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MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV V ROCE 2018
HLAVNÍ ÚKOLY



žádosti na projekty a dotace

1. VISK 3 – Nákup tabletů pro besedy s dětským čtenářem
2. VISK 3 – Interaktivní učebna na pobočce v Poštorné
3. Knihovna 21. století – Nákup zvukových knih pro nevidomé a slabozraké uživatele v roce
2018
4. Knihovna 21. století – 100. výročí založení Československé republiky – cyklus přednášek
5. MK ČR – Projekt Česká knihovna určený na podporu nákupu nekomerčních titulů z děl české
literatury
6. MK ČR – Projekt Cizojazyčná literatura na podporu nákupu titulů cizojazyčné literatury
7. Jižní Morava čte – projekt na podporu dětského čtenářství na téma Moje obec, moje město,
můj kraj za 100 let.
8. Dotace Jihomoravského kraje na výkon regionálních funkcí



















poskytování kvalitních knihovnických a informačních služeb uživatelům knihovny, pravidelné
doplňování a aktualizování knihovního fondu
rekonstrukce oddělení zpracování fondu a počítačové učebny v prvním patře historické budovy
knihovny
malovaní a změny na pobočce v Poštorné, instalace interaktivního projektoru
implementace opatření souvisejících se zaváděním směrnice GDPR
pravidelné přispívání katalogizačními záznamy do souborného katalogu Národní knihovny ČR a
katalogu SKAT
důraz na vzdělávání a profesní růst pracovníků knihovny – pracovní cesta po dánských knihovnách
prohlubování spolupráce se školami a mimoškolními zařízeními, pořádání pravidelných kulturních
pořadů pro děti a mládež
aktivní spolupráce s Městem Břeclav a jeho příspěvkovými organizacemi, s TyfloCentrem Břeclav,
kluby seniorů a s různými zájmovými kroužky a sdruženími
spolupráce na projektu Zdravé město Břeclav – ocenění razítkem Dobrá praxe
realizace projektu Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)
pravidelné pořádání literárních a hudebních kaváren
realizování počítačových kurzů
realizace divadelních představení v knihovně (LiStOVáNí, Divadlo MaléHry...)
podíl při přípravě Folklorní výtvarné akademie, konference Živý folklór
příprava přednášek a besed pro návštěvníky knihovny v hlavní budově i na pobočkách
pravidelné aktualizace internetových stránek knihovny a profilů na sociálních sítích
propagace činnosti knihovny v celostátním a regionálním tisku
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HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY BŘECLAV V ROCE 2018

Položka
Rozpočet
Skutečnost
Spotřeba materiálu
1 524 000,00
1 798 132,84
Spotřeba energie
812 000,00
712 703,62
Opravy a udržování
244 000,00
333 782,44
Cestovné
195 000,00
159 382,44
Náklady na reprezentaci
5 000,00
4 040,00
Ostatní služby
793 000,00
782 947,68
Mzdové náklady
6 615 000,00
6 613 090,00
Zákonné sociální náklady
2 249 000,00
2 223 347,00
Ostatní sociální náklady
19 000,00
18 455,00
Odvody do FKSP
132 300,00
130 164,60
Odpisy
4 000,00
4 320,00
Jiné ostatní náklady
1 222 000,00
775 789,38
NÁKLADY CELKEM
13 814 300,00 13 556 155,00

S/R
118%
88%
137%
82%
81%
99%
100%
99%
97%
98%
108%
63%
98%

S-R
274 132,84
-99 296,38
89 782,44
-35 617,56
-960,00
-10 052,32
-1 910,00
-25 653,00
-545,00
-2 135,40
320,00
-446 210,62
-258 145,00

Tržby z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Provozní dotace
Dotace JMK
Dotace MK ČR/K21/VISK
VÝNOSY CELKEM

103%
100%
100%
97%
96%
100%
100%
97%

15 432,00
300,00
0,00
-6 628,00
-415 000,00
0,00
0,00
-406 496,00

448 000,00
75 000,00
25 263,00
202 000,00
11 379 000,00
1 757 000,00
103 000,00
13 989 263,00

Hospodářský výsledek

463 432,00
74 700,00
25 263,00
195 372,00
10 964 000,00
1 757 000,00
103 000,00
13 582 767,00
26 612,00
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NÁKUP LITERATURY, NOVIN, ČASOPISŮ, CD A ZVUKOVÝCH KNIH
V ROCE 2018
CELKEM NA NÁKUP KNIHOVNÍHO FONDU
částka na nákup z rozpočtu MK (Kč)

1 247 302,50

NÁKUP LITERATURY
785 723,44

částka na nákup z rozpočtu MK (Kč)
Česká knihovna-česká literatura (projekt) (Kč)

16 145

Česká knihovna-cizojazyčná literatura (projekt) (Kč)

19 151

počet nakoupených knih (svazky)

4 111
518

počet darovaných svazků knih (svazky)

NÁKUP NOVIN A ČASOPISŮ
částka na nákup z rozpočtu MK (Kč)

118 398

počet nakoupených titulů

119

dary (tituly)

10
NÁKUP CD

částka na nákup z rozpočtu MK (Kč)

57 386

počet nových CD

311
NÁKUP DESKOVÝCH HER

částka na nákup z rozpočtu MK (Kč)

90 751,60

počet nových deskových her

272

NÁKUP ZVUKOVÝCH KNIH
částka na nákup z rozpočtu MK (Kč)

14 996

počet nových titulů

264

dary, granty, dotace

15000

STAV KNIHOVNÍHO FONDU K 31. 12. 2018
Celkem 132 181 svazků knihovních jednotek.
Z toho:
115 685 knihy (41 503 naučná a 74 182 beletrie)
13 985 CD
2 363 elektronické dokumenty
148 zvukově obrazové dokumenty
200 titulů docházejících periodik
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STATISTICKÁ ČÍSLA MĚSTSKÉ KNIHOVNY BŘECLAV
ZA ROK 2018
Registrovaní čtenáři knihovny
dospělí

děti

celkem

1 709

91

1 800

dětské oddělení

131

641

772

pobočka Poštorná

469

298

767

pobočka St. Břeclav

83

60

143

105

88

193

2 497

1 178

3 675

dospělé oddělení

pobočka Charvátská Nová Ves

celkem

Návštěvníci knihovny
dospělé oddělení

21 534

dětské oddělení

13 338

ISS

14 854

zvuková knihovna

353

pobočka Poštorná

17 466

pobočka St. Břeclav

3 537

pobočka Charvátská Nová Ves

3 345

celkem

74 427
virtuální návštěvníci

webové stránky (www.knihovna-bv.cz)

28 486

on-line Clavius

19 884

on-line Carmen

6 324
8 094

blog

366 040

Facebook, Instagram

8 366

Youtube

Výpůjčky
knihy, časopisy, zvukové knihy, CD
dospělé oddělení

71 934

dětské oddělení

26 670

oddělení ISS

27 708

zvuková knihovna

3 553

pobočka Poštorná

46 203

pobočka St. Břeclav

9 431

pobočka Charvátská Nová Ves

8 662

celkem

194 161
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HODNOCENÍ GRANTŮ V ROCE 2018
Městská knihovna Břeclav v roce 2018 podala pět žádostí o grant na Ministerstvo kultury ČR, ve
čtyřech případech byla úspěšná.
1.

Knihovna 21. století – Nákup zvukových knih pro nevidomé a slabozraké uživatele
Žádáno: 15 000,- Kč
Získáno: 15 000,- Kč
Celkové náklady na projekt (dle žádosti): 30 000,- Kč
Celkové náklady na projekt: 34 815,64 Kč

V průběhu roku 2018 jsme pro naše uživatele nakoupili celkem 264 titulů nových zvukových knih.
S částkou na projekt jsme hospodařili následovně: částku 15 000,- Kč jsme použili na roční licenci
za přístup do databáze Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana. Z této databáze jsme si
stáhli a vypálili na CD celkem 200 titulů zvukových knih, protože velká část našich uživatelů
vyžaduje zvukové knihy ve fyzické formě. Za 4 820,- Kč ze spoluúčasti knihovny jsme nakoupili CDR média a obaly, které jsme použili na vypálení a uchování těchto vypálených zvukových knih z
Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana. Částku 14 995,64 Kč ze spoluúčasti knihovny jsme
použili na nákup 64 titulů komerčně vydávaných CD, kterými jsme doplnili nabídku zvukových knih
pro naše nevidomé a slabozraké uživatele, především pro ty v mladším věku.
V roce 2018 využilo služeb zvukové knihovny 353 návštěvníků, vypůjčeno bylo 3 553 knihovních
dokumentů. Díky větší informovanosti o oddělení, propagací zvukové knihovny mezi návštěvníky
knihovny a prohlubováním velmi dobré spolupráce s pracovištěm TyfloCentrum Břeclav se daří
udržovat počet čtenářů na stejné úrovni.
Klienti této organizace navštěvují knihovnu jako posluchači, kteří chodí poslouchat prezenčně
zvukové knihy, i jako návštěvníci, kteří přicházejí na hudební kavárny, které jsou u nich velmi
oblíbené. Pracovnice knihovny na požádání pořádají akce i přímo v prostorách břeclavského
TyfloCentra.
Městská knihovna Břeclav prezentovala své služby na Veletrhu sociálních služeb, předvedla
nabídku pomůcek a technické vybavení pro nevidomé, a informovala veřejnost o zvukové
knihovně, o práci s nevidomými a slabozrakými čtenáři i o knihovně jako celku, o její činnosti.
2.

Knihovna 21. století – 100. výročí založení Československé republiky – cyklus přednášek
Žádáno: 12 000,- Kč
Získáno: 12 000,- Kč
Celkové náklady na projekt (dle žádosti): 25 000,- Kč
Celkové náklady na projekt: 44 633,- Kč

Cílem projektu bylo uspořádání cyklu přednášek věnovaných 100. výročí založení Československé
republiky a s tím souvisejících událostí na Břeclavsku a jejich publikování v tištěném sborníku.
Očekávaným výsledkem projektu bylo připomenutí tohoto významného výročí našeho státu
především mladší generaci, která o těchto událostech má velmi malé až žádné povědomí.
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Cyklus přednášek se konal od září až do prosince 2018 a byl by zakončen závěrečnou konferencí,
na které byl slavnostně uveden do života sborník, který by byl zájemcům o danou problematiku
poskytován zdarma.
Účastníkům jednotlivých přednášek by byly rovněž určeny propagační předměty, které se vztahují
100. výročí založení Československé republiky – propisovací tužky a záložky upozorňují na termíny
jednotlivých přednášek, závěrečnou konferenci a vydání chystaného sborníku.
V průběhu realizace projektu byl navýšen počet přednášejících z plánovaných šesti na sedm
přednášejících a byl také zvýšen náklad sborníku z plánovaných 100 ks na 200 ks. Zvýšené náklady
uhradila knihovna za spoluúčasti.
Ostatní související služby – grafická úprava materiálů, propagace, pronájem sálu zajistila knihovna
vlastními silami.
3.

VISK 3 – Nákup tabletů pro besedy s dětským čtenářem
Žádáno: 63 000,- Kč
Získáno: 25 000,- Kč
Celkové náklady na projekt (dle žádosti): 90 000,- Kč
Celkové náklady na projekt: 44 985,- Kč

Cílem projektu bylo pořízení 15 tabletů, které umožňují dětem a mládeži na dětském oddělení a
pobočkách Městské knihovny Břeclav zprostředkovat a předat znalosti z nejrůznějších oborů
zábavnější a atraktivnější formou.
Dalším cílem projektu bylo naučit děti vyhledávat v online zdrojích a databázích včetně online
katalogu knihovny, přičemž se se ukázalo jako velmi potřebné děti upozornit na nutnost ověřování
zdrojů (např. formou srovnání online a tištěných zdrojů). Rovněž se ukázalo užitečné děti
upozornit na problematiku autorských práv (vyhledávání volně šiřitelných zdrojů) a problematiku
citace online zdrojů.
Pro pořízení tabletů jsme kvůli ponížení žádané částky zvolili střední cenovou hladinu zařízení s
operačním systémem Android, které umožní bezproblémové fungování techniky v horizontu
dalších pěti let. Požadovaný počet 15 kusů vycházel z nejčastějšího počtu účastníků besed pro
menší skupiny (u větších skupin dvě děti používají jeden tablet společně.) Interaktivní náplň besed
pracovnice dětského oddělení a poboček připravovaly průběžně podle požadavků mateřských a
základních škol, školních družin, příměstských táborů a dalších zájemců. Mobilní řešení umožňuje
používání tabletů jak na dětském oddělení na ústřední budově knihovny ve městě, tak na
pobočkách v městských částech.
4.

VISK 3 – Interaktivní učebna na pobočce v Poštorné
Žádáno: 51 000,- Kč
Získáno: 51 000,- Kč
Celkové náklady na projekt (dle žádosti): 73 000,- Kč
Celkové náklady na projekt: 73 000,- Kč
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Cílem projektu bylo pomocí interaktivního projektoru a tabule zřídit interaktivní učebnu na
nejnavštěvovanější pobočce Městské knihovny Břeclav v městské části Poštorná, umožnit tak
uspořádat besedy pro speciální školy pro mentálně a zdravotně postižené a dále možnost
zatraktivnit zdejší vzdělávací akce určené především dětským čtenářům.
Podle zaslané nabídky autorizovaného distributora byl z poskytnuté dotace pořízen na pobočku
interaktivní projektor s dotekem prstu s interaktivní snímačem umožňujícím dotek perem i prstem
a multidotyk až pro 10 osob.
Pro bezproblémové fungování byla rámci spoluúčasti pořízena pevná tabule s pylonovým
pojezdem, která odpovídala stávajícím prostorovým podmínkám. V rámci spoluúčasti by byla
hrazena také montáž.
Pobočka má nyní možnost uspořádat besedy pro speciální školy pro mentálně a zdravotně
postižené a Denní stacionář Utilis – Remedia Plus.

5. MK ČR – Projekt Česká knihovna určený na podporu nákupu nekomerčních titulů z děl české
literatury
Žádáno: 6 210 Kč + (rezerva)
Získáno: 16 145 Kč
Spoluúčast knihovny na projektu: 0,- Kč
Jedná se o projekt podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české
ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře pro veřejné a vybrané vysokoškolské
knihovny.
Tento veřejně prospěšný projekt podporuje odbyt nekomerčních a komerčně problematických
titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o
literatuře a jejich distribuci do uvedených knihoven dle jejich vlastního výběru. V základní
objednávce bylo možné objednat knihy v maximální celkové hodnotě 6 500 Kč. Stejně jako v
minulých letech obsahovala objednávka i rubriku „rezerva“ na další doplnění fondu naší knihovny
v počtu maximálně 20 svazků.
Celkem z projektu Česká knihovna obdržela břeclavská knihovna 33 svazků knih v hodnotě 16 145
Kč.
6. MK ČR – Projekt Cizojazyčná literatura na podporu nákupu titulů cizojazyčné literatury
Žádáno: 20 000 Kč + 20 000 Kč (rezerva)
Získáno: 19 151 Kč
Spoluúčast knihovny na projektu: 0,- Kč
Cizojazyčná literatura je projekt Ministerstva kultury podporující nákup titulů na doplnění fondů
knihoven cizojazyčnou literaturou. Literární rada MZK zařadila do projektu 300 titulů. Každá
knihovna si mohla objednat v základní objednávce knihy v celkové hodnotě 20 000 Kč. Objednávka
obsahovala i rubriku „rezerva“ ve výši 20 000 Kč, z důvodu celkového velkého zájmu o cizojazyčné
knihy ale nebyla realizována. Z projektu Cizojazyčná literatura MK Břeclav obdržela 78 svazků knih
v hodnotě 19 151 Kč
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7. JMK – Jižní Morava čte
Žádáno: 170 000 Kč
Získáno: 170 000 Kč + 5 000 Kč (dar spol. Lesy ČR)
Spoluúčast knihovny na projektu: 0,- Kč
Jedná se o projekt Městské knihovny Břeclav, podporovaný Jihomoravským krajem a realizovaný
ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně, který se zaměřuje na jednu z nejsilnějších
generačních skupin návštěvníků veřejných knihoven: děti a mládež, na podporu jejich čtenářství a
čtenářské dovednosti.
Cílem projektu bylo podpořit dětskou fantazii a přimět mladé čtenáře k zamyšlení, jak bude
vypadat jejich kraj za 100 let. Do projektu bylo zapojeno 60 knihoven Jihomoravského kraje, ve
kterých bylo realizováno celkem 168 akcí (besedy, veřejná a autorská čtení, výstavy, historické
kvízy, tvořivé dílny), kterých se zúčastnilo 5595 návštěvníků.
Na autorských čteních a besedách s dětmi se vystřídalo v různých městech a obcích celkem
14 regionálních autorů, ilustrátorů a dalších osobností, jako například Zdena Herfortová, Tomáš
Herfort, Tomáš Sagher, Zdeněk Železný, Pavel Čech, Jiří Šandera, Hynek Klimek, Martina
Bittnerová, Markéta Harasimová, Vlasta Švejdová, Petra Dvořáková, Věra Fojtová, Lenka
Dokoupilová, Lenka Šnajderová.
Děti se při slavnostním vyhlášení výsledků literární soutěže v zapojených knihovnách na konci
listopadu těšily z darů (např. vstupenky do Vida Science centra v Brně) a také ze zajímavých
propagačních materiálů (sešity, rozvrhy, záložky k projektu). Autoři prací, které v obou kategoriích
byly v knihovnách vybrány jako nejlepší, postoupily do tzv. krajského kola a obdrželi pozvánku do
brněnského Divadla Polárka na divadelní představení 1. 12. 2018 anebo do Hvězdárny a planetária
Brno na slavnostní vyhlášení dne 8. 12. 2018.
Z nejlepších 128 literárních, výtvarných a audiovizuálních prací, které byly zaslány ze zapojených
knihoven obcí a měst do krajského kola, byly v každé kategorii slavnostně vyhlášeny tři nejlepší.
Břeclavská knihovna uspořádala v rámci projektu Jižní Morava čte 40 doprovodných akcí pro 486
účastníků. Na slavnostní vyhlášení výsledků přišlo 100 návštěvníků. Soutěžící z břeclavské
knihovny byli letos velmi úspěšní i v krajském kole, kde obsadili 2x první místo a 1x druhé.
Součástí projektu bylo také např. autorské čtení z knihy Příběhy skřítka Dumpida, které přednesl
brněnský herec Tomáš Herfort, jenž hrál v několika pohádkách a televizních inscenacích nebo
beseda se spisovatelem na pobočce ve Staré Břeclavi.
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VÝBĚR Z KULTURNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V ROCE 2018

Virtuální Univerzita třetího věku
I v roce 2018 pokračovalo v břeclavské knihovně studium Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) jehož
garantem je Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. Seniorům z Břeclavi a okolí
se tak skýtá možnost absolvovat tuto známou formu celoživotního vzdělávání bez nutnosti zajíždět do
některého z krajských měst. V roce 2018 pokračoval druhý šestisemestrální studijní cyklus Svět kolem
nás II. Virtuální Univerzitu třetího věku mohou nově studovat osoby se statutem důchodce nebo invalidní
důchodci bez rozdílu věku, kategorie 50 + byla z rozhodnutí ČZU ze studia vyřazena (stávající studenti
mohou na základě výjimky dokončit studijní cyklus).
Pro jarní semestr si studenti vybrali zajímavé téma Barokní architektura v Čechách. Přednášky představují
nejvýznamnější osobnosti barokní architektury, jejichž realizace si můžeme prohlédnout v Čechách. Po
úvodním představení barokního slohu, jeho stylů a nejznámějších zástupců se přednášky postupně
věnovaly dílům Carla Luraga, Jeana Baptisty Matheye, Jana Blažeje – Santiniho a Kryštofa a Kiliána Ignáce
Dientzenhoferových.
Zimní semestr 2018 se týkal tématu České dějiny a jejich souvislosti II. Profesor Zdeněk Beneš provedl v
šesti přednáškách posluchače dějinami českých zemí od 15. do konce 19. století. Témata jednotlivých
přednášek: Krize jako počátek nového, Zlatý věk, Temno a jeho světla, Osvícenství a jeho stíny, Národní
obrození a Zrození občana. Pro tento semestr se ke studiu přihlásilo rekordních 70 posluchačů.
Slavnostním ukončením každého semestru bývají závěrečné semináře. V lednu se studenti zúčastnili
nepovinného závěrečného semináře, který tentokrát probíhal v Olomouci, součástí zájezdu byla také
návštěva městské památkové rezervace nebo koncert cimbálové muziky. Na ukončení letního semestru si
studenti vybrali možnost absolvovat závěrečný seminář v Přerově. V květnu se konal také třídenní zájezd do
Kutné Hory, které pro seniory připravila knihovna z vlastní iniciativy navíc.

Hudební kavárny a literární kavárny
Knihovna i v roce 2018 pořádala pravidelně každý měsíc Hudební a literární kavárny určené pro širokou
veřejnost a pokračovala i ve speciálních přednáškách pro Klub důchodců v Poštorné, Tyflocentrum Břeclav
nebo Svaz tělesně postižených.
Netradiční podobu měla únorová Hudební kavárna, věnovaná známému autorovi podlužáckých písní
Fanošovi Mikuleckému. Povídání o jeho životě, písňové i literární tvorbě doplnila živými vstupy cimbálová
muzika dětského folklorního souboru Žižkovjánek se svými sólisty. Pro velký úspěch se konala tato kavárně
na podzim ještě jednou, tentokrát v prostorách poštorenského Kulturního domu pro místní Klub seniorů.

Cesta nejen ke hvězdám
Ve spolupráci s Pavlem Auzkým pokračovala knihovna v cyklu populárně vědeckých přednášek Cesta nejen
ke hvězdám, vyvrcholením letošního bloku byla hojně navštívená přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc.
nazvaná Život ve vesmíru.
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Břeclavsko za první republiky – cyklus přednášek
K 100. výročí založení Československé republiky připravila Městská knihovna Břeclav cyklus přednášek
Břeclavsko za první republiky, týkajících se historie břeclavského regionu před vznikem ČSR, průběhu
událostí října 1918 i historie první republiky až do roku 1938.
Seznam přednášek:








5. 9.
19. 9.
3. 10.
17. 10.
31. 10.
14. 11.
28. 11.

Matice břeclavská a Matiční škola na Kupkově (PhDr. Ludislava Šuláková)
První světová válka a Břeclavsko (Mgr. Miroslav Svoboda, PhD.)
28. říjen 1918 a dny následující v Břeclavi a okolí (Mgr. Jaroslav Čech)
Hraniční problémy Valticka a ohlasy v dolnorakouském tisku (PhDr. Miroslav Geršic)
Vojenské jednotky v Břeclavi v letech 1918–1938 (Michal Uher)
Břeclav kulturní – kulturní život v meziválečné Břeclavi (PhDr. Evženie Klanicová)
Rok 1938 v Břeclavi a okolí – informace z policejních hlášení (PhDr. Emil Kordiovský)

Celý přednáškový cyklus vyvrcholil 12. prosince 2018 závěrečným seminářem, kterého se zúčastnili všichni
přednášející, a kde byl zároveň promítnut film 28. říjen 1918 na Moravě a představen sborník, ve kterém
zájemci našli všechny přednesené příspěvky také v tištěné podobě.

Výstavy ve vstupních prostorách MK Břeclav – Galerie na Schodech








Výstava fotografií Otty Ballon Mierného – Osobnosti II.
Výstava obrazů Jaroslavy Garšicové
Výstava kreseb Jiřího Hiršla
Výstava kreseb Milana Rašky – Kresby z cest
Výstava kreseb Antonína Vojtka
Výstava grafik Františka Schulze – Ukryto v linu
Výstava grafik Jaroslava Dobrovolského – součást projektu Břeclavsko za první republiky

Publikační činnost


Břeclavsko za první republiky – sborník přednášek

NOVINKY V KNIHOVNĚ
Právo první noci s bestsellerem
Od ledna 2018 zavedla knihovna novou službu pro čtenáře nazvanou Právo první noci s bestsellerem. Je
určena čtenářům, které nebaví čekat na to, až na ně přijde řada u nejžádanějších knih, na které jsou často
desítky rezervací. Za pouhých 30 Kč mají možnost získat právo okamžité přednostní výpůjčky. Vybrané
finanční prostředky jsou následně použity na zakoupení dalších exemplářů nejvíce půjčovaných bestsellerů.
Půjčování a klub deskových her
Také dětské oddělení připravilo na rok 2018 pro své čtenáře dvě novinky. V rámci nově poskytované služby
si čtenáři mohou také vybrané deskové hry z bohaté nabídky dětského oddělení zapůjčit na měsíc domů.
Každou první středu v měsíci od 13 do 16 hodin probíhá i společné hraní her v knihovně – Klub deskových
her.
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PROPAGACE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Nové internetové stránky
Převážně vlastními silami jsme pro čtenáře i ostatní zájemce po devíti letech připravili novou verzi
internetových stránek knihovny, které byly naplno spuštěny od 1. srpna 2018. Stránky je možné najít na
nové internetové adrese www.knihovnabreclav.cz.
Nové stránky nejen prošly moderním redesignem, ale splňují rovněž i další požadavky, které dnešní uživatel
od internetových stránek očekává. Samozřejmostí je zabezpečené připojení pomocí protokolu HTTPS nebo
responzivnost webových stránek umožňující jejich pohodlné prohlížení na tabletu nebo mobilním telefonu.
Se spuštěním nových stránek jsme pozastavili psaní blogu knihovny, neboť by se prakticky jednalo o
duplicitní činnost.
Sociální sítě
Pro propagaci svých akcí a služeb využívá knihovna své webové stránky, Facebook, Instagram a další
osvědčené zdroje – plakáty, letáky, rozesílání SMS a e-mailových zpráv, regionální tisk, kabelová televize.
Na Facebooku přibylo za rok 2018 404 příspěvků, které zhlédlo 366 040 návštěvníků. Facebook Městské
knihovny Břeclav má v současnosti 1 136 fanoušků.
Pokračujeme s projektem na Facebooku a Instagramu – Knihovnice/knihovník doporučuje, kde se snažíme
doporučovat čtenářům knihy, které jsme přečetli, a líbily se nám. Dokonce si tohoto našeho projektu všimli
v celostátním odborném knihovnickém časopisu Čtenář.

Uzavřená skupina Knihovny knihovnám je určena výhradně pro zaměstnance knihoven má v současnosti
574 členů – knihovníků. Na těchto stránkách sdílíme své zkušenosti s kulturními a vzdělávacími akcemi.
Skupina je stále aktivní.
Na Instagramu zveřejňujeme fotografie z knihovnických akcí. Na Youtube každý týden zveřejňujeme videa s
novými knihami, každý týden videa s novými CD, případně další videa, která propagují knihovnu a její akce –
některá živá vysílání z akcí na Facebooku následně nahráváme na youtube.cz
Vlastní facebookový profil provozuje i pobočka v Poštorné, za rok 2018 zveřejnila 96 příspěvků, které
zhlédlo 3 061 návštěvníků a nově také pobočka ve Staré Břeclavi, která od února do prosince 2018
zveřejnila 168 příspěvků, které zhlédlo 1 383 návštěvníků.
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KULTURNÍ KALENDÁŘ VYBRANÝCH AKCÍ ZA ROK 2018
LEDEN
FreeFilmFest: Ohrožená semínka.
Literární kavárna: Oldřich Mikulášek – přítel Jana Skácela
Virtuální univerzita třetího věku: Barokní architektura v Čechách
Počítačové kurzy: Word pro mírně pokročilé, Excel pro mírně pokročilé
ÚNOR
FreeFilmFest: Putinovy "Děti 404".
Události v r/Růžové – autorské čtení Josefa Blažka
Hudební kavárna: Fanoš Mikulecký – prostý kvítek v bludišti travin
Cesta nejen ke hvězdám: Život ve vesmíru (Jiří Grygar)
Počítačové kurzy: Kurz pokročilých úprav fotografií v programu Zoner
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Výstava obrazů Jaroslavy Garšicové
Hudební kavárna: Michael Jackson
Přednáška: Blockchain a problematika kryptoměn
Festival ProTibet 2018: promítání filmů Tání v Tibetu a Nechat strach za sebou
Festival ProTibet 2018: cestovatelská přednáška Danuše Ušelové
LiStOVáNí: A taková to byla láska
Počítačové kurzy: Seznámení s počítačem pro úplné začátečníky
DUBEN
FreeFilmFest – Poslední dny Sophie Schollové
Břeclaváci v zahraničním odboji za II. světové války – přednáška Fr. Trávníčka
Literární kavárna: Jak se nenechat dojit
Divadlo MALÉhRY: Jak na příšery II.
Divadlo ZUŠ Břeclav: Hrob ve sklepě
KVĚTEN
Stres – naučte se v něm plavat – přednáška Mgr. Lucie Mucalové
Zdravé město: Na sever od slunce – promítání filmu
LiStOVáNí: Nejlepší kniha o fake news!!!
Povídám, povídám pohádku: Dárek pro maminku (Poštorná)
Radosti a starosti pana starosty
ČERVENEC, SRPEN
Prázdninové týdny pro děti
ZÁŘÍ
Veletrh volnočasových aktivit – prezentace a propagace služeb knihovny
Břeclavsko za první republiky: Matice břeclavská a Matiční škola na Kupkově (PhDr. Ludislava Šuláková)
Jižní Morava čte: Příběhy skřítka Dumpida
Břeclavsko za první republiky: Ex libris a grafiky Jaroslava Dobrovolského – vernisáž výstavy
Břeclavsko za první republiky: První světová válka a Břeclavsko (Mgr. Miroslav Svoboda, PhD.)
Virtuální akademie třetího věku: České dějiny a jejich souvislosti II.
Poprvé do školy, poprvé do knihovny
Jižní Morava čte – literární soutěž pro děti
Povídám, povídám pohádku: Dívka, která zachránila knížky (Poštorná)
Vernisáž výstavy kreseb Antonína Vojtka – Ještě kreslím
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ŘÍJEN – Týden knihoven
Free Film Fest: A Plastic Ocean
Břeclavsko za první republiky: 28. říjen 1918 a dny následující v Břeclavi a okolí (Mgr. Jaroslav Čech)
Beseda s autorkou se Zuzanou Pospíšilovou
Veletrh sociálních služeb
Břeclavsko za první republiky: Hraniční problémy Valticka (PhDr. Miroslav Geršic)
Beseda s autorkou a ilustrátorkou Vlastou Švejdovou
Historická literární čajovka pro děti
Konference ŽIVÝ FOLKLÓR (Kino Koruna)
Podzimní jablko – výtvarná soutěž
Loutkové divadélko Radost: Čtyři pohádky o jednom drakovi (Poštorná)
VŘSČ – Jižní Morava čte
Historické putování po knihovně – za pomocí s tabletem nebo mobilním telefonem
Břeclavsko za první republiky: Vojenské jednotky v Břeclavi v letech 1918–1938 (Michal Uher)
LISTOPAD
Pavel Kosatík: Hovory s mamou
Free Film Fest: Zemřít pro design
Detoxikace organismu v zimním období – přednáška Mgr. Blanky Vrablcové
Břeclavsko za první republiky: Břeclav kulturní – kulturní život v meziválečné Břeclavi (PhDr. Evženie Klanicová)
Vernisáž výstavy Ukryto v linu (František Schulz)
Břeclavsko za první republiky: Břeclav a okolí v roce 1938 (PhDr. Emil Kordiovský)
Břeclavsko za první republiky: závěrečný seminář a křest sborníku
Pátek za odměnu (pobočka Stará Břeclav)
PROSINEC
Beseda se spisovatelem Zdenkem Železným
Free Film Fest: Škádlit Goliáše
Vánoční dílna – Vyrábění hvězdičky z korálků
Mikulášská knihovnická dílna (Poštorná)
Zdobení vánočního stromečku a Pohádkovníku
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PROFESNÍ RŮST PRACOVNÍKŮ 2018
Provozní porady zaměstnanců knihovny, poboček a pracovníků z útvaru regionálních služeb se konaly
v pravidelných termínech a týkaly se provozních záležitostí, výpočetní techniky a knihovnického softwaru,
knihovnické legislativy a BOZP, PO. Zaměstnanci byli vysíláni na odborné kurzy, semináře a školení
zaměřené na nové formy práce se čtenářem a potřeby organizace. V rámci nabývaní zkušeností jsme
vykonali zahraniční cestu do dánských knihoven – předmětem našeho zájmu byla především jedna
z nejmodernějších knihoven na světě – knihovna DOKK1 v Aarhusu – a dále Královská knihovna v Kodani a
Městská knihovna v Kodani.
Pracovníci letos absolvovali tato školení a semináře:
datum

název, místo konání

účast

24. 1. 2018

VU3V – závěrečný seminář Olomouc

Čech, Klaudová

8. 3. 2018

MěK Svitavy – seminář s Klárou Smolíkovou

Létalová, Melská, Piškulová, Kurialová

8. 3. 2018

MZK Brno – seminář GDPR v knihovnách

Křížová, Denemarková, Čech, Uhlíř

12. 3. 2018

MěK Břeclav – seminář GDPR v knihovnách

všichni pracovníci

19. 4. 2018

KJM Brno – seminář – Friendly Vox

Klaudová

16. 5. 2018

KJM Brno – Čtenářská gramotnost

Létalová, Melská

13. – 14. 5. 2018 Exkurze do dánských knihoven (Aarhus, Kodaň)

Létalová, Melská, Čech, Uhlíř,
Denemarková, Křížová, Pyskatá,
Kuriálová, Turečková

22. – 24. 5. 2018 VU3V – zájezd Kutná Hora

Čech, Klaudová

25. 5. 2018

Hospodářská komora Břeclav – GDPR

Čech, Uhlíř, Křížová

12. – 13. 6. 2018

KISK Brno – Národní seminář informačního vzdělávání
pro knihovny

Létalová, Melská, Kurialová

20. – 21. 6. 2018 KJM Brno – seminář Volnočasové aktivity

Piškulová, Motúzová

11. 7. 2018

MěK Hodonín – příprava semináře Čteme dětem

Létalová, Melská

září – prosinec

MZK Brno – e-learningový Knihovnický kurz (80 hodin)

Motúzová

11. 9. – 13. 9.

UP Olomouc – Konference Knihovny současnosti

Čech, Uhlíř

4. – 5. 9.

KJM Brno – Scénické čtení pro knihovníky

Melská, Chalupská, Piškulová,
Kurialová, Motúzová

20. 9. 2018

MZK Brno – Videa do knihoven

Melská, Motúzová

17. – 18. 10.

Chceme dětem číst, aneb čtení s porozuměním

Létalová, Melská, Piškulová, Kurialová,
Motúzová

26. 11. 2018

MěK Břeclav – knihovnický systém Cosmotron

všichni pracovníci

5. 12. 2018

KJM Brno – Kolegium SKIP Velká Morava

Čech, Uhlíř

6. 12. 2018

MěK Břeclav – WorkShop s Marikou Zadembskou +
porada Klubka JM

Létalová, Melská, Piškulová, Kurialová,
Motúzová

13. 12. 2018

MÚ Břeclav – systém Croseus

Čech, Uhlíř
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VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ROCE 2018
Regionální působnost knihovny
Městská knihovna Břeclav pověřená výkonem regionálních funkcí obsluhuje celkem 77 knihoven včetně
poboček:




13 profesionálních knihoven a 4 pobočky
56 s dobrovolným knihovníkem a 1 pobočka
3 pobočky MěK Břeclav

Všechny obsluhované knihovny regionu jsou zaevidovány na MK ČR a každá knihovna má podepsanou
smlouvu o poskytování regionálních služeb. Všechny knihovny využívaly nabízené služby dle standardu.
Financování činností útvaru regionálních služeb bylo od počátku roku zabezpečeno z finančních prostředků
MÚ Břeclav, a to do obdržení dotace z JMK.
Změny v knihovnách regionu
1. Stěhování knihoven, rekonstrukce, havarijní stav, automatizace



















Bavory – zahájení automatizace – Clavius. V současné době je dokončeno vkládání záznamů knih a
periodik, je doplňován výpůjční protokol.
Březí – výhledově se knihovna přestěhuje do jiných prostor společně s OÚ (plánováno do září 2018,
prozatím zůstává na místě).
Cvrčovice – rekonstrukce MŠ (sídlo knihovny) – rekonstrukce dokončena, postupně se upravují
prostory knihovny.
Dolní Věstonice – havarijní stav budovy a vstupních prostor. Vybavení knihovny a technické
vybavení nevyhovující. Doporučena aktualizace fondu, odvést nepotřebný materiál, opravy a
zakoupení vybavení. Proběhla metodická návštěva z MZK. Záznamy z MN ÚRS Břeclav upozorňují
dlouhodobě na špatný stav knihovny i budovy jako celku.
Milovice – pořízen program Tritius. V současné době již automatizovaný provoz.
Přibice – přestěhována do 1. patra, celková rekonstrukce budovy, nové vybavení
Sedlec – vymalování, oprava elektroinstalace, vybavení technikou, nábytkem
Troskotovice – celková oprava budovy, provoz knihovny omezen – půjčuje se VF na vyžádání
Bulhary – nové vybavení knihovny
Jevišovka – nové vybavení, dětský koutek
Kobylí – nová technika
Lednice – Nejdek – zakoupení PC a připojení k internetu
Morkůvky – celková obnova vybavení knihovny
Novosedly – částečně nové regály a nábytek pro dětský koutek
Nový Přerov – vybavení dětského koutku
Popice – nové technické vybavení a nábytek
Starovičky – částečně obměna vybavení

Obnova vybavení knihoven se uskutečnila s finančních prostředků obcí a s využitím dotace JMK.
Knihovníci i zřizovatelé byli informováni o vzniku metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci
knihoven v MZK.

17

2. Změna knihovníků
V obcích Smolín, Brod nad Dyjí, Jevišovka, Kašnice, Drnholec, Rakvice, Němčičky, Zaječí došlo ke změně
knihovníků, což obnášelo přítomnost vedoucí útvaru regionálních služeb při předávání knihoven a
proškolení nových knihovníků. Vždy byl sestaven Protokol o předání knihovny, je uložen v materiálech o
knihovnách na útvaru regionálních služeb, v knihovnách a na obecních úřadech. Knihovnici byli proškoleni v
programu Clavius, Tritius a byli seznámeni s provozem knihovny, vedením dokumentace, práce se
čtenářem, PC, propagací, správou webových stránek knihovny a všichni obdrželi důležité informace z oblasti
knihovnictví apod.
Doprava do knihoven regionu: doprava na rozvoz výměnných fondů, knih zakoupených z prostředků obcí,
metodické návštěvy a revize je zabezpečena soukromým automobilem řízeným vedoucí útvaru regionálních
služeb. Najeto bylo k celkem 4 974 km.
Aktivity knihoven
Do projektu JMČ se v roce 2018 zapojilo 13 knihoven včetně MěK Břeclav a 2 poboček. Knihovníci se
zúčastnili slavnostního zahájení dalšího ročníku v MZK. Obdrželi propagační materiály.
Ve spolupráci se školami se knihovny regionu snaží propagovat dětské čtenářství. Všichni byli seznámeni s
možností zapojení se do projektu BOOKSTART – S knížkou do života.
Velmi dobře pracující knihovny s ohledem na práci s dětmi: Mikulov, Hustopeče, Pohořelice, Velké
Pavlovice, Velké Bílovice, Lanžhot, Moravská Nová Ves, Valtice, Křepice, Klobouky, Brumovice, Kobylí,
Vrbice, Podivín, Šakvice, Březí, Ivaň. Aktivity knihoven jsou ve většině případů propagovány na webových
stránkách knihoven, v místních zpravodajích, na nástěnce knihovny, v tisku u větších knihoven.
Vyhodnocení činnosti knihoven
V letošním roce byla vyhlášena soutěž o TOP komunitní knihovnu JMK, a to pod záštitou MZK a JMK.
Nominovány byly knihovny Brumovice, Pohořelice, Mikulov, Velké Pavlovice. V jednotlivých kategoriích
zvítězila a byla oceněna knihovna v Mikulově a ve Velkých Pavlovicích. Knihovna ve Velkých Pavlovicích byla
navíc oceněna jako TOP komunitní knihovna v rámci JMK.
Po zpracování statistických výsledků činnosti jednotlivých knihoven za rok 2018 budou vybrány nejlépe
pracující knihovny regionu, obdrží od útvaru regionálních služeb děkovný list, zřizovatelé pak budou
informováni o jejich výsledcích v děkovných dopisech, tak jako každý rok. Veškeré výsledky činnosti
knihoven budou shrnuty v materiálu Veřejné knihovny regionu Břeclavska v roce 2018, který vypracuje a
bude dále distribuovat útvar regionálních služeb MěK Břeclav.
Porady, konzultace, metodické návštěvy
V roce 2018 útvar regionálních služeb dle Plánu vzdělávání a porad knihovníků regionu na rok 2018
uskutečnil celkem 7 porad spojených se školením. Dvě porady byly výjezdní: Šakvice, Hustopeče. Porad se
zúčastnilo celkem 158 účastníků a bylo obslouženo celkem 59 knihoven regionu.
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MěK Břeclav

profesionální

9.3.2018

20.4.2018

Výsledky činnosti, vzdělávání nabídka,
Bookstart, Benchmarking, vzdělávání,
CADR, dotace, revize, BMČ, JMČ – ředitel
prezentace

Školení
Facebook,sociální sítě
L. Pyskatá, MěK Břeclav
JMČ – proč projekt
podpořit Mgr. Uhlíř
Marek

MěK Hustopeče

Pro všechny
knihovníky

GDPR, prezentace práce s dětským
čtenářem – ukázka přípravy a provedení
besedy pro děti,

Přednáška: Osvobození
Hustopečí (Mgr.Soňa
Nezhodová), prohlídka
muzea a galerie

výjezdní

8,6.2018

ObK Šakvice,
výjezdní

Pro všechny
knihovníky

Využití dotací JMK, Metodické centrum pro
výstavbu a rekonstrukci knihoven, prohlídka
knihovny, prezentace činnosti, Standard pro
dobrý fond

Školení GDPR –Clavius
a změny v systému (
Těšínský, Smolová)

19.-27.6.2018

Klobouky,
Mikulov,
Hustopeče,
Pohořelice,
Břeclav

neprofesionální

Dotace JMK a další, revize a aktualizace,
GDPR – aktualizace Clavius, Webové
stránky a katalogy, nákup z prostředků obcí,
vzdělávání nabídka, komunitní aktivity

Knihovna není skladiště
– Standard pro dobrý
fond

7.9.2018

Břeclav MěK

Pro všechny
knihovny

Týden knihoven, vzdělávání, stav revizí,
CADR, dotační programy, akvizice, aktuální
informace, soutěž JMK

Akviziční portál –
novinky (Abrahámková,
Lipert)

6.12.2018

MěK Břeclav

Profesionální
knihovny

Roční výkaz o knihovně, statistiky, práce
s dětským čtenářem, TOP komunitní
knihovna

Regionální Klubko KDK
Jižní Moravy, seminář,
Příběhy pro školku i
školu

Roční výkaz, statistiky, aktualizace údajů
CADR, revize, VF, vyhodnocení za rok 2018,
komunitní knihovna

Clavius, Tritius –
statistiky a RV

(Smolová)

(všechny)
4.-15.12.2018

Klobouky, Mikulov, Neprofesionální
Hustopeče,
knihovny
Pohořelice, Břeclav

Grantové programy

Konzultace
Ve sledovaném období bylo uskutečněno 291 konzultací s knihovníky a zřizovateli buď osobně, telefonicky
nebo zpracováním informací a požadavků e-mailem. Z celkového počtu konzultací bylo provedeno 54
konzultací se starosty obcí nebo pracovníky obecních úřadů. Konzultace se starosty obcí nebo pracovníky
obecních úřadů jsou prováděny pravidelně zejména e-mailovou poštou, telefonicky a osobně na úřadech
dle potřeby. Každému zřizovateli jsou poskytovány pravidelně důležité informace týkající se knihoven –
dotační programy, vyúčtování dotace, zápisy z MN, GDPR týkající se knihoven, revize, nákup z prostředků
obcí a další potřebné zprávy týkající se provozu knihoven, a to e- mailovou poštou. Zástupci obcí, kteří se
zapojili do služby nákup knih z prostředků obce, obdrželi dopis s podrobnými informacemi. Konzultace se
týkaly převážně dotačních programů, automatizace knihoven, nákupu knih z prostředků obce, předání
knihovny, revize, vybavení knihoven, nový knihovník, GDPR a aktualizace apod.

19

Metodické návštěvy
V průběhu sledovaného období bylo realizováno 180 metodických návštěv. Další výjezdy byly bez
metodických návštěv knihoven spojené s rozvozem souborů knih z VF a knih zakoupených z prostředků
obcí. V těchto případech (28) většinou probíhala i jednání se zřizovateli nebo pracovníky obecních úřadů
(nezapočítáváno do metodických návštěv).
Vzdělávání knihovníků:
Knihovníci regionu měli možnost přihlásit se na semináře, kurzy apod., které pořádala MZK. Všichni
knihovníci jsou pravidelně informováni o nabízených vzdělávacích aktivitách MZK Brno, případně NK Praha
a ostatních. V oblasti vzdělávání bylo obslouženo 56 knihoven regionu s celkovým počtem 138 účastníků a
rozsahem 18 hodin.. Dále jsou nabízeny individuální konzultace (středy odpoledne) zaměřené na knihovní
systémy – zaškolení, weby knihoven, knihovní techniku, dotace a podobně, podle požadavků knihovníků.
Datum

Název akce

Pořadatel

Hodin

9.3.2018

Facebook, a sociální sítě L. Pyskatá, MěK Břeclav

MěK Břeclav – ÚRS

3

JMČ – proč projekt podpořit Mgr. Uhlíř Marek
20.4.2018

Přednáška: Osvobození Hustopečí (Mgr.Soňa Nezhodová),
prohlídka muzea a galerie

MěK Břeclav – ÚRS

2

8,6.2018

Školení GDPR –Clavius a změny v systému (Těšínský, Smolová)

MěK Břeclav – ÚRS

2

19.-27.6.2018

Knihovna není skladiště – Standard pro dobrý fond (Smolová)

MěK Břeclav – ÚRS

1

7.9.2018

Akviziční portál – novinky (Abrahámková, Lipert)

MěK Břeclav – ÚRS
2

6.12.2018

Regionální Klubko KDK Jižní Moravy, seminář, Příběhy pro školku i
školu

MěK Břeclav, MěK Hodonín 4

4.-15.12.2018

Školení Clavius, Tritius – statistiky a RV

MěK Břeclav – ÚRS

4

2. část Grantové programy

Revize knihovního fondu
V roce 2018, dle knihovního zákona je potřeba provést celkem 12 revizí knihovního fondu. Celkem
bylo zrevidováno 61 029 svazků a byla poskytnuta pomoc při aktualizaci knihovního fondu v 27 knihovnách
regionu. Byly sestaveny Protokoly o provedení revize knihovního fondu a seznamy nezvěstných knih. Po
schválení zřizovatelem byly tyto knihy odepsány z fondu knihovny. Veškeré dokumenty související s revizí
fondu obdrželi zřizovatelé, knihovníci a Útvar regionálních služeb MěK Břeclav. Knihovníci pokračují v
přeznačování signatur na hřbetech knih dle potřeby s využitím systému Clavius – u nových knih vždy, starší
fond postupně – výčtem. Na zahájení a ukončení revize byla přítomná vedoucí útvaru regionálních služeb.
Knihovníkům byla vždy poskytnuta metodická pomoc při zahájení, v průběhu i ukončení revize. Přehledy
stavu revizí (termíny provedení, ukončení) v jednotlivých knihovnách jsou k dispozici na útvaru regionálních
služeb. Revize v jednotlivých knihovnách se provádí pravidelně, vždy dle zákona (tzn. po pětiletém období).
V současné době jsou prováděny revize automatizovaně pomocí systému Clavius a Tritius. Jen nepatrná
část knihoven je nucena postupovat klasickým způsobem – jedná se o 5 poboček a 2 knihovny, které nemají
automatizované systémy.
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Výměnné fondy, cirkulace
V roce 2018 bylo nakoupeno a odborně zpracováno 1 608 knih v celkové hodnotě 298 059,- Kč. Výměnný
fond obsahuje celkem 41 493 svazků, které jsou určeny pro tvorbu souborů knih pro knihovny regionu,
vyřazeno z fondu bylo prozatím za toto období 343 svazků. Vyřazené knihy budou distribuovány knihovnám
regionu dle rozpisu a budou součástí kmenového fondu knihoven jako nové přírůstky. Za sledované období
se vyexpedovalo 164 souborů knih výměnného fondu, které obsahovaly 23 851 svazků. Obslouženo bylo 77
knihoven. Za stejné období se vrátilo 452 souborů knih celých nebo zbytkových s počtem svazků 25 610.
Poslední revize VF byla provedena 16. 6. 2010.
Nákup z prostředků obcí
V letošním roce jsme pokračovali v nákupu knih z prostředků obcí a jejich zpracování. Na podnět
zareagovalo celkem 29 obcí v celkovém objemu 355 000,- Kč. Dodání knih je zabezpečeno rozvozem při
metodických návštěvách nebo podle potřeby. Se službou jsou spokojeni jak knihovníci, tak i zřizovatelé.
Tematické okruhy literatury, které pro své knihovny knihovníci požadují, si určují sami a své požadavky sdělí
ve formuláři, který pro ně připravuje ÚRS. Přednostně jsou nakupovány novinky v daném roce, knihovníci si
však mohou požádat i o nákup starší literatury (doplnění jednotlivých dílů, povinnou četbu, žádané čtenáři,
oblíbené autory apod.). Finanční prostředky na nákup knih zasílají zřizovatelé na účet MěK Břeclav,
nedočerpaná částka se vrací na účet obce. Zřizovatelé obdrží koncem roku podrobné vyúčtování včetně
faktur, seznamů nakoupené literatury a přehledu čerpání. Celkem bylo nakoupeno a zpracováno 1 836
svazků, rabat činil celkem 151 411,- Kč, průměr na svazek – 191,- Kč.
Vícezdrojové financování, dotace, granty
Dotace JMK – dotační titul pro knihovny: obdrželo celkem 11 knihoven (Bulhary, Jevišovka, Kobylí, Lednice,
Morkůvky, Novosedly, Nový Přerov, Popice, Přibice, Sedlec, Starovičky. Dotace bude použita na obnovu
vybavení, obnovu PC techniky, rozvoj knihovny. Celkem byly poskytnuty dotace ve výši 443 500,- Kč.
VISK 3 – Moravský Žižkov – obnova PC, MěK Břeclav a pobočka Poštorná – tablety a interaktivní učebna,
Vranovice – projektor, Valtice – projektor. Celkem čerpáno 106 000,- Kč.
K21 – Břeclav, Lanžhot, Mikulov – celkem 59 000,- Kč (zvukové knihy, přednášky, 1. Republika 2x).
Stav automatizace knihoven regionu:
Ze 77 knihoven regionu včetně poboček je automatizováno knihovním systémem Clavius, Tritius celkem 70
knihoven (90,9%). Knihovny mají modul katalogizace, výpůjční protokol, evidence periodik, program
ISHARE, modul revize, katalog. Obec Milovice obdržela dotaci MK ČR VISK 3 na systém Tritius. Stav: 77
knihoven celkem, Clavius – 66, Tritius – 4
Ze zbývajících 7 knihoven bez systému se jedná o 5 malých poboček Smolín, Nová Ves, Nejdek, Bohumilice,
Nové Mlýny a o 2 neprofesionální knihovny v obci Troskotovice a Dolní Věstonice (bez zájmu zřizovatele
vzhledem k finanční situaci obcí.
Webové stránky knihoven
Knihovny používají převážně šablonu webu pro malé knihovny nebo webnode.cz . Všechny knihovny
regionu mají webové stránky vlastní nebo na webu obce. Webové stránky jsou průběžně aktualizovány a
kontrolovány. Knihovníkům, zvláště profesionálním, je doporučován přechod na jinou formu webu s prvky
2.0.(webnode.cz aj.).
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Servis automatizovaného knihovního systému
Není pravidelně poskytován. Zřizovatelé servisní službu objednávají prostřednictvím servisního technika
pana Těšínského na základě objednávky v případě potřeby. Menší úpravy, import záznamů VF, odstranění
záznamů VF, nastavení výpůjčního protokolu, opravy případných chyb, zálohování, nastavení revize a
podobně, provádí vedoucí útvaru regionálních služeb v průběhu metodických návštěv.
Statistika knihovnických činností
V průběhu měsíce ledna a února 2018 byly kontrolovány a zpracovány výkazy o činnosti knihoven regionu
za rok 2017. Údaje byly převedeny do elektronické podoby a odeslány NIPOS Praha. Statistické údaje byly
vkládány také do programu STAT-EXCEL. Útvar regionálních služeb vypracoval celookresní sumáře v
materiálu Veřejné knihovny regionu Břeclav v roce 2017, které obdržela také Moravská zemská knihovna v
Brně. Vypracované materiály mají k dispozici všechny knihovny regionu i jejich zřizovatelé. Byla poskytnuta
metodická pomoc při vykazování statistických údajů v Ročním výkaze o knihovně za rok 2017 všem
knihovnám regionu a všechny údaje byly zpracovány elektronicky za všechny knihovny regionu. Stejným
způsobem bude postupováno i v letošním roce.
Závěr
Úroveň poskytovaných služeb dle standardu pro výkon regionálních funkcí byla přiměřená obsazení
pracovních míst na útvaru regionálních služeb od června 2018.
I v tomto roce se chceme zaměřit na čerpání dotací určených pro knihovny na obnovu technického
vybavení, rekonstrukci prostor a vybavení knihoven, automatizaci zbylých knihoven. Poskytnout
metodickou pomoc při podávání žádostí a spolupracovat v tomto ohledu se starosty obcí. Dále pak docílit,
aby zakoupené moduly – www katalogy knihoven – byly zpřístupněny na internetu. V oblasti vzdělávání se
snažit o splnění standardu počtu vzdělávacích hodin pro jednotlivé skupiny (profesionální i neprofesionální).
Také v oblasti kulturně výchovné činnosti docílit, aby každá knihovna uspořádala alespoň jednu aktivitu dle
standardu, a to ve spolupráci se školami, spolky a s metodickou pomocí útvaru regionálních služeb, kde
bude potřeba.
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NAŠI PARTNEŘI V ROCE 2018
Městská knihovna Břeclav děkuje za spolupráci a podporu:
Městu Břeclav, Okresní hospodářské komoře Břeclav, fa Racio Břeclav, Moraviapress Břeclav, místní
organizaci Svazu důchodců ČR, Senior pointu-Klas, Jihomoravské komunitní nadaci, Tyflocentru Břeclav,
Hermi foto Dagmar Benešové, Městskému muzeu a galerii Břeclav, břeclavským ZŠ, středním, mateřským
školám a odborným učilištím.
Od těchto firem přebíráme u nových knih obrázky a anotace, které připojujeme k informacím v
internetovém katalogu:
Euromedia k.s.

Kanzesberger, a.s.

Kosmas, s.r.o

LIBREX

Pavel Dobrovský – BETA

Pavel Dobrovský – BETA

Knižní velkoobchod Pemic, a.s.

Svaz českých nakladatelů a knihkupců

Vltava, a.s

Svět dětské fantazie

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV JE ČLENEM:






Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR
Sdružení knihoven ČR
Sdružení SKAT (uživatelé systémů LANius a Clavius), Mgr. Čech je členem Rady SKATu
Konzultační středisko VU3V PEF České zemědělské univerzity Praha
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FOTOGALERIE Z VYBRANÝCH AKCÍ KNIHOVNY ZA ROK 2018
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