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 I.    Služby Městské knihovny Břeclav pro město 
  
  
  
  

1.      Úvod k činnosti za rok 2007 
  

Městská knihovna Břeclav (dále jen MK) plní jako příspěvková organizace města jak svoje 
poslání, tak i záměr zřizovatele. Je pevně zapojena do kulturního života města, prohlubuje, 
případně navazuje přínosnou spolupráci s kulturními, vzdělávacími, informačními a paměťovými 
institucemi, které ve městě působí. Nabízí široce koncipované služby knihovnicko-informačního 
charakteru s důrazem na svoji nezastupitelnost v některých oblastech, včetně doprovodných a 
propagačních akcí. Klade důraz na hledání nových aktivit a oslovení široké veřejnosti, v souladu 
se státní kulturní a informační politikou zavádí nové technologie, s plnou odpovědností přijímá a 
řeší aktuální podněty v profesní oblasti. K dalšímu kvalitativnímu posunu dochází především v 
oblasti meziknihovních, bibliografických, referenčních a faktografických služeb a v oblasti 
zpřístupnění interních i externích informačních zdrojů, především internetu. 
  
            

Projekty a dotace 
  

Významnou a prestižní funkcí je pověření Městské knihovny Břeclav výkonem 
regionálních funkcí směrem k veřejným knihovnám regionu Břeclav. Rozsah služeb je 
ošetřen Smlouvami o zajištění a poskytování odborných knihovnických služeb s jednotlivými 
zřizovateli knihoven - městy a obcemi. Činnost je financována formou dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje v Brně z  Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven 
JMK. 
      Z podaných projektů v rámci dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven MK ČR na 
grant Knihovna 21.století pro rok 2006 byl úspěšný projekt „Nákup zvukových knih“. 
  

  
      Kulturně-vzdělávací činnost 

  
Mimo tradiční spolupráci s mateřskými, základními, středními školami a učilišti byly uzavřeny 

nové formy spolupráce např. s: 
  
 Knihovnou a tiskárnou pro nevidomé K. E. Macana 
 pobočkou brněnského Tyflocentra 
 společností Remedia plus 
 Věznicí Břeclav 
 Biosférickou rezervací Dolní Morava 
 Integračním centrem UTILIS 

  
Výrazná byla i spolupráce s městem při organizaci Břeclavských svatováclavských slavností. 
  
Knihovna se tak úspěšně zapojila do kulturního života Břeclavi a prokázala svoji 

nezastupitelnou roli v akcích pro širokou veřejnost. Již tradiční a bohaté bylo zapojení knihovny 
do celonárodních knihovnických akcí a kampaní: Březen-měsíc knihy a  internetu a Týden 
knihoven. 
  



Profesní růst pracovníků 
  

Zaměstnanci jsou vysíláni na odborné kurzy, semináře a školení zaměřené na potřeby 
organizace a jejího odborného kvalitativního růstu. Pravidelně se zúčastňují kurzů informačních 
technologií pořádaných MZK Brno. Jedna pracovnice úspěšně dokončila magisterské studium na 
Masarykově univerzitě v Brně obor Informační studium a knihovnictví. 

Provozní porady zaměstnanců knihovny, poboček a pracovníků z útvaru regionálních služeb 
se konaly v pravidelných termínech a týkaly se především provozních záležitostí, oblasti 
výpočetní techniky, knihovnického softwaru, knihovnické legislativy a BOZP. I v roce 2007 
zajistila organizace odbornou praxi studentům středních a vyšších knihovnických škol. I když 
umožnění souvislé odborné praxe pro studenty znamená pro personál knihovny značné zatížení 
v rámci provozu, snaží se knihovna i touto formou budovat dobré zpětné vazby s ostatními 
knihovnickým institucemi. 
  

Propagace poskytovaných služeb 
  

Pro propagaci svých akcí a služeb využívala knihovna osvědčené místní zdroje (plakáty, 
letáky, rozesílání  SMS a e-mailových zpráv, regionální tisk, kabelová televize). Pravidelně 
jsou  také aktualizovány a obsahově rozšiřovány webové stránky organizace www.knihovna-
bv.cz . V oblasti propagace své činnosti máme ještě jisté rezervy. Plně si uvědomujeme, že bez 
kvalitní propagace nebudou akce knihovny navštěvovány tak, jak by si zasloužily. 
  
  



2.      Numerické výsledky činnosti MK za rok 2007 (jednotlivá oddělení, registrovaní 
čtenáři, návštěvníci a počet výpůjček) 

  

  
  
 
  
  
  
  

Porovnání let 2006 a 2007 
                

  rok oddělení 
registrovaní 

 čtenáři z toho děti návštěvníci výpůjčky   
  2006 dospělé 2 071   28 284 100 861   
  2007   2 032 160 28 493 98 187   

  rozdíl   -39 +160 +209 -2 674   
  2006 dětské 538 538 7 988 25 314   
  2007   770 524 10 126 22 929   

  rozdíl   +232 -14 +2138 -2 385   
  2006 Poštorná 647 254 11 379 52 761   
  2007   684 261 13 458 48 642   

  rozdíl   +37 +7 +2 079 -4 119   
  2006 CH.N.V. 252 106 3 324 17 907   
  2007   234 91 4 015 15 140   

  rozdíl   -18 -15 +691 -2 767   
  2006 St.Břeclav 209 70 2 652 24 757   
  2007   204 71 3 123 22 482   

  rozdíl   -5 +1 +471 -2 275   
  2006 čítárna 0 0 7 829 43 364   
  2007   0 0 7 758 42 649   

  rozdíl       -71 -715   
  2006 studovna 0 0 4 254 3 042   
  2007   0 0 5 098 3 286   

  rozdíl       +844 +244   
  2006 hudební 0 0 4541 7 691   
  2007   0 0 8395 14 943   

  rozdíl       +3 854 +7 252   
  2006 zvukovka 0 0 214 6607   
  2007   0 0 354 8388   

  rozdíl   0 0 +140 +1 781   

  celkem 2007   3 924 1107         80 820 276 646   

  celkem 2006   3 717 968 70 465* 282 304   

  rozdíl celkem   +207 +139 +10 775 -5 658   
                

Pozn. *) V roce 2006 se nezapočítávali návštěvníci kolektivních akcí do celkového počtu návštěvníků. 
        



  
 Kolektivní akce 
  

Počet akcí: 420, návštěvníků: 7318. 
  
Komentář k numerickým výsledkům Městské knihovny Břeclav za rok 2007 

  
Při hodnocení roku 2007 konstatujeme, že proti minulému roku došlo k navýšení téměř 

všech ukazatelů. K poklesu došlo pouze u počtu  výpůjček, což bylo ovšem  podmíněno také 
sníženou dotací na nákup nových knih. 

Za pozitivum považujeme zrušení poplatků za půjčování CD (od dubna 2007), k němuž se 
přistoupilo především kvůli platnému znění autorského zákona a licenční smlouvy o půjčování 
mezi Národní knihovnou Praha a kolektivními správci autorských práv, tj. OSA, DILIA a 
INTERGRAM, podle níž jsou knihovny půjčující CD povinny odvádět 40 % z celkové vybrané 
částky za půjčování zvukových dokumentů. Od roku 2006 byla navíc stanovena povinnost 
odvádět z této částky 19 % DPH (v roce 2006 to činilo celkem 35 572,- Kč). Zrušení poplatků za 
půjčování CD bylo částečně kompenzováno navýšením registračního poplatku a zavedením 
sankčních poplatků při pozdním vracení CD. Kladně hodnotíme i volný přístup k internetu ve 
všech provozech. 
  

Tabulka počtu uživatelů internetových služeb v MK v roce 2007 
  

  
          

  2006 2007 rozdíl   
leden 561 1001 +440   
únor 519 988 +469   
březen 515 935 +420   
duben 410 934 +524   
květen 470 984 +514   
červen 442 860 +418   
červenec 264 647 +383   
srpen 330 740 +410   
září 392 753 +361   
říjen 1 105 1 041 -64   
listopad 1 116 1 210 +94   
prosinec 724 755 +31   
celkem 6 848 10 848 +4000   
          
          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 3.  Hodnocení činnosti útvaru knihovnických služeb 
  
  

3.1.  Oddělení akvizice, katalogizace a doplňování fondů 
  
     3.1.1. Nákup literatury 
  

Finanční zajištění nákupu 
  

V roce 2007 byla určena v rozpočtu na nákup částka 360 000,- Kč. Oproti roku 2006 došlo 
k výraznému snížení rozpočtu na nákup knih a to o 340 000,- Kč, tedy téměř o polovinu. 
  
Srovnávací tabulka nákupu za posledních 5 let 
  
  2003 2004 2005 2006 2007 

částka na nákup Kč 768 445 663 806 639 777 732 492 363 089 
počet nakoupených sv. 4 818 4 246 3 889 4 611 2 170 
průměrná cena knihy 159,49 Kč 156,34 Kč 164,51 Kč 158,86 Kč 158,13 Kč 

  

Tabulka nákupu za rok 2007 podle jednotlivých oddělení knihovny 
  

oddělení Nákup v 
% 

Plánovaná částka Skutečné čerpání Počet 
nakoupených 
svazků v roce 

2007 

Počet 
nakoupených 
svazků v roce 

2006 
Dospělé 43% 154 800,00 Kč        158 348,00   883 1 878 
Čítárna 0,10% 360,00 Kč                79,00   1 0 
Studovna 11% 39 600,00 Kč         38 360,00   123 271 
Dětské oddělení 15% 54 000,00 Kč          61 580,00   444 698 
Hudební oddělení 1% 3 600,00 Kč           2 665,00   12 27 
Ch.N.Ves 6,50% 23 400,00 Kč          18 475,00   138 367 
Poštorná 19% 68 400,00 Kč          68 816,00   455 925 
Stará Břeclav 4% 14 400,00 Kč          13 307,00   108 237 
Vedení 0,20% 720,00 Kč              865,00   4 7 
Ekonomické 0,20% 720,00 Kč              590,00   2 8 
Celkem 100,00% 360 000,00 Kč       363 085,00 Kč 2170 4 418 

  
Ve srovnání nákupu počtu knih jednotlivých oddělení knihovny v letech 2006 a 2007 je 

zřetelný více než poloviční úbytek  počtu nakoupených knih v roce 2007. 
  
  

Organizační zajištění nákupu 

  

V roce 2007 se nakupovalo nejvíce u těchto dodavatelů: 

    Knihkupectví Ivo Vašíček - dodávka pouze námi vybraných vzorků (rabat 18%) - přímý 
nákup 



    Knižní velkoobchod PEMIC - bez dodávky vzorků (rabat 23%) - elektronická 
objednávka prostřednictvím webových stránek 

    Knižní velkoobchod Euromedia Group - bez dodávky vzorků (rabat 25%) - elektronická 
objednávka prostřednictvím webových stránek 

    Nakladatelství DOMINO - bez dodávky vzorků (rabat 30%) - objednávka dle edičního 
plánu nakladatelství prostřednictvím webových stránek 

Novým dodavatelem se stal knižní velkoobchod Euromedia Group, se kterým byla 
podepsána smlouva ve druhém pololetí roku 2007 hlavně z důvodu nabídky vysokého rabatu 
25%. I když je nabídka tohoto knižního velkoobchodu pouze elektronická (nákup knih přes 
internetový obchod), nabízí nové knihy dříve a levněji než náš předchozí stálý dodavatel 
Knihkupectví Ivo Vašíček (13-18%). Dalším novým dodavatelem se stalo 
Nakladatelství DOMINO, které nabízí rabat 30%.   

Další změnou na úseku akvizice bylo od 1. 1. 2007 zavedení nového počítačového modulu 
Clavius - akvizice. Velkou výhodou nového programu je lepší informovanost všech oddělení o 
objednaných a dosud nedodaných knihách, ale také přehledné finanční sledování čerpání 
rozpočtu, které je v tomto programu nastaven po čtvrtletích. 
  
  

3.1.2 Katalogizace a doplňování knihovních fondů: 
  

 Za rok 2007 bylo zapsáno celkem 3 299 svazků (2 170 svazků koupeno a 1 009 svazků jsme 
získali darem). Jelikož klesl nákup téměř o polovinu, byla část pracovního úvazku jedné 
pracovnice převedena na jinou práci (zajištění referentských služeb v oddělení pro děti). 

V loňském roce proběhla ve všech odděleních knihovny a na pobočkách rozsáhlá aktualizace 
fondu, vyřazeno bylo celkem 7 923 opotřebovaných a zastaralých knih. Dle zákona byly 
nabídnuty k odprodeji jiným knihovnám a následně proběhl v rámci „Týdne s břeclavskou 
knihovnou“ v průjezdu MK výprodej knih. 

 1. ledna 2007 došlo k odtržení obce Ladná od města Břeclav. K tomuto termínu byl převeden 
majetek pobočky s knihovním fondem i pracovním úvazkem pod obec Ladná. Od 1.dubna byl 
zrušen i poloviční úvazek na oddělení akvizice a zpracování fondů. Jelikož byly sníženy dotace 
na nákup knih, nebylo třeba situaci nijak personálně zajišťovat. 
  

  
Přírůstek a úbytek v roce 2007 

  
druh dokumentu počet nakoupených sv. dary celkem sv. úbytky 

AV média 314   314 15 

brožury 0   0 0 

elektronické zdroje 3   3 0 

knihy 2 170 1 108 3 278 7 923 

periodika 7 118   7 118 7 096 

zvukové knihy 479   479 - 
  
  
  
  

  



Stav fondu Městské knihovny Břeclav k 31. 12. 2007 
  
druh dokumentu počet náklady Kč cena Kč 

AV média 7 331 2 165 892,78 2 338 227,00 
brožury 24 0,00 908,00 
elektronické zdroje 224 109 494,89 120 707,00 
knihy 152 148 13 686 681,07 16 113 512,63 
periodika 38 044 696 300,59 1 107 040,58 
zvukové knihy 5 255 317 516,05 319 011,00 
        

Celkem 203 026 16 975 885,38 19 999 406,21 
  
  
  
3.2.    Služby čtenářům 

  
Činnost jednotlivých oddělení lze podle výsledků číselných ukazatelů i podle reakcí uživatelů 

hodnotit jako dobrou. Nutno ovšem konstatovat, že i přes rozšiřující se nabídku a zvýšenou 
propagaci, nejsou služby knihovny občany plně využívány. Je to ovlivněno rozšiřujícím se počtem 
domácností s přístupem na Internet, na kterém si mohou přečíst noviny i časopisy, poslouchat 
hudbu a získávat nejrůznější informace, aniž by museli odejít z domova. Počet uživatelů knihovny 
bude také stále více ovlivňovat také klesající počet mladé populace a vymírání věkových skupin, 
které byly zvyklé číst. Ukazuje se, že návštěvnost knihovny rovněž velmi ovlivňuje snížení 
nabídky knižních novinek, titulů periodik a nových CD. 

  
  

3.2.1 Oddělení pro dospělé čtenáře 
                 

rok čtenáři z toho děti návštěvníci výpůjčky 
2006 2 071   28 284 100 861 
2007 2 032 160 28 493   98 187 
rozdíl -39      +209 -2 674 

  
Srovnání statistických údajů z let 2006 a 2007 opět ukazuje pokles v počtu registrovaných čtenářů a 

výpůjček. Je třeba dodat, že pokles není tak velký jako v roce předchozím. V dubnu 2007 byly zrušeny poplatky 
za půjčování CD, což jednoznačně přispělo ke zvýšení počtu čtenářů. Pokles výpůjček byl způsoben i snížením 
počtu nakoupených titulů. 

  
          Meziknihovní výpůjční služba 
  

Z důvodu nedostatku finančních prostředků jsme omezili nákup nákladnější naučné literatury, což se 
projevilo i na počtu požadavků na meziknihovní výpůjční službu. V roce 2007 to bylo 1 367 požadavků, což je 
nárůst o 597. Tato služba je čtenáři hodnocena kladně, neboť většina literatury se daří získat do jednoho týdne 
ode dne objednávky. 
  
          Kulturní akce 
  

V průběhu roku se pokračovalo v navázané spolupráci se středními školami a učilišti. Oddělení zajišťovalo 
knihovnické a informační exkurze učňům a studentům. Akce byly zaměřené na práci s on-line katalogem, na 
vyhledávání literatury ve fondu oddělení a hledání potřebných informací na www katalogu MK. I nadále 



pokračovala spolupráce s organizací UTILIS a břeclavskou věznicí. Oddělení pro dospělé čtenáře pravidelně 
informovalo své uživatele  o významných kulturních výročích ve vstupních prostorách: 

        leden                Umberto Eco*5.1.1932  
       únor                 John Steinbeck *27.2.1902 
       březen              Michal Viewegh *31.3.1962  
       duben               Kingsley Amis *16.4.1922  
       květen              Tereza Boučková *24.5.1957 
       červen              Vladislav Vančura +1.6.1942 
       červenec          R.A.Heinlein *7.7.1907 
       srpen                Miloslav Švandrlík *10.8.1932 
       září                   Petr Bezruč *15.9.1867 
       říjen                 Gunter Grass *16.10.1927 
       listopad            Týden knihoven (z minulého ročníku + pozvánka na letošní) 
       prosinec           A.Ch.Clarke *16.12.1917 
       Vánoce            Jak se slaví Vánoce v zemích EU 

  
          Ostatní činnost 
  

V roce 2007 byla dokončena revize signatur u všech skladových knih. Při té příležitosti se provedla důkladná 
aktualizace knižního fondu. Byly vyřazeny duplicitní, poškozené a zastaralé tituly. 

I v tomto roce bylo zajišťováno jednou týdně půjčování v Domově pro seniory. Pobočku navštívilo 242 
návštěvníků a vypůjčilo si 928 svazků. 
  

  
3.2.2 Oddělení pro děti 

      
rok čtenáři z toho děti návštěvníci výpůjčky 
2006 538 538 7 988 25 314 
2007 770 524 10 126 22 929 
rozdíl +232 -14 +2 138 -2 385 

  
Činnost dětského oddělení je možno i v tomto roce zhodnotit jako velmi dobrou. Vytyčeným 

úkolem v dětském oddělení bylo zvýšení, případně udržení stejného počtu čtenářů, výpůjček a 
návštěvníků jako v roce 2006. Ze statistických výsledků však vyplývá mírný pokles. Je to ovšem 
především důsledek snižování počtů tříd a žáků v základních školách. 

V oddělení  byly  zpřístupněny 2 nové počítače na internet. I díky tomu se dvojnásobně zvýšil 
počet uživatelů internetu. 

1. dubna došlo k personální změně, do oddělení pro děti nastoupila Mgr. Veronika Portlová a 
od 1. září 2007 zajišťovala z důvodu rozšíření provozních hodin jedno půjčování p. Ivančicová. 

Pro vyučující byla připravena a rozeslána nová nabídka knihovnických lekcí a literárních 
besed. Byly zpracovány nové besedy na téma: Život a dílo Františka Hrubína, Současný 
spisovatel Michal Viewegh a Vánoční zvyky. Mimo tradiční spolupráce s břeclavskými ZŠ a MŠ 
projevily o exkurze a besedy zájem např. Maminaklub, Gymnázium Břeclav, ZŠ J. Noháče, ZŠ 
Na Valtické, integrační centrum UTILIS, ZŠ Lednice, ZŠ Podivín a ZŠ Lanžhot. 
  

Výběr ze zajímavých akcí oddělení pro děti MK Břeclav 
  

 soutěž pro děti: „Okna vesmíru dokořán“ (rok 2007 byl vyhlášen Mezinárodním heliofyzikálním 
rokem) 

 besedy žáky ZŠ: „Život a dílo Josefa Lady“ (rok 2007 byl rokem Josefa Lady) 



 „Dětská scéna“ - okresní přehlídka dětských recitátorů 
 beseda se spisovatelkou Zuzanou Novákovou a PhDr. Jaroslavem Novákem z Brna. 
 organizace a zajištění celostátního semináře na téma Knihovny a média, který se uskutečnil v naší 

knihovně 
 v 1. pololetí navštívily dětské oddělení v rámci projektu Sokrates ve spolupráci se ZŠ Slovácká děti 

z Norska, Francie, Řecka, Irska. 
 ve spolupráci se ZŠ Kupkova se uskutečnila výtvarná soutěž pro děti s názvem „Podzimní jablíčko“. 

  
Týden s břeclavskou knihovnou: 

  
 „Poprvé do školy, poprvé do knihovny“ - besedy pro žáky 1. tříd 
 Besedy s ing. Rostislavem Rajchlem, vedoucím Hvězdárny v Uherském Brodě na téma „Literární 

toulky po vesmíru“ a „Od sluneční soustavy ke galaxiím“ pro žáky 9. a 6. tříd 
 „Vodníci z pohádkové řeky Dyje“ - beseda pro děti MŠ 
 „Internet náš kamarád aneb Poznáš ukázku z knihy“ - internetová soutěž pro děti 

  
 3.2.3 Pobočka Poštorná 

      
rok čtenáři z toho děti návštěvníci výpůjčky 
2006 647 254 11 379 52 761 
2007 684 261 13 458 48 642 
rozdíl +37 +7 +2 079 -4 119 

  
Pobočka Poštorná vykázala v roce 2007 opět kvalitní činnost. Pokles číselných ukazatelů se 

projevil pouze v počtech výpůjček, jinak byl všude zaznamenán mírný vzestup. V průběhu roku 
pokračovala výborná spolupráce s oběma základními i mateřskými školami. Nově byly 
v knihovně realizovány pořady na celé dopoledne, čímž se otevřel větší prostor pro práci s dětmi. 
  

Výběr ze zajímavých akcí pobočky Poštorná 
  

 „Vítání jara“ - děti se seznámily s jarními zvyky, hrami, písničkami, naučily se plést pomlázku 
a vyrábět větrníky. 

 „Kouzelné předměty v pohádkách“ - žáci 1. stupně ZŠ si vyzkoušely podle pohádek čarovat 
a ukázalo se, že mají velkou fantazii v tom, co by si přály ve svém okolí změnit. 

   Pravidla slušného chování a etiketa se probíraly v besedách „Neotesánek“ pro 1. stupeň a 
pořad „Mysli, holce přece nesmíš říkat vole!“ pro 2. stupeň ZŠ všechny zaujala. Děti zaujaly 
hlavně názorné ukázky třeba telefonování, prostírání stolu… 

   Žáci z 9. tříd v rámci výtvarné výchovy namalovali okna v knihovně. Vybrali si 
téma „Knihovnická strašidla“. 

   od února do dubna se uskutečnila v  knihovně prodejní výstava dětských knih nakladatelství 
Egmont (170 návštěvníků). 

   v různých obměnách byla několikrát realizována beseda pro žáky 1. tříd ZŠ „Poprvé do školy, 
poprvé do knihovny s medvídkem Pú“  

  
Týden s břeclavskou knihovnou v pobočce Poštorná 

  
   „Veřejné čtení“ na téma regionální autoři. 
    tři pohádkové večery v knihovně - „Kouzelný svět pohádek“, „Večer s piráty“ a „Večer 

s čerty“ 
   spolupráce se slováckým krúžkem Koňaré na tradičním Jarmaku Sv. Lucie 



  
Závěrem roku byly do pobočky pořízeny 2 nové počítače (na internet a multimédia). Od měsíce 

října zajišťuje tato pobočka nákup nových knih a veškeré akce pro nejen čtenáře v Poštorné, ale 
také pro pobočku v Charvátské Nové Vsi. 
  
  

3.2.4 Pobočka Charvátská Nová Ves 
            

rok čtenáři z toho děti návštěvníci výpůjčky 
2006 252 106 3 324 17 907 
2007 234 91 4 015 15 140 
rozdíl -18 -15 +691 -2 767 

  
Během celého roku probíhaly v knihovně besedy a knihovnické lekce pro ZŠ a soutěže pro 

čtenáře knihovny. Přestože knihovnice připravovala pro své uživatele zajímavé akce, činnost 
knihovny měla neustále klesající tendenci. Tato situace vedla vedení Městské knihovny ke 
zkrácení půjčovní doby pobočky i pracovního úvazku knihovníka, a to od 1. 10 2007. 
  
  
  
  
  

Výběr ze zajímavých akcí pobočky Charvátská Nová Ves 
  

   výstava výtvarných prací žáků 2. a 3. třídy místní ZŠ pod názvem „Máme rádi zvířata“. 
   beseda „Medvídek Pú“ pro žáky 1. tříd ZŠ 

  
Týden s břeclavskou knihovnou pobočce Charvátské Nové Vsi 
  
   beseda s Ing. Ferdinandem Šmikmátorem  na téma „Tajemná Vídeň“ 
   „Pohádkový večer“, na který přišly děti převlečené za svoji oblíbenou pohádkovou postavu. 
    vyhlášení výsledků soutěží pro děti „Okna vesmíru dokořán“ a „Astrid Lingrenová“. 

  
  

3.2.5 Pobočka Stará Břeclav 
                        

rok čtenáři z toho děti návštěvníci výpůjčky 
2006 209 70 2 252 24 757 
2007 204 71 3 123 22 482 
rozdíl -5 +1 +471 -2 275 

  
V roce 2007 byl zaznamenán pokles výpůjček i registrovaných čtenářů. I v tomto provozu je 

patrné, že se děti věnují více internetu a AV mediím, než vlastní četbě, což je bohužel všeobecný 
trend i v jiných knihovnách. Úspěšně byla navázána spolupráce s MŠ Hřbitovní, také děti ze ZŠ 
J. Noháče využívaly nabízených akcí. Pobočku navštěvují nejen obyvatelé Staré Břeclavi, mezi 
pravidelné čtenáře patří také členové národopisného souboru Břeclavánek a jejich rodinní 
příslušníci a známí. 

  
  



Závěr 
  

Pobočky neměly takové problémy s nedostatkem nových titulů jako provozy ve městě, neboť 
využily možnost půjčovat si knihy z tzv. výměnných souborů a tím zajistit dostatek nových knih 
pro své čtenáře. Na všech pobočkách se uskutečnila rozsáhlá aktualizace knihovního fondu. 

  
Městské pobočky plní funkci informačních a kulturních středisek v různých částech Břeclavi. 

Mají navázánu spolupráci se ZŠ, MŠ a různými spolky a organizacemi působících v daných 
městských částech. Obyvatelé městských částí využívají také nabídku kopírovacích služeb a 
možnosti volného přístupu k internetu. 
  

Výběr z úspěšných akcí pro dospělou veřejnost 
  

 „Kurz rozvoje osobnosti“ - série čtyř lekcí   s Mgr. A. Baumanovou 
 „Zvukové knihy ve formátu MP3" - schůzka uživatelů zvukových knih, určená pro tělesně  a 

zrakově postižené občany  
 "Zdravotní rizika z nesprávné výživy“- lekce zdravé výživy (osteoporóza, cukrovka, 

kardiovaskulární choroby, nádorová onemocnění) s přednášející Mgr. L. Zelinkovou 
 organizace a zajištění celostátního semináře na téma „Knihovny a média“, uspořádaného ve 

spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a určeného knihovníkům ČR 
 beseda s Ing. Arnoštem Vašíčkem na téma „Ďáblova bible“ 
 vzpomínkový večer s PhDr. E. Kordiovským na téma „Jan Noháč“ 
 internetové kurzy pro začátečníky 
  
  

4.       Hodnocení útvaru informačních a speciálních služeb 
  

4.1  Služby čtenářům 
  

Útvar informačních a speciálních služeb komplexně řešil využívání speciálních knihovních a 
informačních fondů a provozu jednotlivých oddělení. Zajišťoval doplňování a využívání fondů 
naučné, specializované a regionální literatury včetně periodik (časopisy, denní tisk, zvukových 
knih), zajišťoval jejich prezenční i absenční půjčování, prováděl jejich aktualizaci a vyřazování. 
Poskytoval všeobecné i specializované informace čtenářům a návštěvníkům jednotlivých 
oddělení, zejména studujícím středních a vysokých škol. Zpracovával a vydával bibliografie a 
informačních materiály a zajišťoval zpřístupňování veřejně provozovaných informačních sítí a 
datových fondů občanům. 
     V porovnání s rokem 2006 došlo na útvaru informačních a speciálních služeb k nárůstu 
číselných ukazatelů v hudebním oddělení, ve zvukové knihovně pro uživatele s vadami zraku a 
ve studovně. K mírnému poklesu výsledků činnosti došlo v čítárně. 
  

4.1.1 Čítárna: 
  

rok čtenáři z toho děti návštěvníci výpůjčky 
2006 0 0 7 829 43 364 
2007 0 0 7 758 42 649 
rozdíl 0* 0* -71 -715 

  
Pozn. * Registrovaní návštěvníci se od roku 2007 nesledují. 

  



Od roku 2005 byla zavedena centrální evidence a kódování časopisů a novin pro jednotlivá 
oddělení a pobočky knihovny. V roce 2007 si čtenáři vybírali z nabídky 106 titulů novin a 
časopisů, což je o 30 méně než v roce 2006. Počet nakupovaných titulů periodik byl snížen 
z důvodu nedostatku finančních prostředků. 20 titulů dostává darem knihovna z firmy 
Moraviapress Břeclav. 

Faktury na časopisy a noviny jsou  hrazeny průběžně během roku, k největšímu čerpání financí 
však dochází až v listopadu a prosinci. Z tohoto důvodu se obtížně sleduje čerpání rozpočtu na 
nákup časopisů, obzvlášť pokud dojde v průběhu roku ke zvýšení jejich ceny. Tento problém bude 
dořešen knihovnickým programem „Akvizice“, který bude zaveden v 1. pololetí 2008. 

Pracovnice čítárny vyhledávaly regionální informace v celostátním tisku a tyto předávaly do 
studovny k dalšímu zpracování. Podle informací v regionálním tisku byly aktualizovány údaje 
v informačním modulu počítačového programu Clavius. 
      Přístupu k internetu využilo celkem 1 693 návštěvníků, což je o téměř dvojnásobek (o 851) 
více než v roce 2006, kopírovací služby využilo 1 750 návštěvníků (o 85 méně než v roce 2006). 
V říjnu byl zprovozněn nový počítač pro uživatele s přístupem na internet. Průběžně byly 
doplňovány články o Břeclavi v „Aktualitách města Břeclavi“. 
     
          

4.1.2 Hudební oddělení, půjčovna CD: 
  

rok čtenáři z toho děti návštěvníci výpůjčky 
2006 0 0 4 541 7 691 
2007 0 0 8 395 14 943 
rozdíl 0* 0* +3 854 +7 252 

  
Pozn. * Registrovaní návštěvníci se od roku 2007 nesledují. 

  
Podle číselných ukazatelů od 1.4.2007, kdy se zrušily poplatky za půjčování CD, vzrostl počet 

návštěvníků i výpůjček CD.  Nadále byly průběžně doplňovány o nové přírůstky tištěné seznamy 
CD a 1x měsíčně byly zasílány zájemcům prostřednictvím Internetu na e-mailové adresy nebo 
nahrávány uživatelům na diskety. 

V roce 2007 bylo zapsáno 363 AV medií. CD byly pravidelně nakupovány podle edičních 
plánů vydavatelů s ohledem na požadavky uživatelů oddělení. Pro zkvalitnění služeb se prováděly 
rozpisy skladeb nových i starších  CD. 
  

V rámci Týdne s břeclavskou knihovnou byl realizován pořad pro studenty 
gymnázia „Podoby současné hudby“ s ing. Petrem Nožičkou o novinkách populární hudby 
  
  

4.1.3 Zvuková knihovna 
  

rok čtenáři z toho děti návštěvníci výpůjčky 
2006 0 0 214 6 607 
2007 0 0 354 8 388 
rozdíl 0* 0* +140 +1781 

  
Pozn. * Registrovaní návštěvníci se od roku 2007 nesledují. 

  
Půjčování zvukových knih pro zrakově handicapované občany zajišťují pracovnice hudebního 

oddělení. Podle statistiky vzrostl počet výpůjček i návštěvníků. Byla navázána spolupráce 



s Domem seniorů v Břeclavi, firmou Remedia Břeclav a pobočkou brněnského Tyfloservisu 
v Břeclavi. Do těchto organizací zajišťují pracovnice hudebního oddělení půjčování zvukových 
knih pro handicapované občany a seniory. 
     Fond zvukové knihovny byl průběžně doplňován z nabídek titulů Knihovny a tiskárny pro 
nevidomé K.E. Macana z Prahy. Zvukové knihy byly doplněny o 45 nových titulů (460 kazet a 
MP3), v současné době má knihovna  v nabídce pro uživatele zpracovaných 737 titulů - což je 
5 234 magnetofonových kazet a MP3. Pracovnice hudebního oddělení požádala o grant z projektu 
„Knihovna 21. století“, knihovně byly přiděleny finanční prostředky na nákup zvukových knih ve 
výši 10 000,- Kč. 
  

4.1.4 Studovna a internetová studovna 
  

rok čtenáři z toho děti návštěvníci výpůjčky 
2006 0 0 4 254 3 042 
2007 0 0 5 098 3 286 
rozdíl 0* 0* +844 +244 

  
Pozn. *Registrovaní návštěvníci se od roku 2007 nesledují. 

  
  
     V roce 2007 byly doplňovány všechny kartotéky, průběžně byly excerpovány články z 
ústředního i regionálního tisku a pravidelně 1x měsíčně z nich byla zpracovávána bibliografie pro 
Městský úřad v Břeclavi. Regionální fond byl doplněn 115 svazky. Pracovníci studovny 
pravidelně sledují za celou MK počty placených kopií, od 2. pololetí 2007 také placené tiskové 
výstupy a pravidelně provádí odvody autorským svazům. 
     Činnost studovny byla zaměřena na zpracování regionálních informací z celostátního a 
regionálního tisku, bibliografickou činnost (celkem bylo zpracováno 15 bibliografií a 
bibliografických letáků), poskytování internetových služeb a poradenskou činnost, půjčování 
dokumentů a poskytování informací.  V roce 2007 bylo vloženo 2 404 záznamů článků. Velká 
pozornost byla věnována průběžně údržbě slovníku klíčových slov. Kopírovací službu  a tisk 
dokumentů využilo celkem 1 011 návštěvníků, internet navštívilo 3 731 uživatelů (o více než 
dvojnásobek (o 1 418) více než loni). 
  
  
  
  
  

    Z ediční činnosti studovny - přehled vydaných bibliografií 
  

  
        Břeclavsko v roce 2006 - výběrová bibliografie článků z celostátního a regionálního 

tisku spojená s přehledem nejvýznamnějších událostí na Břeclavsku v roce 
2006         (náklad 10 výt., 37 s. + příl.) 

        Městská knihovna Břeclav v roce 2006  - výběrová bibliografie článků z celostátního a 
regionálního tisku o Městské knihovně Břeclav (náklad 3 výt., nestr. + příl.) 

        Články o knihovnách břeclavského regionu za rok 2006 - výběrová bibliografie 
článků z celostátního a regionálního tisku o ostatních knihovnách bývalého břeclavského 
okresu (náklad  3 výt., 5 s., + příl) 



        Jožka Černý - výběrová bibliografie k 65. výr. narození populárního zpěváka lidových 
písní (náklad 7 výt.,8 s. + příl.) 

        František Sovadina - výběrová bibliografie ke 140. výr. narození  prvního českého lékaře 
a pozdějšího starosty města Břeclavi (náklad 2 výt, 4 s.+ příl.) 

        Fanoš Mikulecký - výběrová bibliografie k 95. výročí narození významného 
národopisného pracovníka a skladatele podlužáckých písní, obsahující mj. ukázky z jeho 
dosud málo známé výtvarné tvorby (náklad 10 výt., 6 s. + příl.) 

        Jan Herben - výběrová bibliografie ke 150. výr. narození regionálního autora, doplněná 
podrobným životopisem a obsáhlou obrazovou přílohou (náklad 10 výt., nestr. + příl.) 

        Karel Krautgartner - bibliografický leták k 85. výr. narození mikulovského rodáka, 
hudebníka, skladatele jazzové hudby, herce, dirigenta a jednoho z nejlepších 
československých saxofonistů 20. století (náklad 2 výt., 13 str.) 

        Jan Kostrhun - výběrová bibliografie k  65. výr. narození regionálního 
autora                    (náklad 10 výt., 16 str. + příl.) 

        Petr Bezruč a Břeclavsko - výběrová bibliografie o vztahu Petra Bezruče k Břeclavsku, 
vydaná u příležitosti 140. výročí narození básníka (náklad 10 výt., nestr. + příl.) 

        Vladimír Hnátek - na žádost Slováckého krúžku Charvatčané vydala knihovna výběrovou 
bibliografii k 80. výr. narození této významné osobnosti 
regionu                                       (náklad 3 výt., nestr. + příl.) 

        Letnění rybníka Nesyt - na žádost BR Dolní Morava vydala knihovna výběrovou 
bibliografii článků z regionálního tisku, zachycujících spory kolem letnění tohoto 
největšího moravského rybníka (náklad 2 výt., nestr.+ příl.) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
 
  



5 . Hodnocení útvaru ekonomicko-správního za rok 2007 
  

5.1  Rozpočet Městské knihovny Břeclav v roce 2007 a jeho plnění k 31. 12. 2007 
  
  
  

Položka Rozpočet Skutečnost S/R S-R 

Spotřeba materiálu 712 000,00 817 108,51 115% 105 108,51 

Spotřeba energie 655 000,00 680 428,82 104% 25 428,82 

Opravy a udržování 95 000,00 60 047,15 63% -34 952,85 

Cestovné 16 000,00 17 614,50 110% 1 614,50 

Náklady na reprezentaci 15 000,00 4 743,40 32% -10 256,60 

Ostatní služby 608 000,00 605 818,40 100% -2 181,60 

Mzdové náklady 4 100 000,00 4 013 428,00 98% -86 572,00 

Zákonné sociální náklady 1 435 000,00 1 395 271,00 97% -39 729,00 

Odvody do FKSP 82 000,00 79 427,70 97% -2 572,30 

Odpisy 110 000,00 98 537,00 90% -11 463,00 

Jiné ostatní náklady 32 000,00 26 922,45 84% -5 077,55 

NÁKLADY CELKEM 7 860 000,00 7 799 346,93 99% -60 653,07 

          

Tržby z prodeje služeb 600 000,00 475 426,32 79% -124 573,68 

Úroky 254,41 254,41 100% 0,00 

Zúčtování rezervního fondu 85 682,00 85 682,00 100% 0,00 

Jiné ostatní výnosy 49 745,59 62 532,00 126% 12 786,41 

Sponzorské dary 7 500,00 7 500,00 100% 0,00 

Provozní dotace 7 200 000,00 7 200 000,00 100% 0,00 

Dotace MK ČR 10 000,00 10 000,00 100% 0,00 

VÝNOSY CELKEM 7 953 182,00 7 841 394,73 99% -111 787,27 
          

Hospodářský výsledek   42 047,80     

          
          

 Komentář k rozpočtu 
  

Kromě provozní dotace zřizovatele ve výši 7 200 000,- Kč získala MK Břeclav dotaci 
z rozpočtu odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČR na projekt „Knihovna 21. století“ - 
na nákup zvukových knih pro nevidomé a slabozraké občany ve výši 10 000,- Kč a sponzorské 
dary ve výši 7 500,- Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním kulturních pořadů v rámci 
reprezentativní a propagační akce MK Břeclav s názvem „Týden s břeclavskou knihovnou“. 
  

MK Břeclav použila 85 000,- Kč z rezervního fondu na nákup 4 ks počítačových sestav. - na 
doplnění vybavení dětského oddělení, čítárny a pobočky v Poštorné 
  

Hospodářský výsledek Městské knihovny Břeclav za rok 2007 je 42 047,80 Kč. 
  



  
 5.2     Činnost útvaru ekonomicko-správního za rok 2007 
  

Organizační opatření 
  
-          od 1. ledna 2007 je účetnictví vedeno v programu ISO 2007 od firmy PAMIS CZ, s.r.o. 

Břeclav 
-          elektronické zpracování evidenčních listů důchodového pojištění, přihlášek a odhlášek 
-          aktualizace vnitřních směrnic organizace 
-          inventarizace majetku k 31. 12. 2007 
  

Školení 
  
-          firmy SOHAW software Louhy - změny programového vybavení v oblasti zpracování mezd 
-          OSSZ Břeclav - změny na úseku nemocenského pojištění, sociálního zabezpečení a 

důchodového pojištění 
  

Kontroly 
  
-          kontrola z Úřadu práce Břeclav - na dodržování ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, vč. předpisů souvisejících se zaměřením na plnění povinného podílu osob se 
zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele za rok 2006, dále byla 
zaměřena na zaměstnávání cizinců a občanů Evropské unie a na hlášení volných pracovních 
míst 

-          kontrola Oborového svazu pracovníků knihoven - kontrola stavu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
  

Z kontrol nebylo uloženo žádné nápravné opatření. V říjnu 2007 proběhl v naší organizaci 
procesní audit. 

  
Revize 

  
-          revize výtahů 
-          revize tlakové nádoby 
-          revize zabezpečovacího zařízení 
-          revize komínů 
-          revize klimatizace 
-          revize PC, drobných spotřebičů a kancelářské techniky 
-          revize plynového kotle 
-          revize hasících přístrojů 
-          revize plynových topidel 
-          revize plynovodu 
  

Vybavení 
  
-          4 ks počítačů (dětské oddělení, čítárna, 2 ks pobočka v Poštorné ) 
-          vazač DSB CB 230 (studovna) 
-          scanner CiperLab USB (dětské oddělení) 
  



Personální změny 
  

V roce 2007 proběhlo několik změn v personálním obsazení zaměstnanců knihovny: 
  

k 1. 1. 2007 25,00 
23,20 

fyzických osob 
přepočtených osob 

k 31. 12. 2007 
  

24,00 
22,35 

fyzických osob 
přepočtených osob 

  
   II.      Služby MK Břeclav pro region 

1.             Zpráva o činnosti útvaru regionálních služeb za rok 2007 
  

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok   2007 
1 Kraj          Jihomoravský                          
2 Název knihovny             Městská knihovna Břeclav                     
3 Počet pracovníků zajišťujích RF 3,35 
4 Počet obsluhovaných knihoven 78 
5 Poradenská a konzultační činnost   
6   počet obsloužených knihoven 75 
7   počet poskytnutých konzultací 152 
8   počet metodických návštěv 162 
9 Statistika knihovnických činností KULT(MK) V 12- 01   

10   počet obsloužených knihoven 75 
11   počet zpracovaných statistických výkazů 75 
12 Vzdělávání knihovníků, semináře   
13   počet obsloužených knihoven 22 
14   počet všech vzdělávacích akcí 6 
15       z toho : počet akcí v rámci RF 6 
16   počet všech účastníků 150 
17       z toho : počet účastníků akcí v rámci RF 110 
18   počet všech vyučovacích hodin 12 
19       z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF 12 
20 Porady   
21   počet obsloužených knihoven 56 
22   počet akcí 6 
23   počet účastníků 139 
24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   
25   počet obsloužených knihoven 30 
26   počet revidovaných k.j. 151 712 
27   počet revidovaných knihoven 22 
28 Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí)   
29   počet obsloužených knihoven 0 
30   počet nakoupených knihovních jednotek 0 
31 Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)   
32   počet obsloužených knihoven 0 
33   počet zpracovaných knihovních jednotek 0 
34 Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)   
35   stav výměnného fondu k 31.12. 2007 19 216 
36   roční přírůstek VF 2 530 
37   zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 2 530 
38   zakoupeno z finančních prostředků obce 0 
39   zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 0 
40 Cirkulace VF   
41   počet obsloužených knihoven 66 



42   počet expedovaných souborů 100 
43   počet svazků v souborech 14 971 
44 Servis výpočetní techniky   
45   počet obsloužených knihoven 0 
46   počet akcí 0 
47 Doprava v rámci výkonu RF   
48   počet obsloužených knihoven 74 
49   počet ujetých km 4 278 

  
  
            

Činnost útvaru regionálních služeb Městské knihovny Břeclav byla, stejně jako v roce 2006, 
ovlivněna opožděným zasláním dotace na výkon regionální funkce z prostředků Jihomoravského 
kraje. První část dotace byla připsána na náš účet 27. března a druhá 12. července a poslední 3. 
října 2007. Aby byla zajištěna odpovídající úroveň regionálních služeb, musela ředitelka MK 
požádat Radu města Břeclavi o souhlas k dočasnému čerpání finančních prostředků města na 
výkon RF. Vzniklá situace pak ovlivnila i hospodaření celé MK za 1. pololetí 2007. V tomto 
období byla omezena jak činnost útvaru, tak celé knihovny, což neprospělo stabilizaci pracovníků 
ani vlastní odborné činnosti. 

V prvním čtvrtletí se činnost útvaru zaměřovala převážně na statistiku knihovnických činností, 
revize knihovního fondu a cirkulaci výměnných souborů. Metodické návštěvy byly realizovány 
jen na vyžádání. Z důvodu financování nebyla v 1. čtvrtletí prodloužena pracovní smlouva dvěma 
pracovnicím. Ty nastoupily až k 1. 4. 2007. 

MK Břeclav jako pověřená knihovna obsluhovala 75 knihoven regionu a 3 pobočky MK. Od 
1. 1. 2007 se knihovna v obci Ladná stala na rok profesionální knihovnou regionu, od druhé 
poloviny roku byl snížen pracovní úvazek knihovnice a z toho důvodu bude v roce 2008 knihovna 
statisticky vykazována jako neprofesionální.  V obcích Rakvice, Starovice, Dobré Pole, Horní 
Bojanovice a Troskotovice zřizovatelé obsadili funkci knihovníka novými pracovníky, kterým 
bylo nabídnuto postupně absolvovat základní knihovnický kurz nebo kurz rekvalifikační, a to dle 
možností zaměstnavatele. Útvar regionálních služeb se zúčastnil předání a převzetí knihoven 
novými knihovníky. Byly sepsány protokoly o předání knihovny a uloženy v dokumentech 
regionu. 

V rámci regionu je většina knihoven připojena k internetu buď prostřednictvím „Projektu 
internetizace knihoven“ nebo z regionálních zdrojů. Poslední možnost podání žádosti k připojení 
k internetu využily 3 pobočky profesionálních knihoven (zatím na připojení čekají) a knihovny 
v obci Klentnice, Horní Věstonice, Dolní Věstonice, které jsou již k internetu připojeny. Obec 
Vlasatice žádost o připojení podala a již delší dobu se hledá způsob připojení, který musí vyřešit 
pracovníci telekomunikačních služeb (problém s ADSL). Jedinými knihovnami regionu, které 
nemají připojení k internetu jsou knihovny v obcích Borkovany a Pouzdřany, které o připojení 
nežádaly. Vedoucí útvaru regionálních služeb několikrát kontaktovala zřizovatele těchto obcí, 
problém jim byl vysvětlen a byla nabídnuta pomoc při realizaci žádosti. I přes veškerou snahu 
zřizovatelé připojení odmítají, většinou z důvodů finančních (nákup počítačů a tiskárny). Těmto 
obcím byly nabídnuty počítače k odkoupení z knihovny v Hustopečích, a to za velmi výhodných 
podmínek. Ani této možnosti zřizovatelé nevyužili. 

V letošním roce v rámci soutěže Vesnice roku získala knihovna v Jevišovce ocenění za vzorné 
vedení knihovny v rámci kraje a knihovna byla navržena do soutěže Knihovna roku 2007. 

Úroveň regionálních služeb se podařilo na Břeclavsku udržet v dosavadní kvalitě a v některých 
ukazatelích bylo zaznamenáno i mírné zlepšení. Proti roku 2006 vzrostl například počet 
konzultací o 102 (celkem 435), z toho 43 konzultací bylo realizováno se starosty obcí nebo 
pracovníky obecních úřadů. Zvýšená pozornost byla věnována dalšímu vzdělávání knihovníků. 



Bylo pro ně realizováno 6 vzdělávacích akcí. Se značným zájmem se setkal např. kurz 
Vyjednávání a řešení konfliktů, Komunikační strategie a asertivita. Velký ohlas měla i exkurze 
do pražského Klementina na výstavu Codex Gigas. 

Pokročila také automatizace knihovnických procesů. Počítačové systémy Lanius nebo Clavius 
má v současné době k dispozici 56 knihoven (ze 78) a plně automatizovaný provoz má již 36 
knihoven. V závěru roku 2007 bylo zahájeno jednání s 8 starosty obcí Pohořelicka, které již 
legislativně patří k regionu Brno-venkov a na základě uzavřených smluv se potvrdilo, že i nadále 
trvá  zájem o  spolupráci s MK Břeclav pověřenou výkonem regionálních funkcí. 

Výměnný fond je systematicky budován v Břeclavi od července 2002. V současné době má 19 
216  dokumentů, v roce 2007 byl obohacen o  2 530 knih. Výměnné soubory využívají průběžně 
téměř všechny veřejné knihovny regionu. V roce 2007 si půjčily 100 souborů, tj. 14 971 knih a 
CD. 

Od listopadu 2007 Městské muzeum a galerie Břeclav vypovědělo MK Břeclav smlouvu o 
využívání dopravního prostředku pro potřeby zabezpečení regionálních služeb knihovnám 
regionu (rozvoz výměnného fondu a metodické návštěvy). Knihovny regionu byly v této době 
nuceny využívat vlastních dopravních prostředků k dovozu a odvozu souborů knih z výměnných 
fondů nebo dopravního prostředku obcí, pokud ho měla obec k dispozici. Tím byl ovlivněn i 
koncem roku jak počet knihoven využívajících tuto službu, tak počet vyexpedovaných souborů 
knihovnám regionu.    
  

Porady, konzultace, metodické návštěvy 
  

V průběhu roku 2007 útvar regionálních služeb dle „Plánu vzdělávání a porad knihovníků 
regionu na rok 2007“ uskutečnil 4 porady profesionálních knihovníků a 2 porady pro 
neprofesionální knihovníky, které se však konaly v různých termínech a v několika obcích, aby 
se jí mohlo zúčastnit co nejvíce knihovníků (5.6., 6.6., 7.6. a 12.6. a 4.12., 5.12., 6.12. a 11.12. v 
Břeclavi, Mikulově, Hustopečích a v Pohořelicích). 

Porad se zúčastnilo 139 knihovníků z 56 knihoven regionu. Účast na poradách je většinou 
ovlivněna pracovním vytížením, neuvolněním z pracovního procesu zaměstnavatelem nebo 
osobními problémy, a to zvláště u neprofesionálních knihovníků. 

Porady byly zaměřeny na výsledky činnosti knihoven, stav automatizace knihovnických 
procesů, připojení knihoven k internetu prostřednictvím Projektu internetizace knihoven a revize 
knihovního fondu. V neposlední řadě byli knihovníci seznámeni s aktuálními úkoly knihovnické 
práce a s novinkami v oblasti knihovnictví. Knihovníkům byla představena šablona webu pro 
malé knihovny z knihovny v Hradci Králové, která zaujala pro bezplatnost a možnost vlastního 
doplňování údajů. Knihovníci byli také seznámeni s problematikou měření virtuálních návštěv 
webových stránek knihovny a se změnami v Ročních výkazech o knihovně za rok 2007. 

Ve sledovaném období bylo uskutečněno celkově 560 konzultací, z toho bylo 152 delších než 
půl hodiny a bylo obslouženo 71 knihoven regionu.  Z celkového počtu 560 konzultací bylo 
provedeno 46 konzultací se starosty obcí nebo pracovníky obecních úřadů. Konzultující měli 
zájem převážně o tyto oblasti: 
  

1. Knihovnická technika 16 
2. Umístění a vybavení knihoven 13 
3. Revize a aktualizace 65 
4. Grantový program MK ČR 21 
5. Automatizace knihovnických procesů 75 
6. Internet a jeho využití 22 
7. Nový knihovník, základní proškolení 27 
8. Výsledky činnosti, výkazy 71 



9. Výměnný fond 144 
10. Půjčovní a pracovní doba, platové zařazení 4 
11. Práce se čtenářem, propagace 38 
12. Vzdělávání 19 
13. Projekt internetizace knihoven 11 
14. Standardy veřejných knihovnických služeb 34 

  
  

V průběhu sledovaného období bylo realizováno 162 metodických návštěv a bylo obslouženo 
74 knihoven regionu. Náplní metodických návštěv byly tyto oblasti: 
  

1. Knihovnická technika 29 
2. Umístění a vybavení knihoven 7 
3. Revize a  aktualizace 68 
4. Grantový program MK ČR 11 
5. Automatizace knihovnických procesů 55 
6. Internet a jeho využití 37 
7. Nový knihovník, základní proškolení 10 
8. Výsledky činnosti, výkazy 46 
9. Výměnný fond 18 
10. Půjčovní a  pracovní doba, platové zařazení 10 
11. Práce se čtenářem, propagace 40 
12. Vzdělávání 19 
13. Projekt internetizace knihoven 11 
14. Standardy veřejných knihovnických služeb 34 

  
Při metodických návštěvách dle potřeb byl navázán kontakt i se zřizovatelem, zvláště co se 

týká pomoci při podání a vyplnění žádosti o zapojení knihoven do Projektu internetizace knihoven 
a využití grantového programu MK ČR (VISK 3) a následného použití finančních 
prostředků  k automatizaci knihovnických procesů nebo dokončení automatizace. 
  
  

Vzdělávání, semináře 
  

V prvním pololetí byl          pro profesionální knihovníky připraven seminář „Vyjednávání a 
řešení konfliktů“ a seminář „Regionální kultura - Městské muzeum a galerie Břeclav“. Pro 
profesionální i neprofesionální knihovníky byl připraven seminář „Seznámení s knihovním 
automatizovaným systémem Clavius“, který se uskutečnil v knihovně Jiřího Mahena v Brně. Ve 
druhém pololetí proběhl seminář „Komunikační strategie, asertivita“ a  knihovníci regionu se 
mohli zúčastnit  exkurze do Galerie Klementina NK Praha, kde probíhala výstava Codex Gigas. 

Další plánovaný seminář „Práce s informacemi a rozvíjení paměti“ z důvodu pracovního 
vytížení přednášející nemohl proběhnout. Byl ale domluven náhradní termín a seminář proběhne 
v roce 2008. Seminářů se zúčastnilo celkem 150 frekventantů, z toho bylo 122 účastníků 
z veřejných knihoven regionu (viz. tabulka). Celkem bylo obslouženo v této oblasti 22 knihoven 
regionu.  
  
  

  Název akce Datum 
Počet 
hodin: 

Počet 
účastníků: 

1. Regionální kultura 27.4.2007 2 23 
2. Seznámení s knihovním systémem Clavius 16.5.2007 2 12 
3. Vyjednávání a řešení konfliktů 15.6.2007 2 28 



4. Komunikační strategie, asertivita 14.9.2007 2 14 
5. Trénování paměti 17.10.2007 2 29 
6. Codex Gigas 5.11.2007 2 16 

  
Revize knihovního fondu 

  
Ve sledovaném období proběhlo celkem 22 revizí knihovního fondu v knihovnách regionu. 

U všech revizí knihovního fondu byly přítomny pracovnice MK Břeclav, které revize zahájily a 
pomohly také se sestavením protokolu o provedení revize knihovního fondu a zdůvodnění 
zjištěného rozdílu při revizi. Počet zrevidovaných knihovních jednotek v knihovnách dosáhl 151 
712 svazků. V knihovně v Dolních Věstonicích nebyla ukončena revize knihovního fondu 
sestavením Protokolu o provedení revize z důvodu dlouhodobé nemoci knihovnice. Revize 
knihovního fondu bude ukončena v roce 2008. 
  
  

Výměnné fondy, cirkulace 
  

Tvorba výměnného fondu byla realizována až od 1.4.2007 vzhledem k nejisté perspektivě 
přidělení finančních prostředků. Také rozložení čerpání finančních prostředků na nákup bylo touto 
skutečností ovlivněno. Za rok 2007 bylo nakoupeno a odborně zpracováno 2 530 knih v celkové 
hodnotě 435 105,-  Kč. Útvar regionálních služeb má ve výměnném fondu celkem 19 216 knih, 
které jsou k dispozici  pro knihovny regionu. 
            Vzhledem k tomu, že v prvním čtvrtletí byl omezen také provoz služebního vozidla, 
výměnné soubory si braly pouze knihovny, které měly k dispozici vozidlo vlastní. Pro ostatní 
knihovny se rozvoz realizoval až od 1. 4. 2007. Stejná situace nastala také v měsíci listopadu a 
prosinci, kdy útvar regionálních služeb neměl k dispozici služební vozidlo. Za rok 2007 se 
vyexpedovalo 100 výměnných souborů s celkovým počtem 14 971 svazků. Dále bylo zpracováno 
237 vrácených souborů obsahujících 13 319 svazků. V této oblasti bylo v letošním roce 
obslouženo 66 knihoven regionu. 
  
  

Vícezdrojové financování, dotace, granty 
  

Žádost o grantový program MK ČR (VISK 3) si podalo v 1. pololetí 2007 9 knihoven regionu, 
většinou  na dokončení automatizace knihovnických procesů a na přechod z knihovního programu 
LANius na program Clavius. Přehled knihoven regionu, které využily grantový program MK ČR 
(VISK 3), obsahuje následující tabulka: 
  

  Knihovny regionu částka způsob využití 
1. Diváky 19 000,- Dokončení 
2. Ivaň 21 000,- Dokončení 
3. Nový Přerov 16 000,- Dokončení 
4. Rakvice 35 000,- Dokončení 
5. Křepice 19 000,- Dokončení 
6. Přítluky 15 000,- Dokončení 
7. Hlohovec 20 000,- Dokončení 
8. Cvrčovice 16 000,- Dokončení 
9. Hustopeče 85 000,- přechod 

  
  



Statistika knihovnických činností 
  

V průběhu měsíce ledna a února byly kontrolovány a zpracovány výkazy o činnosti knihoven 
regionu za rok 2006. Údaje byly převedeny do elektronické podoby a odeslány NIPOS Praha. 
Statistické údaje byly také vkládány do programu STAT-EXCEL a byly odeslány Moravské 
zemské knihovně. Dále byly všechny údaje využity v materiálu „Veřejné knihovny v roce 2006“, 
který byl poskytnut všem knihovnám regionu a zřizovatelům obcí. Jednotlivé ukazatele činnosti 
jsou zde porovnávány jak v absolutních, tak také v poměrných číslech. Jsou zde uvedeny dle 
možností i celokrajské průměry. 
  

Závěrem je třeba opět připomenout, že opožděné financování regionálních funkcí knihoven 
činnost útvaru regionálních služeb značně komplikovalo, stejně jako činnost samotné MK 
Břeclav. Způsob financování negativně ovlivňuje a narušuje koncepčnost vlastní činnosti v oblasti 
regionálních služeb a perspektivu pracovníků tohoto útvaru. 
 
 
2.    Statistický výkaz financování regionálních funkcí 
  
  Výkaz financování regionálních funkcí knihoven   

50 (pouze z finančních prostředků kraje) Rok 2007 
51 Kraj  Jihomoravský   
52 Název knihovny   Městská knihovna Břeclav   
53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 455 930,25 
54  z toho : nákup knihovního fondu 436 365,50 
55  z toho : nákup DDHM 19 564,75 
56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 65 760,00 
57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 
58 Cestovné (číslo účtu 512) 10 831,00 
59 Ostatní služby (číslo účtu 518) 79 306,50 
60  z toho : doprava 55 610,50 
61  z toho : servis výpočetní techniky 952,00 
62  z toho : internet 12 300,00 
63  z toho : nákup knihovnických služeb 10 444,00 
64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66) 727 638,00 
65  z toho : platy zaměstnanců 727 638,00 
66  z toho :  ostatní osobní náklady   
67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 255 384,00 
68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) 14 592,76 
69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 3 908,00 
70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56 - 59, 64,67 - 69) 92 648,91 
71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53,56 - 59, 64,67 - 70) 1 705 999,42 
72 Investiční náklady 0,00 
73 Náklady celkem ( z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) 1 705 999,42 
74     
75 Přidělená dotace (krajská) 1 706 000,00 
76 Vráceno 45,48 
77     
78     
79     

  Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní   
80 prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok 2007 
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) 44,90 
89 Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 44,90 
90 Investiční náklady   

91 Náklady celkem (součet ř. 89- 90) 44,90 
      

92 Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování*   
93 Na nákup (stálého) knihovního fondu pro  knihovny (z prostř.obcí)   

94 
Na zpracování (stálého)knihovního fondu pro knihovny (z 
prostř.obcí)   

      
  Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu   

95 (mimo prostředky určené na RF)** Rok 2007 
  Celkové částky, kt. knihovny získaly v roce 2007   

96 Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám   
97 Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám   

  
Příloha č. 1:  Výstavy ve vstupních prostorách MK: 
  

1.       Výstava výtvarných prací žáků p. uč. Kotrčové na téma „Postavičky z dětských knížek“ 
2.       Výstava na téma „ Co má ráda moje maminka“ 
3.       „Hody - Jak jsme je viděli“ ve spolupráci se ZŠ v Charvátské Nové Vsi a p. uč. Tichým 
4.       Výstava „Ulice pro lidi“ v rámci Týdne bez aut ve spolupráci s Městským úřadem 
5.       Výstava fotografií Jamboree ze světového setkání skautů v Anglii 
6.       Ve spolupráci se ZŠ Kupkova realizace a výstava výtvarných prací „Podzimní jablíčko“ 
  

Příloha č. 2:  Přehled článků o Městské knihovně Břeclav za rok 2007 
  

  
(EMA). Chystají kurz rozvoje osobnosti. Týdeník Břeclavsko. 10.1.2007, roč. 6, č. 1, s. 9. 
(ŠEV). V knihovně budou mluvit i bobrech. Moravský jih. 23.1.2007, roč. 21, č. 3, s. 7. 
SMYČKOVÁ, Lenka. Vozíčkáři: Za kulturou těžko : Většina veřejných budov je bariérová. Břeclavský deník 
Rovnost. 31.1.2007, roč. 17, č. 26, s. 3. 
(EMA). Kurzy začínají v pondělí. Týdeník Břeclavsko. 31.1.2007, roč. 6, č. 4, s. 9. 
Blahopřání Mgr. Martě Ondráškové. Radnice. 1.2.2007, č. 2, s. 14. 
ONDRÁŠKOVÁ, Marta. Z břeclavské knihovny aktuálně : Březen, který býval tradičně měsícem knihy, je v posledních 
letech ve veřejných knihovnách vyhlašován jako měsíc internetu. Radnice. 1.3.2007, č. 3, s. 14. 
(ŠEV). Břeclavský výtvarník zchladil starostův plán. Moravský jih. 6.3.2007, roč. 21, č. 9, s. 4. 
ŠUPÁLEK, Michal. Břeclav chystá velké stěhování : Jako první má přijít na řadu muzeum. Břeclavský deník 
Rovnost. 17.3.2007, roč. 17, č. 65, s. 1. 
(MM). Školáci četli v knihově z Čarodějné mošny. Břeclavský deník Rovnost. 23.3.2007, roč. 17, č. 70, s. 3. 
(LUK). Pohádkářka besedovala se školáky. Moravský jih. 27.3.2007, roč. 21, č. 12, s. 7. 
(EMA). Knihovna chystá akci pro děti. Týdeník Břeclavsko. 28.3.2007, roč. 6, č. 12, s. 9. 
(KOL). Břeclavská knihovna už půjčuje CD zdarma. Moravský jih. 10.4.2007, roč. 21, č. 14, s. 7. 
SOLAŘÍKOVÁ, Ivana. Vozíčkáři konečně dostanou šanci. Nový život. 3.5.2007, roč. 57, č. 18, s. 11. 
(EMA). Přijďte za tajemnou Vídní do knihovny. Týdeník Břeclavsko. 6.6.2007, roč. 6, č. 22, s. 9. 
FIALOVÁ, Dagmar. Knihy možná vystřídají vězni : Břeclavská věznice má zájem o budovu knihovny. Starosta se jednání 
ohledně přesunu vězení do knihovny nebrání. Břeclavský deník Rovnost. 4.7.2007, roč. 17, č. 155, s. 1. 
ONDRÁŠKOVÁ, Marta. Ředitelka: Jinam chce město. Nový život. 12.7.2007, roč. 57, č. 28, s. 2. 
SOLAŘÍKOVÁ, Ivana. Zámek opravíme, slíbil starosta Břeclavi. Mladá fronta Dnes. 1.8.2007, roč. 18, č. 177, s. B/1. 
(ŠEV). Břeclavská knihovna láká i o prázdninách. Moravský jih. 7.8.2007, roč. 20, č. 30, s. 4. 
(MO). Letní bilancování v břeclavské knihovně. Týdeník Břeclavsko. 8.8.2007, roč. 6, č. 31, s. 8. 
ONDRÁŠKOVÁ, Marta. Knihovna má více čtenářů. Nový život. 9.8.2007, roč. 57, č. 32, s. 6. 



ŠEVČÍK, Jiří. Zastupitelé Břeclavi se hádali kvůli kultuře : Kultura a politika. Dvě odlišné sféry. Břeclavští zastupitelé je 
však na svém posledním zasedání spojili v jedno a rozpoutala se ostrá hádka. Břeclavský deník Rovnost. 22.9.2007, roč. 17, č. 
222, s. 3. 
(DK). Oslavili den mobility. Moravský jih. 25.9.2007, roč. 20, č. 37, s. 2. 
(OD). Výstava v knihovně přiblíží světové skautské jamboree. Týdeník Břeclavsko. 3.10.2007, roč. 6, č. 39, s. 9. 
(LES). Výprodej obohatí domácí knihovny. Nový život. 4.10.2007, roč. 57, č. 40, s. 4. 
MUZIKOVÁ, Martina. Odchází také šéfka knihovny : Břeclavská kultura utržila další ránu. Ředitelka městské knihovny 
Marta Ondrášková dala výpověď. Břeclavský deník Rovnost. 15.10.2007, roč. 17, č. 240, s. 1,3. 
(JAŠ). Ředitelka odchází. Moravský jih. 16.10.2007, roč. 20, č. 40, s. 3. 
Týden s břeclavskou knihovnou 9. 11. - 16. 11. 2007. Radnice. 1.11.2007, č. 11, s. 12. 
(MO). V Břeclavi připravují Týden s knihovnou. Moravský jih. 6.11.2007, roč. 20, č. 43, s. 5. 
(MM). Knihovna pořádá besedu a kurzy. Nový život. 15.11.2007, roč. 57, č. 46, s. 7. 
KORDA, David. Vašíček přiblížil tajemství rukopisu. Moravský jih. 20.11.2007, roč. 20, č. 45, s. 7. 
(JAŠ). Děti si v knihovně hrály na pohádky. Moravský jih. 20.11.2007, roč. 20, č. 45, s. 7. 
HEMALA, Karel. Hody - jak jsme je viděli. Týdeník Břeclavsko. 28.11.2007, roč. 6, č. 47, s. 8. 

  
  
  
  
  
  
Břeclav dne 15. 2. 2008 
Zpracovala: Milada Miklíková, Městská knihovna Břeclav 

 


