživatelům přístup
do databáze ASPI.
Doplňování knižního fondu:
Příruční knihovna................................................ 103 sv. v hodnotě 25.018,- Kč
Regionální fond .................................................. 165 sv. v hodnotě 15 113,- Kč
Denní a regionální tisk a periodika – odebíráno celkem ............................ 168
z toho ................................................... 7 cizojazyčných a 42 regionálních titulů
Excerpce článků z tisku, periodik a sborníků .............................3 211 článků
Kopírování/tisky ........................................................................... 5 803/7 883
Poplatky vybrané za kopírování/tisky .............................. 5 975,-/16 283,- Kč
Ostatní poplatky (upomínky, popl. za jednorázovou návštěvu) ......... 5 865,-Kč
Poplatky celkem .......................................................................... 28 123,-Kč ?
Ediční činnost:
Znojemsko v tisku 2009 – výběrová regionální časopisecká bibliografie
Kalendárium – referáty o regionálních osobnostech na webu .........................12
Starostové města Znojma od středověku do současnosti – připraveno k tisku od r. 2009,
z finančních důvodů stále nebylo vydáno
Kolektivní akce: knihovnické lekce pro školy .................................................8
Spoluúčast pracovníků studovny na akcích knihovny:
Pracovníci studovny se podíleli na zabezpečení kulturně vzdělávacích akcí knihovny
pořádaných v konferenčním sále, výstavní činnosti v galerii v Domě porozumění a při
spoluúčasti MěK Znojmo na celostátních knihovnických akcích (např. 0. Ročník nové
celostátní kampaně Březen-měsíc čtenářů 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:
Nástěnka, o kterou se studovna dělí s půjčovnou pro dospělé:
Celostátní knihovnické akce a knihovnické zajímavosti ...................................4
Stránka
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Propagace nově vybavené studovny .................................................................1
Nástěnka konferenčního sálu – průběžné informace o kulturně vzdělávacích akcích
knihovny
Studovna byla v prázdninových měsících uzavřena z důvodu úprav jedné z místností,
které zahrnovaly výměnu podlahové krytiny, vymalování a výměnu nábytku (stoly, židle,
regály na knihy a časopisy). V důsledku toho bylo třeba vystěhovat veškerý fond, nově ho
přeřadit a umístit do nových knižních i časopiseckých regálů. Souběžně s těmito pracemi
proběhl i generální úklid skladových prostor studovny. Pořízen byl i televizní přijímač
určený k promítání prezentací ke knihovnickým lekcím a pro návštěvníky studovny byl
nainstalován ON LINE katalog.
Z důvodu omezeného provozu byl zaznamenán dočasný úbytek návštěvníků a
výpůjček.

4. - KNIHOVNA RAKOUSKÉ LITERATURY - ÖSTERREICH-BIBLIOTHEK
Číselné ukazatele:
Registrovaní čtenáři ......................................................................................93
Návštěvníci ................................................................................................. 832
Výpůjčky celkem ..................................................................................... 1 401
z toho:
beletrie....................................................................................... 579
naučná literatura ........................................................................ 821
z toho.
periodika ........................................................................ 546
AV media ...........................................................................1
knihovní fond k 31.12.2010 ..................................................................... 6 647
přírůstek za rok 2008 .................................................................................. 164
úbytek.............................................................................................................0
Kolektivní akce:
- 2. 3. a 5. 3. - celkem 3 akce pro děti ve spolupráci s dětskou knihovnou s názvem
„Jedeme do Rakouska“ – pomocí her, kvizů a soutěží seznámení se základními
informacemi o Rakousku. Akce se zúčastnilo celkem 43 dětí
- 20. 4. - autorské čtení německy píšícího spisovatele českého původu Milana Ráčka
„Autorenporträt-live“ spojené s promítáním DVD „Autorenporträt“ – zúčastnilo se
40 studentů dvojjazyčného gymnázia
- 9. - 14. 7. – spolupráce s organizací „Aktion Česká republika - Rakousko“ při pořádání
„Letní školy literárního překladu“ (Sommerschule der literarischen Übersetzung in
Znojmo) – zúčastnilo se 21 studentů germanistiky
- 6. 10. – autorské čtení rakouského spisovatele Beppo Beyerla, kterého doprovodil a
z jehož díla česky četl spisovatel Milan Ráček. Účastnilo se asi 50 studentů dvojjazyčného
gymnázia a návštěvníci z řad veřejnosti
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Vzdělávací akce:
-

19. 4. – exkurze – 17 studentů Střední zdravotnické školy ve Znojmě (4. ročník)
14. 7. – exkurze – 6 účastníků Letní školy literárního překladu
11. 11. – exkurze - 7 účastníků semináře„Mediální výchova“

Propagační akce:
- leden – nástěnka „Nové knihy v Knihovně rakouské literatury“
- 1.12. – 31.12. - výstavka knih H. C. Artmanna –u příležitosti 10. výročí úmrtí, zhlédlo
ji 48 návštěvníků
Informační materiály:
-

duben – bibliografický materiál „Milan Ráček“ – 55 výtisků
říjen – bibliografický materiál „Beppo Beyerl“ – 55 výtisků

5. - ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE.
Oddělení zajišťovalo výpůjční a informační služby pro dospělé čtenáře, dospívající
mládež i pro starší dětské čtenáře. Do půjčovny pro dospělé zavítalo v loňském roce
39 860 návštěvníků. Nárůst proti roku 2009 činí asi 650 návštěv. Zvýšený zájem byl
zaznamenán také o kulturní a vzdělávací akce, které organizuje oddělení pro dospělé
čtenáře. Akcí se zúčastnilo 3 418 návštěvníků, nárůst proti roku 2009 je 400 osob. Kromě
fyzických návštěv se také zvýšil počet návštěv virtuálních.
Čtenářům byl absenčně zapůjčen 132 701 dokument, což je téměř o 2500 výpůjček
více než v roce 2009. Nadále přetrvává zájem o využívání meziknihovní výpůjční služby.
Knihovnám okresu a dalším žádajícím knihovnám ČR zapůjčila MěK Znojmo ze svých
fondů 2 534 dokumenty a pro své uživatele si vyžádala z jiných knihoven 176 titulů
literatury.
V roce 2010 se v půjčovně zaregistrovalo 3 027 čtenářů, což představuje nárůst
přibližně o 100 uživatelů. I přes rozvoj ostatních informačních médií se nám tedy daří své
čtenáře zaujmout a udržet.
Individuální práci se čtenářem byla i v roce 2010 věnována velká pozornost.
Pro invalidní čtenáře a čtenáře ve starším důchodovém věku byly připravovány soubory
knih. Uživatelům byla poskytována praktická pomoc při vyhledávání v ON-LINE
katalogu. Ve zvýšené míře se knihovnice věnovaly zpracovávání rezervačních záznamů.
Knižní fond ve volném výběru byl pravidelně pořádán, doplňován a aktualizován.
Méně žádané tituly a duplikáty byly administrativně i fyzicky převáděny do skladu.
Byla provedena prověrka titulů detektivní literatury, opotřebované knihy byly
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vyřazeny z fondu. Abychom usnadnili čtenářům orientaci ve volném výběru beletrie,
knihovnice vyčlenily a samostatně uspořádaly sci-fi a fantasy tituly.
Důležitou součástí činnosti oddělení pro dospělé byla organizace a pořádání kulturních
a vzdělávacích akcí pro čtenáře a ostatní návštěvníky knihovny. Celkem byly uskutečněny
43 kulturní akce a 31 vzdělávací akce s celkovou účastí 3 418 návštěvníků. Velký zájem
byl mezi uživateli o cyklus přednášek Akademie třetího věku, kdy z kapacitních důvodů
musely být akce přesunuty do sálu Znojemské besedy. Oblibě mezi návštěvníky knihovny
se rovněž těšil komponovaný kulturní pořad s nočním čtením – Noc s Boccacciem.
Pracovnice oddělení se také podílela na organizování druhého ročníku Kurzu kreslení a
na zabezpečování výstavní činnosti v Galerii Domu porozumění.
Začátkem října jsme se již tradičně zapojili do akcí celostátního Týdne knihoven, kdy
byly čtenářům promíjeny poplatky z prodlení, nevybíraly se registrační poplatky u nových
čtenářů a probíhalo Velké říjnové společné non-stop čtení. Na závěr Týdne knihoven
proběhl Knihovnický happening.
V rámci ediční činnosti pracovnice oddělení zpracovaly tyto bibliografické letáky:
Karel Hynek Mácha, Ota Pavel, František Hrubín, Arnošt Lustig, Olga Krumlovská.

5.1 – KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY MěK ZNOJMO
Kulturně vzdělávací aktivity knihovny mají stále stoupající tendenci, co do množství
akcí, tak i počtu jejich návštěvníků. Bohatě využívaný konferenční sál svou kapacitou
pomalu přestává stačit, a tak jsme pro realizaci některých oblíbených pořadů byli nuceni
využít větší sál Znojemské Besedy, se kterou jsme navázali dobrou spolupráci.
Akademie 3. věku – nejpočetnější skupinou návštěvníků knihovny jsou stále senioři,
proto, bude hlavní prioritou činnosti knihovny i nadále celoživotní vzdělávání a vzdělávání
vůbec. Těší nás stoupající zájem o tuto aktivitu a tak i Akademii 3. věku jsme po dohodě
přesunuli do štukového sálu Znojemské Besedy. Opět se nám osvědčil výběr lektorů
z regionu – k velmi dobře hodnoceným patřila např. přednáška o uměleckých artefaktech
Znojma, kterou uvedl znojemský rodák a současný správce uměleckých sbírek
Strahovského kláštera, Mgr. Libor Šturc. Stejně tak byla úspěšná vycházka po
pamětihodnostech Znojma se znojemským spisovatelem a pedagogem Jiřím Svobodou
s následnou obrazovou prezentací. Rozhodně nelze opomenout dvě na sebe navazující
přednášky věnované znojemským hudebníkům a kapelám let minulých nazvané
„O znojemském muzicírování“, jejímiž protagonisty byli čtyři členové dnes již zaniklých,
ale ve své době velmi známých a oblíbených, hudebních těles. I tyto akce měly velmi
dobrý ohlas a hodláme v tomto duchu do budoucna určitě pokračovat. K nejúspěšnějším
projektům patří nově nabídnutá akce – exkurze po kulturních památkách. Jako první
absolvovali naši studenti výlet na zámek Vranov nad Dyjí a přes malou nepřízeň počasí
byli všichni velmi spokojeni a už se těší na další. Jako každý rok byla Akademie
zakončena slavnostním předáváním certifikátů a kulturním programem.
Výstavy v Galerii Domu porozumění – možnost nabídnout vlastní výstavní prostory
značně rozšířila nabídku kulturních aktivit knihovny. V roce 2010 zde proběhla řada
Stránka
21

Výroční zpráva Městské knihovny Znojmo

2010

výstav, zejména fotografů, ale také dalších výtvarných umělců, zejména regionálních.
Jednou z nejvýznamnějších výstav byla výstava vybraných prací účastníků FotoFestu,
jehož patronem se stal významný fotograf prof. Jindřich Štreit.
Jako novou aktivitu jsme nabídli dvoudílný cyklus přednášek pro střední školy
nazvaný „Procházka Znojmem 20. století“, zaměřený na dějepis. Formou porovnávání
starých pohlednic a novodobých fotografií byl studentům nabídnut pořad, který je seznámil
s historií Znojma. I tento typ přednášek bude určitě mít pokračování.
Noc s Boccacciem – další ročník „dospělácké“ varianty Noci s Andersenem už si našel
své příznivce. Tematicky se nejvíce osvědčila renesance – ať už ve výběru textů nebo
doplňkových programů.
K oblíbeným můžeme také zařadit již vyzkoušené celonárodní Čtení Bible, čtení nebo
přednes poezie a non-stop čtení, opět pro studenty středních škol, případně další
dobrovolníky z řad veřejnosti, kde se nám vedle studentů nejvíce zapojili čtenáři z řad
seniorů.
Besedy a autorská čtení – tento typ pořadů patřil rovněž k nejvíce navštěvovaným
širokou veřejností, tedy nejen čtenáři knihovny. K nejžádanějším patřily besedy cestopisné,
spojené s promítáním, regionální – tentokrát jsme např. nabídli třídílný cyklus vzpomínek
znojemského rodáka, muzikanta, novináře a cestovatele Jiřího Roupce a jeho hostů a
samozřejmě besedy se spisovateli – k těm nejvýznamnějším určitě patřila ta s Arnoštem
Lustigem. Oblibu si získaly také hudebně poetické večery, v nichž jsou poetické texty
prokládány živou hudební produkcí.
Zanedbatelná není již mnohaletá spolupráce s Klubem zdraví, se Znojemskými
vozíčkáři, Charitou, Tyflocentrem, Svazem tělesně postižených atd., díky které jsme mohli
rozšířit nabídku pořadů pro širokou veřejnost a vlastně všechny věkové kategorie, což je
potěšující nejen pro nás, ale zejména pro návštěvníky naší knihovny.1

6. - HUDEBNÍ ODDĚLENÍ
V roce 2010 navštívilo hudební oddělení 502 návštěvníků, počet výpůjček bylo 1060
dokumentů (včetně prolongací). 95 % výpůjček tvořily audio nosiče (jednak pro veřejnost,
jednak pro návštěvníky s handicapem znemožňujícím běžné čtení), na zbývajících 5 % se
podílejí knihy a časopisy. Prezenčně bylo vypůjčeno 385 zvukových CD nosičů (výhradně
zvuková CD pro veřejnost), ostatních 675 výpůjček bylo uskutečněno absenčně (zvuková
CD pro veřejnost a magnetofonové kazety a CD-ROM s MP3 soubory pro návštěvníky
s výše uvedeným handicapem; cifra kromě zvukových dokumentů zahrnuje i výše
zmiňované knihy a časopisy a také prolongace výpůjček).
Zvlášť se evidují návštěvy nově zavedeného internetu pro veřejnost (2 počítače): 101
návštěvníků uskutečnilo během roku 721 návštěv.
Nad rámec běžného provozu a všeobecných seznamovacích exkurzí proběhlo 23
exkurzí tematických (pořady Svět hudebních nástrojů, Smetanova symfonická báseň
1

Kalendář akcí a Výstavní plán jsou uvedeny v příloze.
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Vltava) s celkovým počtem návštěvníků 396. Pořady byly prezentovány základním školám
(včetně ZŠ speciální a praktické), SPgŠ, MŠ Gránická a Dennímu stacionáři svatého
Damiána.
Hudební oddělení také tradičně zajišťovalo hudební složku některých kulturních akcí
pořádaných Městkou knihovnou Znojmo.

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.
2010
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

2009

Index r. 2009

1 261
931
10 924
26 809
4 886
2,45
21,26

1 202
748
10 922
26 259
4 532
2,40
21,84

+ 59
+183
+2
+550
+354
+0,05
-0,58

156

165

-9

1 991
18,2%

1 394
12,8 %

+597
+5,4

Počet vyřízených rezervací
Uživatelé internetu
tj. z celkového počtu návštěvníků

Knižní fond ve volném výběru byl pravidelně pořádán, doplňován a aktualizován.
Přírůstek .............................................................................................. 478 knih
Úbytek ............................................................................................... 1094 knih
Počet odebíraných časopisů....................................................................... 23 ks
Webové stránky
Dětské oddělení má svoje webové stránky, kde čtenáři najdou rubriky, které se
periodicky doplňují – Informace, Soutěže, Detektiv Knihomol, Knižní typy, Pamětník a
Literární výtvarná galerie.
Ediční činnost:
Sborník oceněných literárních prací z Autorského čtení 2010, I. a II. kategorie
Sborník oceněných literárních prací z Autorského čtení 2010, III. a IV. kategorie -Próza
Sborník oceněných literárních prací z Autorského čtení 2010, III. a IV. kategorie -Poezie
Propagační akce:
-Den otevřených dveří
-Dárek k vánocům aneb čtenářská průkazka pod stromeček
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-Přiveď nového kamaráda
Výstavky knih:
-Co četli vaši prarodiče
-Naši spolužáci
-Knihy, které přivedly Nečtenáře do knihovny
-Strašidelné knihy
-Vánoce, Vánoce přicházejí
Nástěnky:
-Čtete svým dětem? Propagace akce “Celé Česko čte dětem”
-Nejkrásnější sněhová vločka
-Zima v knihovně
Soutěže:
-Babička ví, babička napoví
-Vánoční soutěž
-Mikulášská soutěž
-Strašidelná křížovka
-Zimní sporty
-Kdo, co, kde, kdy
Kolektivní akce: ...................................................................... 269/účast 5.870
-Besedy pro děti ZŠ ................................................................... 88/účast 2.340
-Besedy a vzdělávací akce pro středoškoláky ................................ 11/účast 211
-Interaktivní hodiny ...................................................................... 28/účast 364
-Vzdělávací akce pro děti .............................................................. 56/účast 718
-Týden čtení aneb Čtení sluší každému ............................................. 6/účast 98
-5. ročník Autorského čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol
................................................................................................. 2/účast 102
-Procházka městem se žáky ZŠ Šatov ............................................... 2/účast 48
-Noc s Andersenem a Lichožrouty .................................................. 1/účast 132
-Světový den knihy a autorských práv............................................... 2/účast 38
-Písmenková víla .............................................................................. 2/účast 43
-Čtenář roku 2010 ........................................................................... 8/účast 105
-Úterní sedánky na půdě aneb hrátky s knihami /Stacionář/ ........... 16/účast 156
-Jedeme do Rakouska ve spolupráci s Rakouskou knihovnou............ 1/účast 15
-Novodobý Halloween aneb strašáci velkoměsta ............................... 1/účast 13
-Zábavné dopoledne pro žáky ZŠ Speciální a Praktické .................... 1/účast 16
-Výtvarná dílna ................................................................................. 5/účast 16
-Beseda pro profes. dobrovolné knihovníky z Břeclavska ................. 1/účast 20
-Beseda pro MŠ ................................................................................ 4/účast 44
-Čertovské sportovní hrátky .............................................................. 3/účast 61
Informační technologie
-I zde bydlí můj kamarád - chat s dětmi z DD ................................... 1/účast 11
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-Počítačový svět s dětmi z DD Hakenova .......................................... 3/účast 26
-Malujeme s počítačem /Stacionář/ ................................................... 2/účast 12
-Tok informací / vyhledávání zadaných údajů na internetu/ ZŠ Republiky
........................................................................................... 4. A.1/účast 24
Besedy se spisovateli a výtvarníky
-Vítězslava Klimtová, Pavel Púta – Malované písničky.................. 2/účast 120
-Martina Drijverová – Zlobilky ....................................................... 2/účast 142
-Jan Vodňanský .............................................................................. 1/účast 130
-Věra Kociánová a Vojtěch Jirásko ................................................... 1/účast 44
-Křest knihy Znojemské básničky pro malé človíčky ........................ 1/účast 48
Akce ve spolupráci s DDM Znojmo:
-Zábavné dopoledne pro NEčtenáře a Čtenáře –příměstský tábor ...... 1/účast 31
-Znojmo, město dětí ...................................................................... 11/účast 260

Výtvarné výstavky:
-Vánoce očima dětí1
-Galerie našich čtenářů /celoročně dvě strany výstavkového panelu/
-Čertovské album, práce žáků ZŠ Republiky 5. B.
-Výstava loutek V. Klimtové
-Výstava „Knihovna očima dětí“
V letošním roce oddělení navštívili nejen žáci a studenti znojemských základních škol,
ale i žáci ZŠ Prosiměřice, ZŠ Mašovice, ZŠ Speciální a Praktická, 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 opět se zvýšil, přestože se některé třídy (kde je menší počet než 15) spojuji
dohromady. Od roku 2010 se stali pravidelnými návštěvníky akcí i žáci ze ZŠ Slovenská a
Jubilejní park. 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, Pohádky kolem nás, Encyklopedie,
Sport, Ladovské vánoce, Zimní radovánky, Macourkoviny, Zvířata a jejich svět, Zvířátka
bří Čapků, Egyptologie, Pirátologie, Rytířství, J. Foglar, Pověsti Znojma a Znojemska,
Prázdninové čtení, Poezie kolem nás, Z deníku kocoura Modroočka, Hrajeme si na
básníky, Staré pověsti české, Severské pohádky, Vietnamské pohádky, Národní pohádky…
Pro Gymnázium a SOŠ pedagogickou
Hrdina v dětské literatuře, Poezie pro děti, Báje a pověsti, Pověsti Znojma a

Stránka
25

Výroční zpráva Městské knihovny Znojmo

2010

Znojemska, Jak pracovat s dětskou knihou, Bajky, Pohádky, Informační hodiny.
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) a vyprávíme si
o knize, hrajeme různé hry. Pro starší (16 a výše) jsou určeny interaktivní a tematické
besedy. Pravidelný program: čtení pohádky, příběhu, vyprávění, porozumění čteného textu.
Od roku 2007 oddělení spolupracuje s Denním stacionářem na Hradišti (věk 20 – 40
let). V letošním roce jsme se sešli 18 krát. Každé setkání je tématicky zaměřeno (pověsti
Znojma, Vánoce, Staré pověsti české…). Na závěr každého našeho setkání hrajeme hru
Pálí Vám to. I NEčtenáři mají v knihovně své místo. Někteří se také naučili zacházet
s počítačovou myší a dovedou vymalovat a namalovat obrázek – Malujeme s počítačem.
Při práci na počítači využíváme dětský internetový program Alík.
Interaktivní a vzdělávací hodiny
Cílem těchto pracovních hodin je seznámení dětí s vyhledáváním v naučné literatuře,
pracovat s knihou a najít v ní co nejvíce informací k danému tématu, o kterém si
vyprávíme, čteme ukázky z knih + mluvená bibliografie, literární kviz atd. O tyto hodiny je
zájem. Rok 2009/47, rok 2010/84.
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 1 991 čtenářů. Z celkového počtu
návštěvnosti je to 18,2%. Zvýšila se nejen počítačová a internetová gramotnost, ale i
procento návštěvníků oproti roku 2009 (skoro o 6%). 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, které jsou u každého počítače na stole - Bezpečný internet pro děti, Linka bezpečí,
Posviťte si na kamaráda. Také děti už nehrají jednoduché hry, ale např. Gladiatus, Ikariam,
Sfgame… Internetová místa jsou využita i v dopoledních hodinách, kdy v rámci
vzdělávacích hodin žáci vyhledávají informace a žáci ZŠ Speciální a Praktické školy
využívají program Alík, 1000her…
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Autorské čtení 2009
Do 5. ročníku Autorského čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol, které
se konalo 25. a 26. března 2010 v Městské knihovně Znojmo bylo zasláno 150 příspěvků.
Literární soutěže se zúčastnily nejen děti ze škol ze Znojma a Prosiměřic, ale i
z jihočeského Písku. Ceny do literární soutěže věnovala: Knihkupectví Comenius,
Knihkupectví Houdková a Press centrum.
Noc s Andersenem a Lichožrouty
Noc s Andersenem 2010 začala přesně úderem 19.00 hodiny. V sále MěK se sešli
všichni znojemští spáči – 120 dětí a pedagogů.
Ředitelka MěK a zastupitel města Oto Mašek četli dětem z knihy Strašibratři
od M. Kratochvíla. Mezi vzácné hosty patřil i ředitel ZŠ nám. Republiky Mgr. Zdeněk
Mikulič. Před 20 hodinou se spáči rozešli do svých andersenovských nocleháren.
V Městské knihovně Znojmo - dětském oddělení spalo 20 dětí + 3 učitelky + 1 knihovnice.
Po strašidelných soutěžích a hrátkách následovalo individuální čtení hrůzostrašných,
napínavých a kouzelných knih za světla lampiček, baterek a dalších podomácku
vyrobených svítidel.
Čtenář roku 2010
Do soutěže o titul ČR 2010 se zapojili žáci 2. a 3. tříd ZŠ Mládeže a ZŠ Jubilejní park.
Titul získalo 105 dětí.
Týden čtení
Dětské oddělení se přihlásilo do celostátní akce SKIP - Týden čtení. Děti si mohly
vyzkoušet a dozvědět se, co je to pohoda-čtení, rychlo-čtení, čapí-čtení, jóga-čtení.
Den pro dětskou knihu
Od 8.30 – 12.00 hodin se vše na oddělení točilo kolem knih a vánoc. Byla
vyhodnocena výtvarná soutěž „O nejkrásnější vločku,“ kterou vyhráli žáci 2. A. ze ZŠ
Jubilejní park. Pro žáky čtvrtých tříd ZŠ Slovenská byla připravena vánoční beseda
Ladovy vánoce a oblíbený literární kviz. Za odměnu se žáci setkali s překladatelkou Věrou
Kociánovou a ilustrátorem V. Jirásko. Výsledkem tohoto zajímavého setkání bylo
vytvoření nové knihy, kterou děti sami vyrobily – Mrazíkovy dary. Tato interaktivní
beseda měla úspěch a v měsíci březnu 2011 si ji zopakujeme.
Novodobý halloween aneb strašáci velkoměsta
Akce byla uspořádána ve spolupráci s pobočkou Načeratice. Poprvé na půdě dětské
knihovny spali a setkali se bývalí čtenáři dětského oddělení (16 - 25 let). V této akci
knihovna bude pokračovat i v roce 2011.
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8. – POBOČKY LOUCKÁ A GAGARINOVA
8.1 – POBOČKA LOUCKÁ
Číselné ukazatele:

Registrovaní uživatelé
Z toho čtenáři do 15 let
Návštěvníci
Výpůjčky celkem
Z toho výpůjček knih
Počet výpůjček periodik
Počet výpůjček na 1 návštěvníka
Vyřízených rezervací
Počet návštěvníků využívajících internet
Poplatky vybrané za období r. 2009

r. 2010
403
216
5 361
17 086
15 039
2 047
3,2
57

r. 2009
345

Index r. 2009
+58

5 092
13 278
11 325

+269
+3 808
+3 714

2,6
38
1 418
13 221,-

+0,6
+19

Výpůjční místo Dukelská v r. 2010 navštívilo 94 čtenářů a vypůjčilo si celkem 226 knih.
Besedy a vzdělávací akce:
Od 1. ledna 20010 do 31. prosince 2010 proběhlo na pobočce Loucká celkem 72
besed. Pro ZŠ JUDr. Josefa Mareše, Vídeňská to bylo 61 vzdělávacích akcí a besed a
pro MŠ z Holandské ulice 11 besed. Těchto besed se zúčastnilo celkem 1634 žáků.
Témata besed byla různá, nejčastější z nich: První návštěva v knihovně, Bajky, Popletené
pohádky, Astrid Lindgrenová, Dobrodružství, Vánoce, Velikonoce, Harry Potter.
Proběhlo 20 soutěží pro děti od 5 do 15 let a ke každému měsíci byla připravená
nástěnka na téma, které bylo pro daný měsíc právě aktuální.
O jarních prázdninách byla pro čtenáře připravena větší akce - čtenáři se mohli zdarma
přihlásit do knihovny, zakoupit si starší čísla časopisů za 1,-Kč, soutěžit, řešit hádanky a
podobně. Prvním třídám základních škol jsme umožnili poprvé si zapůjčit knihu přes letní
prázdniny, doprovázela to akce s názvem Pasování prvňáčků. Pasování prvňáčků se
uskutečnilo v měsících duben a květen. Prvňáčci museli složit zkoušku ze čtení, obdrželi
diplom čtenáře, drobné dárečky a zdarma předplacený čtenářský průkaz na jeden
kalendářní rok. Zúčastnilo se 68 žáků.
Na Březen - měsíc čtenářů jsme připravili anketu pro ZŠ (4. ročníky), která
obsahovala tři části: Proč nečteme? Proč číst? Proč nechodíme do knihovny? Anketu nám
vyplnily 2 třídy.
Pro Týden knihoven jsme si připravili: možnost nově se přihlásit do knihovny,
besedy, hádanky, krátké říjnové čtení a soustu soutěží.
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Další aktivity:
-přetřídění fondu na ulici Dukelská,
-malé občerstvení pro 5 dětí o letních prázdninách na akci Dětem,
-vyvázání a přetřídění periodik,
-přetřídění poezie a povinné školní literatury

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. 2010
490
4 330
20 583
17 804
4,75
196
528
16 315,-Kč

r. 2009
495
4 282
29 129
26 326
6,8
160
491
15 995,-Kč

Index r. 2009
-5
+48
-8 546
-8 522
-2,1
+36
+37
+320,- Kč

Další mimopůjčovní činnost:
-besedy pro 1488 žáků za ZŠ Pražská
-vánoční výstava knih
-vyřazování knih fyzicky a morálně opotřebovaných
-výměna fondu na ZŠ Slovenská – 60 knih a 60 titulů časopisů
-rozšíření fondu na ZŠ Přímětice o 480 titulů (vyřazené z evidence na pob. Gagarinova)
-likvidace neupotřebitelných knih
-výměna PC pro uživatele
-výměna židlí pro uživatele
-ukotvení regálů (i na ostatních pobočkách)
-akce „Prázdniny s Internetem“ včetně besedy a proškolení
Výpůjční místo ZŠ Slovenská: 321 návštěvníků s výpůjčkou při 29 návštěvách
6 nově registrovaných čtenářů (41 čtenářů celkem)
obměna knih a časopisů
Výpůjční místo ZŠ Přímětice: 730 návštěvníků s výpůjčkou při 36 návštěvách
1 224 výpůjček (813 knih, 411 periodik)
26 nově registrovaných čtenářů (287 čtenářů celkem)
rozšíření fondu o 480 titulů včetně oprav
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9 – POBOČKA NAČERATICE
Pobočka spolupracuje se ZŠ Vrbovec, kterou navštěvují i děti z Načeratic.
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. 2010
2 806
89
14
3 312
2 867
2
196
18
9
1
823
110
22

r. 2009
2 761
83
8
3 210
2 632
3
226
20
9
1
917
110
22

Index r. 2009
+45
+6
+6
+102
+235
-1
-30
-2

-94

10. – POBOČKY KONICE A MRAMOTICE

10.1. – POBOČKA KONICE
Číselné ukazatele:
r. 2010
1 996
15
3
152
841
1
85
1
2
1
16
2

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

Stránka
30

r. 2009
1 953
15
3
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791
3
195
1
2
1
16
2

Index r. 2009
+43

-27
+50
-2
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10.2. – POBOČKA MRAMOTICE
Číselné ukazatele:
r. 2010
2 197
22
9
325
909
2
152
0
4
1
85
20
2

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
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24
8
450
1 024
1
60
0
4
1
31
20
2

Index r. 2009
-2
+1
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+1
+92
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IV.– VÝKON REGIONÁLNÍ FUNKCE PRO ZNOJEMSKO

$ Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí za r. 2010
Cíle RF
Cílem regionálního oddělení MěK Znojmo v roce 2010 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.
1. Regionální působnost knihovny
Pověřená knihovna v rámci výkonu regionálních funkcí poskytuje odborné
knihovnické služby 151 knihovnám regionu Znojemsko, včetně poboček (142 knihoven +
9 poboček). Knihovna má uzavřené smlouvy o poskytování služeb v rámci regionálních
funkcí celkem se 138 knihovnami + 3 pobočky MěK Znojmo (8 knihoven s profesionálními pracovníky, 133 s dobrovolnými knihovníky).
Počet obsluhovaných knihoven klesl o jednu (zrušena byla knihovna v Lesonicích),
počet uzavřených smluv zůstal nadále stejný jako v roce 2009.
V květnu 2010 bylo firmou LANius s.r.o. provedeno nastavení knihovního systému
Clavius v hlavní databázi MěK Znojmo pro provoz regionálního knihovního systému
Clavius REKS a do tohoto systému byly připojeny první 4 knihovny regionu.
Počet pracovníků zajišťujících RF
V prvním pololetí r. 2010 nastaly na regionálním oddělení personální změny. V lednu
odešla vedoucí regionálního oddělení na mateřskou dovolenou, od začátku února byly
úvazky posíleny o 0,31 pracovnicí knihovny rakouské literatury MěK Znojmo, výkon RF
tedy zajišťuje 3,61 úvazků. K úvazkům na výkon RF se připočítává podíl práce ředitele a
ekonoma (úvazek cca 0,3).
Od 19. října vykonává na regionálním oddělení praxi pracovnice vedená na Úřadu
práce ve Znojmě s úvazkem 0,75.
Situace v knihovnách regionu:
V měsíci dubnu proběhlo přestěhování knihovny v Šanově do nově zrekonstruovaných
prostor obecního úřadu, knihovna byla zapojena do regionálního knihovního systému a
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od října je již plně automatizovaná.
Do nově zrekonstruovaných prostor vedle obecního úřadu byla také přestěhována
Místní knihovna ve Vedrovicích, která je spojena s Muzeem a informačním centrem
Vedrovice. Plný provoz knihovny byl zahájen v říjnu.
Po celý rok 2010 byla uzavřena knihovna v Hodonicích z důvodu rekonstrukce
kulturního domu, kde se knihovna nachází.
Nefunkční neevidovaná knihovna v Lesonicích bude v roce 2011 definitivně zrušena a
knihy zlikvidovány. Důvodem je havarijní stav prostor knihovny a dezolátní stav knih.
Neevidované knihovny:
1.
2.
3.
4.
5.

Petrovice – v listopadu 2010 podána žádost o evidenci – zatím nevyřízeno
Kubšice – knihovna dočasně nepracuje, do budoucna plánují obnovit provoz
Podmolí – nepracuje, neuvažují o obnově činnosti
Šumice – knihovna dočasně nepracuje
Rybníky – plánovaný zkušební provoz se nezdařil, nový starosta neplánuje obnovit
provoz

Počet evidovaných nefunkčních knihoven zůstal nezměněn:
1.
2.
3.
4.
5.

Bítov – nepracuje, neuvažují o obnově činnosti
Kadov – nepracuje, neuvažují o obnově činnosti
Nový Šaldorf – nepracuje, neuvažují o obnově činnosti
Podhradí nad Dyjí – nepracuje, mají podány již 2 žádosti o vyřazení z evidence, zatím
nevyřízeno
Starý Petřín – knihovna dočasně nepracuje

Knihovny v Branišovicích, Loděnicích a Šumicích spadající do správního obvodu
Pohořelice, nadále však zůstávají pod metodickou péčí regionálního oddělení MěK
Znojmo
2. Porady, konzultace a metodické návštěvy
Porady
Porady pro knihovníky profesionálních, neprofesionálních knihoven a také pro
zřizovatele se konají v konferenčním sále MěK Znojmo. V roce 2010 se podařilo
uskutečnit v pořadí 2. výjezdní poradu, která byla spojena se seminářem. Tentokrát
knihovníky ze Znojemska přivítala Městská knihovna Břeclav a Knihovna Dolní
Dunajovice.
Přehled porad:
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7. 3. 2010 – porada profesionálních knihovníků spojená se seminářem
Program porady: výsledky činnosti veřejných knihoven regionu za rok 2009, Březen –
měsíc čtenářů, Magnesia Litera, Bible 21, webové stránky knihoven, Inflow, Grand Biblio,
Česká škola bez hranic
10. 5. 2010 – porada neprofesionálních knihovníků spojená se seminářem
Program porady: výsledky činnosti veřejných knihoven regionu za rok 2009, chyby
ve výkaznictví, plnění standardu VKIS, webové stránky knihoven – šablony webu
pro malé knihovny, praktická ukázka naplnění šablony z Knihovny Hradce Králové
28. 6. 2010 – porada profesionálních knihovníků spojená se seminářem
Program porady: Týden knihoven 2010, Knihovna roku 2010 a Městská knihovna 2010,
Mark 2010, webové stránky knihoven – aktuální stav webových stránek profesionálních
knihoven regionu, Kamarádka knihovna, Přátelská místa
29. 9. 2010 – Výjezdní porada pro profesionální a neprofesionální knihovny spojená
se seminářem
Program porady: Týden knihoven 2010, Informace z konference Knihovny současnosti
v Seči 2010, webové stránky knihoven – Webnode, ostatní: výsledky vyhodnocení
dotazníku pro neprofesionální knihovny v Jihomoravském kraji, Den poezie, Den pro
dětskou knihu, ČteSyRád, Nejkrásnější obálka knihy, Informace z regionu
6.12.2010 – Pracovní seminář pro zřizovatele a neprofesionální knihovny
Program porady: Koncepce regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v letech 20112014, Grantové programy v roce 2010 – VISK3, Knihovna 21. století, PIK, Statistika 2010
(výkazy, deníky), Automatizované knihovní systémy, Webové stránky knihoven
13.12.2010 – Porada knihovníků profesionálních knihoven spojená se seminářem
Program porady: Koncepce regionálních funkcí v Jihomoravském kraji v letech 20112014, Grantové programy v roce 2010 – VISK3, Knihovna 21. století, PIK, Statistika 2010
(výkazy, deníky), Webové stránky knihoven, Benchmarking knihoven, Elektronické
konference, diskuze
Konzultace a metodické návštěvy
Poradenství knihovnám zahrnuje celou oblast knihovnictví. Nejčastěji byly
poskytovány konzultace vztahující se k problematice roční statistiky a výkaznictví
(kompletně celý roční výkaz zpracovává regionální oddělení na vyžádání),
automatizovaných knihovních systémů, zejména regionálního knihovnímu systému
Clavius REKS, samostatných webových stránkek pro knihovny, dotačního řízení programu
VISK3, vedení knihoven apod.

Stránka
34

Výroční zpráva Městské knihovny Znojmo

2010

V rámci metodických návštěv byla prováděna především pomoc při aktualizaci a
revizi knihovních fondů, dále byly návštěvy v knihovnách zaměřeny na servis ICT,
aktualizaci AKS, zahájení automatizace knihoven, kontrolu evidenčních dokladů knihoven,
jednání se zřizovateli a proškolení knihovníků. V rámci metodických návštěv bývají
prováděny i kontroly realizace projektů programu VISK 3.
Srovnání
r. 2003 r. 2004
Konzultace
115
126
Návštěvy
113
114

r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008
r. 2009
131
133
135
136
131
116
117
120
118
106

r. 2010
125
108

3. Vzdělávání, semináře
Vzdělávání knihovníků
Školení knihovníků na základy knihovnické techniky, jednotlivé moduly AKS
LANius, Clavius a šablonou webových stránek pro knihovny bývá realizováno
individuálně, podle potřeby knihovníků a zřizovatelů, často přímo v příslušné knihovně.
Knihovnám bylo po celý březen a v Týdnu knihoven nabízeno školení s PC, ICT a
AKS LANius a Clavius. Začátkem června proběhlo pracovníkem firmy Lanius školení
pro 4 knihovny, které v roce 2010 zahájily vkládání do katalogu regionálního systému
Clavius REKS. Bylo provedeno 8 proškolení ze základů knihovnické techniky, 2 školení
na automatizovaný knihovní systém Clavius, 1 školení na regionální knihovní systém
Clavius REKS a 1 školení na práci s šablonou webu pro malé knihovny.
Semináře
Regionální oddělení pořádá semináře spojené s poradami profesionálních a
neprofesionálních knihoven. Na semináře jsou zvány všechny knihovny regionu.
V letošním roce byla navázána spolupráce s lektory, což bylo knihovníky hodnoceno
kladně.
Přehled seminářů:
8.3. 2010 – Trénink paměti v knihovně
10. 5. 2010 – První pomoc – praktické ukázky první pomoci za podpory moderních
učebních pomůcek – lektorky ze SZŠ a VOŠZ Znojmo
28. 6. 2010 – Zásady úspěšné komunikace mezi personálem a uživateli knihovny – lektor
PhDr. Jindřich Urban, PhD.
29.9.2010 – Metody práce s dětmi v Městské knihovně Břeclav
13. 12. 2010 – Mediální výchova jako součást programů, které nabízí knihovna školám –
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informace ze semináře Niny Rutové – Hana Skleničková
4. Revize a aktualizace fondů
Aktualizace a revize knihovních fondů byly prováděny průběžně po celý rok.
Aktualizaci knihovního fondu provedlo regionální oddělení ve 2 knihovnách (Čermákovice
a Šanov)
Pomoc při revizi knihovního fondu poskytlo regionální oddělení celkem 14 knihovnám:
●1 profesionální knihovně (Miroslav) – zahájení a ukončení revize KF (revize proběhla
automatizovaně a následně byla spuštěna automatizace výpůjček)
●10 neprofesionálním knihovnám (Vranovská Ves, Lančov, Mackovice, Valtrovice, Jiřice
u Moravských Budějovic, Želetice, Těšetice, Rozkoš, Štítary a Jamolice) – pomoc při
revizi a aktualizaci KF
●3 neprofesionálním knihovnám (Tvořihráz, Medlice a Šanov) – dokončující práce po
novém zápisu KF a odstranění evidenčních chyb.
Veškeré revize KF v neprofesionálních knihovnách za pomoci regionálního oddělení
proběhly klasickým způsobem – tzn. odsouhlasení každého svazku s evidencí
v přírůstkovém seznamu. Pracovnicemi regionálního oddělení bylo provedeno dokončení
revize tzn. 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.

Srovnání
Revidované
knihovny
Revidované
k. j.
Obsloužené
knihovny

r. 2003
13

r. 2004
16

r. 2005
16

r. 2006 r. 2007 r. 2008
12
12
13

27 222

38 671

46 458

28 217

30 743

17

21

20

17

15
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r. 2009
12

r. 2010
14

24 634

33438

39399

16

14
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5. Výměnný fond, cirkulace VF
Výměnný fond
Výměnný fond se skládá z knih, elektronických dokumentů, AV médií a časopisů.
K 31.12.2010 obsahoval 27 213 dokumentů, z čehož bylo 26 659 knih, 537 elektronických
dokumentů (CD-ROMy) a 17 AV médií.
Přírůstek do VF činil 2687 knihovních jednotek. Z tohoto počtu bylo 29 náhrad
za ztracené dokumenty.
Počet odebíraných titulů periodik byl 11. Celkový počet všech čísel periodik není
zahrnut do celkového stavu VF.
VF
k 31.12.
v Kč

r. 2003
r. 2004
8 323
1 0497
544 582 412 264 ,5

VF

r. 2003

Přírůstek

r. 2005
13 350
622 282,5

r. 2004

2 477

2 174

r. 2005

r. 2006
16 139
602 883,2
r. 2006

2 853

2 792

r. 2007
19 053
571 889,5

r. 2008
21 654
598 454

r. 2009
24 660
666 566

r. 2010
27 213
564 727

r. 2007

r. 2008

r. 2009

r. 2010

2 914

2 654

3 020

2 687

Cirkulace výměnného fondu
V roce 2010 došlo k dalšímu nárůstu knihoven využívajících možnosti půjčování
souborů VF. Nově byly soubory VF zapůjčeny knihovně ve Vranovské Vsi a
v Olbramovicích. Knihovníci mají možnost vybrat si dokumenty do souboru z výměnného
fondu sami na regionálním oddělení nebo je jim sestaven pracovnicemi regionálního
oddělení dle požadavků. Soubory jsou většině knihoven rozváženy služebním
automobilem, pouze malá část využívá výměny souborů přímo na reg. odd. MěK Znojmo.

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

r. 2003
73

r. 2004
80

r. 2005

173

200

206

213

9 125

10 963

11898

52,7

54,8

57,7

90

r. 2006
r. 2007
93
100

r. 2008
89

r. 2009
103

r. 2010
107

216

186

221

211

12390

14171

13000

16010

16005

58,1

65,6

69,9

72,4

75,9

V rámci rozvozů souborů z VF zajišťuje regionální oddělení MěK Znojmo také
distribuci knih z projektu Česká knihovna profesionálním knihovnám a distribuci časopisu
Grand Biblio všem knihovnám regionu.
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6. Nákup a zpracování KF z prostředků obcí
Nákup KF z prostředků obcí
Tato služba zaznamenává na Znojemsku neustále klesající tendenci. V roce 2010
službu využily pouze 2 knihovny. Zakoupeno bylo 27 knihovních jednotek v hodnotě
6 497,- Kč. Většina knihovníků preferuje vlastní výběr knih do kmenových fondů obecních
knihoven podle požadavků čtenářů.
Zpracování KF z prostředků obcí
Tuto službu využilo 38 knihoven a zpracováno bylo 3051 knihovních jednotek.
Zpracovávány bývají nově zakoupené knihy a dary. Oproti roku 2009 bylo zpracováno
o 574 knihovních jednotek více.

Srovnání
Obsloužené
knihovny
Zpracované
knih. jednotky

r. 2003
28
1317

r. 2004 r. 2005 r. 2006
26
33
41
1989

1847

1578

r. 2007
r. 2008 r. 2009
38
34
38
1877

1907

2477

r. 2010
38
3051

7. Servis výpočetní techniky
Služba je knihovnám zajišťována pomocí správce sítě MěK Znojmo, který se podílí
na odstraňování drobných závad, aktualizacích, zálohování a nastavení AKS
Clavius/LANius a nově i Clavius REKS.
Pracovnice regionálního oddělení poskytovaly knihovnám pomoc v oblasti
poradenství s AKS a ICT, podílely se na exportu a importu dat souborů VF a prováděly
školící a poradenskou činnost v otázkách AKS a ICT.
8. Vícezdrojové financování (dotace, granty)
Knihovnami jsou využívány především finanční prostředky z Programu VISK3 a
Knihovna 21. století.
Projekt výstavby Muzea a informačního centra Vedrovice spojeného s knihovnou byl
podpořen Regionálním operačním programem NUTS II Jihovýchod.
9. Ostatní
$

Doprava v rámci výkonu RF - využívána je kombinace veřejné dopravy a zapůjčování
služebního vozidla
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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.
•
•
•

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 spravuje regionální oddělení sekci Pro knihovny, kde
informuje o novinkách z oboru i na oddělení, buduje a pravidelně aktualizuje databázi
knihoven regionu, včetně údajů o zřizovatelích, vyvěšuje zprávy z porad, apod.
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Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí

Rok 2010

Kraj Jihomoravský
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. 2010
roční přírůstek VF
zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce
zakoupeno z finančních prostředků obce
zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů
Cirkulace VF
počet obsloužených knihoven
počet expedovaných souborů
počet svazků v souborech
Servis výpočetní techniky
počet obsloužených knihoven
počet akcí
Doprava v rámci výkonu RF
počet obsloužených knihoven
počet ujetých km
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3,610
151
90
125
108
151+1MěK
154
53
24
24
133
133
61
61
49
6
95
15
39 399
14
2
27
38
3 051
27 213
2 687
2 658
0
29 darů
107
211
16 005
15
35
108
4 498
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Výkaz financování regionálních funkcí knihoven

2010

Rok 2010

50 (pouze z finančních prostředků kraje)
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Kraj: Jihomoravský
Název knihovny
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)

MěK Znojmo
596 164,00
570 188,00
0,00
29 047,00
6 551,00
9 438,00
75 867,00
35 984,00
0,00
850,00
0,00
939 945,00
938 745,00
1 200,00
319 177,00
44 071,00
0,00
2 740,00
2 023 000,00

72 Investiční náklady

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

2 023 000,00

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)

2 023 000,00
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)
Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z prostřed.
94 obcí)
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Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu
95 (mimo prostředky určené na RF)**
Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2010
96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám
97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám

2010

Rok 2010
0,00

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)
*

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)

$ Komentář k Výkazu financování regionálních funkcí – r. 2010

Přidělená dotace pro r. 2010 ................................................... 2 023 000,-- Kč
Čerpání dotace k 31. 12. 2010 ................................................. 2 023 000,-- Kč
Vráceno do rozpočtu JMK .................................................................. 0,-- Kč
Souhrnný komentář:
Dotace na výkon regionálních funkcí byla zaslána ve 3 splátkách a to v měsíci březnu
369 000,- Kč, květnu 827 000,- Kč a srpnu 827 000,- Kč. V rámci rozpočtu došlo
k výrazné úspoře v účetních položkách ostatní služby, cestovné a spotřeba energie. Vzniklé
úspory byly přesunuty na nákup dokumentů VF. Podrobnější informace k jednotlivým
účtům jsou uvedeny v rozboru za tabulkou.
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Porovnání finančního plánu se skutečným čerpáním:

Spotřeba materiálu
v tom: nákup knihovního fondu
v tom: nákup DDHM
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
v tom: doprava
v tom: servis výp. techniky
v tom: nákup licence na el. zdroje
v tom: nákup knihovnických služeb
Mzdové náklady
v tom: platy zaměstnanců
v tom: ostatní osobní náklady
Zákonné sociální pojištění
Sociální náklady
Jiné ostatní náklady
Ostatní provozní náklady

Plánovaný
rozpočet
551 000
536 000
0
44 000
4 000
20 000
99 000
45 000
0
1 000
0
940 000
940 000
0
320 000
42 000

NÁKLADY CELKEM

Skutečnost

Rozdíly

596 164
570 188
0
29 047
6 551
9 438
75 867
35 984
0
850
0
939 945
938 745
1 200
319 177
44 071

+45 164
+34 188
0
-14 953
+ 2 551
-10 562
-23 133
-9 016
0
-150
0
-55
-1 255
+1 200
-823
+2 071

3 000

2 740

-260

2 023 000

2 023 000

0

Rozbor jednotlivých účtů:
- účet 501, spotřební materiál, rozpis:
Knihy ................................................................................... 564 727,00 Kč
Periodika ..................................................................................5 461,00 Kč
Mezisoučet.................................................................................. 570 188,00 Kč
DDHM........................................................................................... 0,00 Kč
Spotřební materiál ..................25 976,00 Kč (fólie, přelepky, papíry, apod.)
Součet ....................................................................................... 596 164,00 Kč
- na účtu 501, spotřební materiál, došlo k překročení při nákupu knih a spotřebního
materiálu (knihovnické fólie a tonery) oproti plánovanému rozpočtu. Zde byla využita
úspora z položky služby, spotřeba energií a cestovné.
- účet 502, spotřeba energií
Úspora vznikla snížením zálohových plateb za plyn a elektrickou energii.
- účet 511, opravy a udržování
Veškeré náklady na údržbu byly vynaloženy na nutné opravy kopírovacího stroje. Menší
závady a servis výpočetní techniky zajistil správce sítě MěK.
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- účet 512, cestovné
U cestovného došlo k výrazné úspoře z důvodu většího využití služebního automobilu
k výkonu revizí a metodických návštěv.
- účet 518, ostatní služby
Zahrnuje náklady na dopravu, služby pošt, telefonní služby, náklady na internet, nákup
licence na elektronické zdroje.
Koncem roku 2009 byla uzavřena výhodnější smlouva o poskytování internetového
připojení, čímž vznikla výrazná úspora. Úspora v dopravě je dána výhodnou smlouvou
o zápůjčce služebního automobilu a ekonomickým plánováním rozvozů VF. Ostatní
položky byly čerpány v souladu s plánovaným rozpočtem.
- účet 521, mzdové náklady
V průběhu roku 2010 došlo k pohybu úvazků pracovníků regionálního oddělení:
od 1. ledna do 20. ledna 4,3 úvazků, od 21. ledna do 31. ledna 3,3 úvazky, od 1. února
do 31. prosince 3,61 úvazků. Oproti rozpočtu bylo proti plánu použito 1200,- Kč na OON
(dohoda o pracovní činnosti lektora). 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.
- účet 524, zákonné sociální pojištění
Čerpáno v návaznosti na mzdy, nedošlo k většímu výkyvu čerpání.
- účty 527 a 528, sociální náklady
Zahrnuje příspěvek na stravné, 2% dotaci z mezd do FKSP a náhrady mzdy za nemoc.

- účet 525 zákonné úrazové pojištění
Zahrnuje povinné zákonné úrazové pojištění zaměstnanců.
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V.- PŘÍLOHY

Příl. 1. – Kalendář kulturně vzdělávacích akcí MěK Znojmo v r. 2010

Datum

Pořadatel

4.1.
6.1.
12.1.
14.1.
19.1.
26.1.

MěK
MěK
MěK
Klub zdraví, MěK
MěK
MěK

28.1.
28.1.
1.2.
8.2.
9.2.
11.2.
16.2.
23.2.
25.2.
1.3.
5.3.
8.3.
9.3.
10.3.
11.3.
16.3.
16.3.
17.3.

Název akce

Akademie 3. věku – Příběhy obrazů, Mgr. Libor Šturc
Záviš – novoroční tříkrálový
Znojmo zmizelé a mizející – p. Klimtová
Nemoci ledvin a močových cest – Mgr. Jana Kucková
Dějiny Evropy III. – Zrod „národní“ Evropy 814-1056 - PhDr. J. Kacetl
Jak se rodí seriál a knížka o znojemských muzikantech – také
o vlastním muzicírování – Jiří Roupec
Svaz tělesně postiže- Pranic Healting – bezplatný den Prány – Brigitta Riegler
ných, MěK
Klub zdraví, MěK
Klubové setkání
MěK
Akademie 3. věku – Krásná v každém věku – dobré rady nejen pro
plesovou sezonu – péče o pleť, líčení, účesy, Daniela Maršalíková
MěK
Procházka Znojmem 20. století (pro školy-štukový sál Znojemské
Besedy), Miloslava Klimtová a Jiří Svoboda
MěK
Úvod do buněčné biologie – Buňka, základ živého organismu RNDr. Stanislav Palša
Klub zdraví, MěK
Výživa a vaše zdraví – Josef Peterka
MěK
Dějiny Evropy IV. – Papež a císař, kříž versus půlměsíc 1056-1250,
PhDr. Jiří Kacetl
MěK
O novinách, novinařině, novinářích, šotcích, rovněž o knížkách
z vlastního vydavatelství + autorské čtení – Jiří Roupec
Klub zdraví, MěK
Klubové setkání
MěK
Akademie 3. věku - Historie Znojma I.: Plukovník Karel Kopal a jeho
pomník ve Znojmě – PhDr. Jiří Kacetl
MěK
Noc s Boccacciem
MěK
Procházka Znojmem 20. století (pro školy-štukový sál Znojemské
Besedy), Miloslava Klimtová a Jiří Svoboda
MěK
Činnost srdce, krevní oběh - Nové metody léčby infarktu myokardu
pomocí kmenových buněk - RNDr. Stanislav Palša
Moravskoslezský
Pečuj doma – Domácí rodinná péče, MUDr. Alena Vránková, MUDr.
kruh, o. s., MěK
Dominik Bláha
Klub zdraví, Měk
Prevence onkologických onemocnění – Jana Kucková
MěK - dětské odd.
Malované písničky - beseda se spisovatelkou Vítězslavou Klimtovou a
hudebníkem Pavlem Půtou
MěK
Magické kameny kolem nás – Mgr. J. Šmerda
Moravskoslezský
Pečuj doma – Ošetřovatelská abeceda, MUDr. Blanka Vepřeková, Jitka
kruh, o. s., MěK
Kolébalová, DiS.
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23.3.

MěK

Proč je dobré cestovat – o vlastním cestování, reportáže a knížky z cest
- Jiří Roupec
Slavnostní vyhodnocení literární soutěže žáků ZŠ a studentů středních a
učňovských škol - Autorské čtení II. stupeň (1. a 2. kategorie)
Pečuj doma – Umění doprovázet, MUDr. Ondřej Sláma, Mgr. Ludmila
Plátová, MUDr. Josef Drbal
Slavnostní vyhodnocení literární soutěže žáků ZŠ a studentů středních a
učňovských škol - Autorské čtení II. stupeň (3. a 4. kategorie)
Klubové setkání
Hana Blochová-Rosa de Sar – křest knihy Mesiáš (výjimečně v Café
Oáza na Kovářské ul. 6
Noc s Andersenem
Akademie 3. věku - Historie Znojma II.: Znojmo jako nejsilnější

24.3.

MěK

24.3.
25.3.

Moravskoslezský
kruh, o. s., MěK
MěK - dětské odd.

25.3.
26.3.

Klub zdraví, MěK
MěK

26.3.
29.3.

MěK - dětské odd.
MěK

31.3.
31.3.

Celonárodní čtení Bible – Velikonoce 2010 – studenti SŠ a hosté
Pečuj doma – Paragrafy v domácí péči, Bc. Radka Pešlová, Miroslava
Ptáčková
Pečuj doma - Škola životního odpoledne – PhDr. Helena Tichá, MUDr.
Ivan Peška
Prevence vzniku kardiovaskulárních onemocnění - Zdravý životní styl
pro seniory - RNDr. Stanislav Palša
Moravskoslezský
Pečuj doma - Škola životního odpoledne – PhDr. Helena Tichá, MUDr.
kruh, o. s., MěK
Ivan Peška
Klub zdraví, MěK
Životní síla vody – Jana Balíková
MěK
Autorské čtení Milana Ráčka (v němčině)
MěK
Básníci Znojmu – Věra Mašková, Jiří Červenka, Jiří Svoboda
Moravskoslezský
Pečuj doma - Škola životního odpoledne – PhDr. Helena Tichá, MUDr.
kruh, o.s., MěK
Ivan Peška
Moravskoslezský
Pečuj doma - Škola životního odpoledne – PhDr. Helena Tichá, MUDr.
kruh, o. s., MěK
Ivan Peška
Klub zdraví, MěK
Klubové setkání
MěK
Akademie 3. věku – exkurze na zámek Vranov n/Dyjí s odborným
výkladem, PhDr. M. Janíčková
MěK
Celostní medicína – Mgr. Pavel Kořenský
Klub zdraví, MěK
Klubové setkání
MěK
Akademie 3. věku - Znojmo jak je neznáte – vycházka po
zajímavostech Znojma s odborným výkladem – Jiří Svoboda
Klub zdraví, MěK
Slunce pro naše zdraví – Zdeněk Machoň
MěK
Slavnostní zakončení 2. ročníku Akademie 3. věku
MěK
řest knížky Ludvíka Šimečka „Znojemské básničky pro malé človíčky“
s Mgr. Libuší Veselou
Klub zdraví, MěK
Zahradní piknik
MěK
Můj domov – vernisáž výstavy obrazů a keramiky výtvarnice a
spisovatelky Blanky Götzové koná se v galerii v Domě porozumění
MěK
Kouzlení s jehlou – vernisáž výstavy prací Patchworkového klubu
Znojmo koná se v galerii v Domě porozumění
Klub zdraví, MěK
Vliv půstu na náš organismus - Mgr. Jana Kucková

středověká pevnost jižní Moravy – PhDr. jiří Kacetl

7.4.
13.4.
4.4.
15.4.
20.4.
20.4.
21.4.
28.4.
29.4.
3.5.
13.5.
27.5.
7.6.
10.6.
14.6.
15.6.
24.6.
14.7.
4.8.
2.9.

MěK
Moravskoslezský
kruh, o. s., MěK
Moravskoslezský
kruh, o.s., MěK
MěK
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2.9.

FFZ, MěK

6.9.

MěK

14.9.

MěK

16.9.
21.9.
4.10.
5.10.
6.10.

Klub zdraví, MěK
MěK
MěK
MěK
MěK

7.10.
11.10.
20.10.
21.10.
26.10.

Klub zdraví, MěK
MěK
MěK
Klub zdraví, MěK
MěK

1.11.

MěK

3.11.

MěK

4.11.
9.11.
10.11.11.11.
18.11.
22.11.
22.11.
23.11.
30.11.
2.12.
6.12.

Klub zdraví, MěK
MěK
MěK, MZK Brno
Klub zdraví, MěK
Tyflocentrum, MěK
MěK
MěK
MěK,
Znojemská beseda
Klub zdraví, MěK
MěK

2010

FOTOFEST Znojmo 2010 – Znojemsko v mnoha podobách – vernisáž
výstavy vítězných prací fotografického festivalu
Akademie třetího věku: Vycházka Znojmem - jak je neznáte,
prezentace Mgr. Jiří Svoboda
Z Třebíče směr Karlín (Hudební divadlo) - Marek Stojánek – besedu
s hercem, tanečníkem a zpěvákem bude moderovat Daniel Rubeš
Klubové setkání
Na kus řeči v šalandě – 1. část filmových večerů - prof. Rudolf Adler
Akademie třetího věku: Zdravý životní styl - Marie Benáčková
O loutkách - Mgr. Jaroslav Blecha (MZM Brno)
Město a krajina – výstava fotografií fotografa a předsedy Fotoklubu
Znojmo MUDr. Jiřího Lepše
Střídmost v životním stylu - Mgr. Pavel Kořenský
Život a dílo Arnošta Lustiga – beseda se spisovatelem
Beseda se spisovatelkou Martinou Drijverovou
Klubové setkání
Slavnosti a rituály – beseda s promítáním filmových ukázek,
Lumír Pecold
Akademie třetího věku: O znojemském muzicírování – 1. část
Pavel Novotný, Aleš Říha, Vilém Beran
Vodáci ve Znojmě – Vodácký oddíl Neptun Znojmo – TJ Znojmo-oddíl
kanoistiky – výstava fotografií z činnosti oddílů
Důvěra – pozitivní emoce - Josef Peterka
Beseda s astroložkou a spisovatelkou PhDr. Olgou Krumlovskou
Mediální výchova – odborný kurz pro pracovníky odd. pro děti i
dospělé uživatele veřejných knihoven
Klubové setkání
Den otevřených dveří
Jan Vodňanský – beseda pro ZŠ (sál Znojemské Besedy)
Znojmo ve válkách zemí českých a rakouských - PhDr. Jiří Kacetl
Jazzový poetický večer - (Pavel Novotný, Aleš Říha, Vilém Beran, Iška
Havlíková, Věra Mašková, Jiří Svoboda)
Předvánoční setkání u Machoňů
Akademie třetího věku: O znojemském muzicírování – 2. část
Pavel Novotný, Aleš Říha, Vilém Beran
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Příl. 2. – Výstavní plán galerie v Domě porozumění v r. 2010
 Knihovna očima dětí (výstava k 5. výročí otevření nového dětského oddělení)
Vernisáž 10. března v 10.30 hod., doba trvání výstavy do 30. dubna
Dětské oddělení Městské knihovny Znojmo - výstava dětských prací inspirovaných
knihami a jejich vztahem ke knihovně (čtenářské deníky, ilustrace ke knihám…)
 Jubilejní výstava k 65. výročí osvobození spojená s návštěvou partnerských měst
Vernisáž 5. května, doba trvání výstavy do 28. května
 Z pestré palety Vladimíra Slezáčka
 Krajina objektivem Ladislava Vojtěchovského
Vernisáž 9. června, doba trvání výstavy do 11. července
MUDr. Vladimír Slezáček – Ladislav Vojtěchovský – společná výstava obrazů a
fotografií
 Můj domov
Vernisáž 14. července, doba trvání výstavy do 31. července
výstava obrazů výtvarnice a spisovatelky Blanky Götzové (1984)
 Kouzlení s jehlou
Vernisáž 4. srpna, doba trvání výstavy do 27. srpna
Patchworkový klub Znojmo – výstava prací
 FOTOFEST Znojmo 2010
Vernisáž 2. září, doba trvání výstavy do 1. října
Výstava vítězných prací fotografického festivalu
 Město a krajina
Vernisáž 6. října, doba trvání výstavy do 29 října
MUDr. Jiří Lepš – výstava fotografií fotografa a předsedy Fotoklubu Znojmo
 Vodáci ve Znojmě
Vernisáž 3. listopadu, doba trvání výstavy do 28. listopadu
Vodácký oddíl Neptun Znojmo - TJ Znojmo – oddíl kanoistiky – výstava fotografií
z činnosti oddílů
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