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I. Služby Městské knihovny Břeclav pro město 

1. Úvod k činnosti za rok 2008 
 

Uplynulý rok byl v Městské knihovně (dále jen MK) ve znamení změn. Hned od prvního ledna 
odešla do důchodu ředitelka knihovny Mgr. Marta Ondrášková a vedením knihovny byla pověřena 
dosavadní zástupkyně Milada Miklíková. Během roku také odešly na zasloužený odpočinek tři 
dlouholeté pracovnice a knihovna tak pokračovala v nastolené generační obměně. Od 1.8.2008 byl 
do funkce ředitele knihovny jmenován Mgr. Marek Uhlíř. 

Během roku jsme zaznamenali také několik profesních novinek a změn: 

o MK Břeclav se zapojila do celostátního projektu Benchmarking knihoven  
o  Aktivně jsme začali přispívat svými záznamy do Souborného katalogu Národní knihovny 

Praha  
o Získali jsme přístup k poskytování meziknihovní výpůjční služby přes Souborný katalog 

Národní knihovny Praha  
o MK Břeclav zahájila rozsáhlý kurz (10 lekcí) „Trénování paměti“ pro břeclavské občany 

různých věkových kategorií. 
o  zaktualizovali jsme naše webové stránky a připravili jsme našim návštěvníkům řadu novinek: 

 přihlašování nových čtenářů přes webový formulář  
 prodlužování výpůjček přes web 
 možnost zapojit se každý měsíc do nové ankety MK 
 byl zahájen zkušebního provoz stránek Břeclavská knihovna bloguje 

 

 

Kulturní a vzdělávací činnost 

 

Z knihovnických akcí bychom mohli připomenout 2 stěžejní projekty „Březen měsíc knihy a 
Internetu“ a „Týden knihoven“. 

Březen měsíc knihy a Internetu v MK Břeclav:  

Za všechny akce vzpomeňme hojně navštívenou besedu s PhDr. Jiřím Pajerem Habáni ve Staré 
Břeclavi, spojenou s ukázkami archeologických nálezů habánské keramiky. Také beseda 
s nakladatelem knihy Idioti na cestě kolem světa Ivanem Orlem, popisující plavbu českých 
dobrodruhů na věrné replice staré plachetnice Viktoria měla kladný ohlas. Z pořadů pro děti 2 besedy 
s ilustrátorem Adolfem Dudkem a dětem určený Večer s loupežníky v pobočce Charvátská Nová Ves. 

Vrcholnou událostí prvního půlroku byly dva Večery s Janou Kaněrovou. Knihovna je 
uspořádala k 25. výročí založení KPU koncem měsíce dubna. Vyprávění Jany Kaněrové a Marty 
Ondráškové bylo doprovázeno obrazovými a zvukovými ukázkami z představení souborů Divadla 
poezie Proměna, divadelního spolku Břetislav, Divadla poezie Regina a pěveckého sboru Polyfonia, ve 
kterých Jana Kaněrová působila.  

Stěžejní akcí druhého pololetí byl Týden knihoven, letos pořádaný pod heslem Knihovny – 
naše rodinné stříbro. Mezi nejpodařenější akce z týdne knihoven pro děti byla beseda se 
spisovatelkou Martinou Drijverovou. Z rozmanitých akcí pro čtenáře knihovny i pro širokou 
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veřejnost, jmenujme besedu s úspěšnou spisovatelkou knih pro ženy Táňou Kubátovou, besedu 
nazvanou Postavení ženy v Orientu, spojená s ukázkami několika břišních tanců nebo úvodní 
přednášku k rozsáhlému kurzu Trénování paměti, který knihovna pořádá pro veřejnost v rámci cyklu 
celoživotního vzdělávání. Oblíbené Spaní v knihovně se letos konalo pod názvem Pohádková noc 
s Karlem Čapkem. Týden s břeclavskou knihovnou pak zakončila beseda s PhDr. Miroslavem 
Geršicem na téma Břeclav za první světové války a v roce 1918. Celkem se zúčastnilo akcí Týdne 
knihoven asi 2.500 návštěvníků. Velmi úspěšně proběhla také výstava děl řezbáře Františka Vargy. 

Vánoční atmosférou knihovna na své čtenáře dýchla 4. prosince Adventním dnem s 
Barborkou. Návštěvnici si mohli zakoupit zlevněné knihy či vánoční vazby, pro děti pak zahrálo 
loutkové divadlo Radost v dětském oddělení představení Perníková chaloupka. 

Dospělé oddělení a studovna připravily pro studenty SŠ a žáky ZŠ několik zajímavých besed, 
velké pozornosti se těšila např. beseda o Karlu Čapkovi nebo o Osudových osmičkách v dějinách 
města Břeclavi. 

 

Projekty a dotace 

 

Koncem roku byly zpracovány tyto projekty na získání grantů: 

1. Žádost o grant na nákup zvukových knih v rámci výběrového dotačního řízení Knihovna 21. 
století a vyhodnocení grantu z minulého roku. 

2. Smlouvy 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. 

3. „Brána knihovny otevřená“ aneb „Čtenářský erb znalostí“ – žádost byla poslána nadaci ČEZ 
4.  „Brána knihovny otevřená“ - slavnostní večer věnovaný 110. výročí vzniku Městské knihovny 

Břeclav“- žádosti o finanční podporu z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje na 
projekt v oblasti kultury  

5. „Za tajemstvím českých dějin“ aneb „Se zlatým klíčkem po knihovně“ – dotace byla žádána 
z rozpočtu odboru umění a knihoven Ministerstva kultury (Knihovna 21. století) 

 

Profesní růst pracovníků 

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. Zaměstnanci jsou vysíláni na 
odborné kurzy, semináře a školení zaměřené na potřeby organizace. Letos se zúčastnily těchto akcí:  
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Datum Místo konání Název kurzu (semináře) 

9. a 23.4  MZK Brno Jak psát projekty 

únor MZK  Problematika svobodného přístupu k informacím v knihovnách 

únor ČSTPMJ Praha Kurz pro certifikované trenéry paměti I. stupně 

14. - 15.4  

 

Krajská knihovna  

Fr. Bartoše Zlín 

Četba a její vliv na rozvoj osobnosti 

   

23.5. Mk Břeclav Školení odborné způsobilosti řidiče 

9. - 10.6 KKHavl.Brod Paměť znepokojuje i láká 

17.6. MK Břeclav Školení požárních hlídek 

23.6. MK Břeclav Obsluha plynových a vysokotlakých zařízení 

24.6.  

 

MZK Brno 

 

Jmenná katalogizace v programu Clavius  

a porovnání s MARC 21 (UNIMARC) 

červen - září 
2008 

MK Břeclav 

 

Trénování paměti 

 

30.9. Židovské 
muzeum+MZK 

Klub dětských knihoven -Židovské tradice, náboženství, kultura 

9.9. MK Břeclav Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

16. - 18.9. Seč Knihovny současnosti 

1.10. MZK Brno Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách – MZK Brno 

3. - 4.10. Kutná Hora Knihovnický happening 2008 

15.10. MK Břeclav Školení Červeného kříže 

15.10. MK Břeclav Změny v nabídce služeb knihoven (PhDr. Nivnická) 

22. - 23.10. SOkA Břeclav Mikulovské sympozium 

29. - 30.10  MZK Brno Kurz AACR2 (obecná pravidla)  

a jmenné autority (personální a korporativní) 

5. a 12.11. MK Břeclav Kurz AACR2 (obecná pravidla)  

23. - 29.11. ČSTPMJ Praha Kurz pro certifikované trenéry paměti II. stupně 

 

V letošním roce uspořádala MK Břeclav ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně 
pro knihovníky našeho regionu a celého JMK profesní kurz pravidel AACR2 jmenné katalogizace 
s lektorkou PhDr. Hanou Vochozkovou. 
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Naše organizace umožnila odbornou praxi studentům středních a vyšších knihovnických škol. I 
když souvislé odborné praxe znamenají pro personál knihovny značné zatížení v rámci provozu, snaží 
se knihovna napomáhat k odbornému růstu příštích knihovníků. 

 

Propagace poskytovaných služeb 

Pro propagaci svých akcí a služeb využíváme 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   

http://www.knihovna-bv.cz/
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2. Numerické výsledky činnosti - porovnání  rok 2006, 2007, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2008  1962 104 27 567 94 336 

2006 dětské 538 538 7 988 25 314 

2007  770 524 10 126 22 929 

2008  745 507 10 745 23 869 

2006 Poštorná 647 254 11 379 52 761 

2007  684 261 13 458 48 642 

2008  741 321 14182 48847 

2006 CH.N.V. 252 106 3 324 17 907 

2007  234 91 4 015 15 140 

2008  232 99 2 968 11 434 

2006 St.Břeclav 209 70 2 652 24 757 

2007  204 71 3 123 22 482 

2008  202 75 3275 20 435 

2006 čítárna 0 0 7 829 43 364 

2007  0 0 7 758 42 649 

2008  0 0 7 913 39 574 

2006 studovna 0 0 4 254 3 042 

2007  0 0 5 098 3 286 

2008  0 0 4951 3577 

2006 hudební 0 0 4541 7 691 

2007  0 0 8395 14 943 

2008  0 0 6407 11454 

2006 zvukovka 0 0 214 6607 

2007  0 0 354 8388 

2008  0 0 401 9712 

 

celkem 2006 3 717 968 70 465* 282 304 

celkem 2007 3 924 1107 80 820 276 646 

celkem 2008 3 882 1 106 78 409 263 238 

 

Kolektivní akce počet návštěvníci 

 2007 290 6 831 

2008 335 7 191 
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Tabulka uživatelů internetových služeb v MK Břeclav v roce 2007 a 2008 

Internetové služby  - návštěvníci 2007 2008 rozdíl 

studovna        3 731     2820 -911 

čítárna        1 693     2521 +828 

dětské oddělení        1 395     1501 +106 

Poštorná        2 743     2693 -50 

Charvátská Nová Ves           847     524 -323 

Stará Břeclav           439     588 +149 

Celkem 10 848 10 647 -201 

 

Tabulka návštěvnosti webových stránek 2007 a 2008 

návštěvnost webových stránek celkem  2007 2008 rozdíl 

  24 779 33 210 +8431  

 

Komentář k numerickým výsledkům činnosti Městské knihovny Břeclav 

 Při hodnocení roku 2008 konstatujeme, že proti minulému roku došlo v celkovém součtu 
k mírnému poklesu u téměř všech ukazatelů, kdy se potvrdil, hlavně u výpůjček, klesající trend z let 
minulých. K potěšitelnému vývoji došlo na pobočce v Poštorné, kde se projevil významný nárůst 
počtu čtenářů jak v návštěvnosti, tak v počtu výpůjček. Počet návštěvníků a výpůjček se zvýšil také 
v dětském oddělení a ve zvukové knihovně hudebního oddělení.  Rozšíření internetu v domácnostech 
se negativně projevilo v nepatrném poklesu počtu uživatelů internetových služeb. Zatraktivnění 
našich webových stránek spolu s rozšířením internetu se projevilo na významném růstu jejich 
návštěvnosti. 
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3. Hodnocení činnosti útvaru knihovnických služeb 

 3.1. oddělení akvizice, katalogizace a doplňování fondů 

Nákup literatury v roce 2008: 

I. Finanční zajištění 

Na začátku roku 2008 byla určena v rozpočtu na nákup knih částka 375 000,- Kč. Později (koncem 

roku 2008), se tato plánovaná částka na nákup knih v roce 2008 zvýšila na 445 000,- Kč. Oproti 

minulému roku 2007 tak došlo k mírnému navýšení rozpočtu na nákup knih a to o 85 000,- Kč. 

Srovnávací tabulka nákupu za posledních 5 let 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Částka na nákup 663 806,99 Kč 639 777,22 Kč 732 492,23 Kč 363 206,00 Kč 444 776,- Kč 

Počet nakoupených 

svazků 4 246 3 889 4 611 2 291 2 821 

Průměrná cena knihy 156,34 Kč 164,51 Kč 158,86 Kč 158,54 Kč 157,67 Kč 

 

Z tabulky je evidentní, že jsme vzhledem k mírnému navýšení rozpočtu na nákup knih oproti 

minulému roku, nakoupili více nových knih než v roce 2007. Stále je to ale méně svazků, než v 

předchozích letech (rok 2004 - 2006). Průměrná cena knihy klesla asi o 1,- Kč, neboť i při stálém 

zvyšování cen nových knih, jsme změnili hlavní dodavatele, kteří nám nabídli vyšší rabat. Je to proto, 

že jsme nakupovali převážně v internetových knihkupectvích.   

Celkovou částku rozdělovalo vedení měsíčně podle finanční situace. 

Měsíc 

částka  

na nákup 

skutečné 

čerpání 

Leden 31 250 Kč 9 834 Kč 

Únor 31 250 Kč 24 520 Kč 

Březen 31 250 Kč 27 141 Kč 

1. čtvrtletí 93 750 Kč 61 495 Kč 

Duben 31 250 Kč 20 755 Kč 

Květen 31 250 Kč 28 237 Kč 

Červen 31 250 Kč 33 624 Kč 
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2. čtvrtletí 93 750 Kč 82 616 Kč 

Červenec 31 250 Kč 40 264 Kč 

Srpen 31 250 Kč 14 777 Kč 

Září 31 250 Kč 27 847 Kč 

3. čtvrtletí 93 750 Kč 82 888 Kč 

Říjen 54 583 Kč 39 760 Kč 

Listopad 54 583 Kč 30 192 Kč 

Prosinec 54 583 Kč 147 825 Kč 

4. čtvrtletí 163 750 Kč 217 777 Kč 

celkem 445 000 Kč 444 776 Kč 

Celková částka na nákup      -     445 000,- Kč 

Vyčerpáno: 

      -    ekonom. odd.             -      444 773,- Kč 

      -    odd. nákupu               -      444 776,- Kč 

 

           rozdíl                                                 - 3,- Kč 

Rozdíl 3,- Kč způsobuje zaokrouhlování faktur dodavatelů. Ekonomické oddělení a oddělení 

nákupu provádějí každý měsíc vzájemnou kontrolu došlých faktur. 

Čerpání přidělených měsíčních částek bylo rovnoměrné od ledna až do prosince. V prosinci pak 

byla vyčerpána větší částka z důvodu navýšení rozpočtu na nákup knih. Každé oddělení jednotlivě 

dostalo měsíčně seznam svých nakoupených knih a určenou částku na měsíc příští. Zůstatky z měsíce 

na měsíc se převáděly. Finanční sledování čerpání rozpočtu prostřednictvím používaného programu 

je nastaveno dle jednotlivých měsíců.  
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Tabulka nákupu za rok 2008 podle jednotlivých oddělení knihovny 

oddělení Nákup v % 

Plánovaná 

částka 

Skutečné 

čerpání 

Počet 

nakoupenýc

h svazků v 

roce 2008 

Počet 

nakoupenýc

h svazků v 

roce 2007 

Dospělé 43% 191 350,00 Kč 196 543,30 Kč 1176 935 

Čítárna 0,10% 445,00 Kč 81,18 Kč 1 1 

Studovna 11% 48 950,00 Kč 42 848,53 Kč 157 136 

Dětské oddělení 15% 66 750,00 Kč 75 861,44 Kč 548 462 

Hudební 

oddělení 1% 4 450,00 Kč 4 508,55 Kč 22 13 

Ch.N.Ves 6,50% 28 925,00 Kč 25 534,77 Kč 188 146 

Poštorná 19% 84 550,00 Kč 83 272,96 Kč 615 479 

Stará Břeclav 4% 17 800,00 Kč 15 436,85 Kč 111 113 

Vedení 0,20% 890,00 Kč 0,00 Kč 0 4 

Ekonomické 0,20% 890,00 Kč 688,00 Kč 3 2 

Celkem 100,00% 445 000,00 Kč 444 775,58 Kč 2821 2291 

Některá oddělení překročila v roce 2008 skutečné čerpání plánované celoroční částky. K této 

situaci došlo až v závěru roku, kdy byla částka na nákup „nejistá“ z důvodu neplnění finančního 

rozpočtu MěK Břeclav. Jednotlivá oddělení potom nemohla své objednávky úplně ideálně rozpočítat. 

Na vyčerpání celkově plánované částky to však nemělo vliv a plánovaná částka na nákup v roce 2008 

byla dodržena.  

Oddělení čítárny má každoročně pouze minimální částku na knihy, protože toto oddělení 

nakupuje pouze úzce vymezený okruh knih, týkající se informací o městě. Letos svou částku 

nevyčerpalo celou. Ani oddělení vedení svou určenou částku na nákup nevyčerpalo. Je to z 

toho důvodu, že toto oddělení rovněž nakupuje úzce specializované knihy a záleží na tom, jaké 

publikace v tom kterém roce vyjdou.  

Ve srovnání nákupu počtu knih jednotlivých oddělení knihovny v roce 2007 a 2008 je viditelný 

mírný nárůst počtu nakoupených knih v roce 2008. Je to hlavně z důvodu zvýšení rozpočtu o 85 000,- 

Kč oproti roku 2007 zmiňovaném již v úvodu. 
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II. Organizační zajištění 

V roce 2008 se nakupovalo nejvíce u těchto dodavatelů:  

 Knižní velkoobchod KOSMAS – bez dodávky vzorků (rabat 25%) – elektronická objednávka 
prostřednictvím webových stránek  

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

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

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

 Nakladatelství ALPRESS – bez dodávky vzorků (rabat 30%) – objednávka dle edičního plánu 
nakladatelství prostřednictvím webových stránek a elektronické pošty 

 Nakladatelství Computer Press – bez dodávky vzorků (rabat 30%) – objednávka dle edičního 
plánu nakladatelství prostřednictvím webových stránek.  

 Knihkupectví Ivo Vašíček – dodávka pouze námi vybraných vzorků (rabat 18%) – přímý nákup 
Z důvodu nabídky vyššího rabatu jsme se definitivně rozhodli nakupovat převážně 

prostřednictvím internetových knihkupectví a minimalizovat nákupy v Knihkupectví Ivo Vašíček. 

Internetová nabídka elektronických knihkupectví je velice bohatá a knihovna tak má možnost mít za 

méně peněz více knih. To se projevilo také v průměrné ceně za knihu zmiňované již v úvodu. 

Zahájili jsme spolupráci s několika novými internetovými dodavateli. Na konci prvního pololetí 

byla podepsána smlouva s knižním velkoobchodem KOSMAS, který nám nabídl rabat ve výši 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. 

Dalšími novými internetovými dodavateli se stalo nakladatelství ALPRESS a nakladatelství Computer 

Press, které nabízí rabat 30%. Pokračovali jsme ve spolupráci s nakladatelstvím DOMINO (rabat 30%) 

a Knižním velkoobchodem Euromedia Group, která byla započata v roce 2007.  

Na úseku akvizice je stále používán počítačový program akvizice z knihovnického systému Clavius, 

na který byla zakoupena licence a od 1. 1. 2007 byly propojeny objednávky knih s katalogizací Clavius. 

Výhodou programu je lepší informovanost všech oddělení o objednaných, dosud nedodaných 

knihách a také průběžné finanční sledování čerpání rozpočtu.  
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III.  Přehled čerpání finančních prostředků na nákup novin a časopisů v roce 2008 v jednotlivých 

odděleních:                       

čítárna            59 000  

studovna  5 700            

dětské oddělení    4 400   

hudební    2 200  

Charvatská Nová Ves   3 000  

Poštorná  7 100  

Stará Břeclav   2 600  

ekonomické    3 400  

dospělé oddělení       600 

vedení     200 

Celkem :                                            88 200,-  

 

 

3.1. 2 Katalogizace a doplňování knihovních fondů: 

 

Množství zpracovaných knih je vždy ovlivněno množstvím nakoupených knih, tedy samozřejmě i 

množstvím peněz, které dostáváme z rozpočtu na nákup. Cena knih soustavně roste, ale díky nákupu 

v internetových knihkupectvích, které nabízí vyšší rabat, se počet nakoupených svazků ve srovnání 

s rokem 2007 nesnížil. Je to také proto, že v roce 2008 byl rozpočet na nákup knih oproti roku 2007 

mírně zvýšen, což se odrazilo v počtu nakoupených svazků. Určitým způsobem nám počet zapsaných 

svazků navýšil také počet zapsaných darů, kterých bylo 540 ks. Počet darů se ovšem nedá předem 

plánovat. 

V loňském roce neproběhla žádná rozsáhlá obnova fondu, oproti roku 2007, a bylo tedy vyřazeno 

jen minimální množství knih. Oproti roku 2007 byl počet úbytků velmi nízký (121). Jednalo se hlavně 

o knihy opotřebované a ztracené. 

Program Clavius využíváme již plynule a společně s modulem Akvizice nám pomáhá při nákupu 

knih. Díky němu je možno sledovat čerpání peněz přidělených jednotlivým oddělením a zabraňuje 

případným nákupům nechtěných duplikátů. Z důvodu nabídky vyššího rabatu jsme se definitivně 

rozhodli nakupovat převážně prostřednictvím internetových knihkupectví a minimálně nakupovat 

v Knihkupectví Ivo Vašíček. Internetová nabídka elektronických knihkupectví je velice bohatá a 
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knihovna tak má možnost mít za méně peněz více knih. To se projevilo také v průměrné ceně za 

knihu, která je oproti roku 2007, i přes stále zvyšování cen knih, ještě o 1,- Kč nižší.  

 

Přírůstek a úbytek v roce 2008 

 

druh dokumentu počet nakoupených sv. dary celkem sv. úbytky 

AV média 291 87 378 1 

elektronické zdroje 0 1 1 / 

knihy 2 821 540 3 361 121 

periodika / / 3 111  

zvukové knihy 183 183 183 / 

     

 

 

Stav fondu Městské knihovny Břeclav k 31. 12. 2008 

 

druh dokumentu počet náklady Kč cena Kč 

AV média 7 708 2 265 307,28 2 453 264,82 

brožury 24 / 908 

elektronické zdroje 225 109 538,02 120 766,90 

knihy 157 947 14 581 694,26 17 291 113,30 

periodika 38 397 693 316,31 1 116 915,76 

zvukové knihy 561 359 516,05 372 11 

    

Celkem 149 339 18 009 371,92 21 355 079,78 

 

Na konci 1. pololetí roku 2008 se změnilo organizační zajištění a proběhly personální změny na 

oddělení zpracování fondu. Pracovnice oddělení akvizice a nákupu literatury Veronika Portlová 
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převzala také funkci zpracování a katalogizace fondu. Bylo to hlavně z důvodu započaté spolupráce se 

Souborným katalogem ČR. Paní Portlová byla seznámena s pravidly pro přispívání do SK ČR a 

zúčastnila se několika školení obecných pravidel AACR2 a jmenné katalogizace. Koncem roku 2008 

byla podepsána smlouva o spolupráci na SK ČR. Městská knihovna Břeclav tak začala aktivně přispívat 

do Souborného katalogu ČR svými katalogizačními záznamy a podílí se na budování souborného 

katalogu. Souborný katalog je z principu otevřen všem knihovnám České republiky, odborným i 

veřejným, bez ohledu na to, jaký knihovnický systém používají (knihovnické systémy používané v 

současné době v ČR garantují možnost exportu a importu záznamů ve formátech MARC21 nebo 

UNIMARC). Přijímají se záznamy tištěných monografií, speciálních druhů dokumentů a seriálů domácí 

i zahraniční provenience. Městská knihovna Břeclav zatím přispívá do SK ČR záznamy tištěných 

monografií. 

Pracovníci našeho oddělení se samozřejmě podle možnosti podíleli i na všech společných akcích 

knihovny v roce 2008. Loni to výjimečně nebylo žádné velké stěhování nebo úpravy. Asi nejdůležitější 

akcí byl Týden knihoven. Kromě toho jsme se průběžně zúčastňovali probíhajících besed a seminářů 

podle programu na rok 2008. 
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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 různých nových 

činností a zvýšenou propagaci, nejsou služby knihovny občany plně využívány. Co je potěšitelné, je 

neustále se zvyšující návštěvnost webových stránek knihovny, on-line katalogů s možností 

prodlužování si výpůjček, vyhledávání a rezervování knih, přihlašování se přes internet. Zájmu se těší i 

novinky na webu – aktuální informace a Blog knihovny. Toto je samozřejmě ovlivněno rozšiřujícím se 

počtem domácností s přístupem na Internet. Ukazuje se, že návštěvnost knihovny rovněž velmi 

ovlivňuje snížení nabídky knižních novinek, titulů periodik a nových CD. 

 

3.2.1. Hodnocení činnosti oddělení pro dospělé čtenáře za rok 2008 
 

rok čtenáři z toho děti návštěvníci výpůjčky 

2008 1962 104 27567 94336 

2007 2032 160 28493 98187 

rozdíl -70 -56 -926 -3861 

 
Z celkových ročních statistik je patrný pokles ve všech sledovaných položkách.  

 Odchod ředitelky Mgr. Marty Ondráškové do důchodu se přímo dotkl chodu oddělení 
pro dospělé čtenáře. P. Milada Miklíková byla pověřena řízením knihovny, a proto část jejího 
úvazku přešla na stávající knihovnice. Od 15.1. byla uzavřena dohoda o pracovní činnosti 
(ve výši 0,3 úvazku) a od dubna pracovní smlouva (0,5 úvazku) s Mgr. R. Denemarkovou   
(toho času na mateřské dovolené) na odpolední půjčování. 
  
Nákup literatury: 
  
 Během roku jsme zaznamenali neustále se zvyšující průměrnou cenu knihy, a proto 
jsme pečlivě zvažovali, jaké knihy se na oddělení nakoupí. Tituly jsme objednávali převážně 
přes internet přímo u vydavatelů nebo v internetových knihkupectvích (Kosmas, Euromedia 
a Pemic), a to z důvodu poskytování výhodných rabatů 23-30%. V současné době je poměrně 
složité sledovat a orientovat se na knižním trhu. Mnohé tituly velmi žádaných knih jsou 
vydávány v malých nákladech a v různých regionálních vydavatelstvích v celé republice, takže 
jsou pro naši knihovnu často nedostupné.    
 
MVS: 
  V letošním roce jsme obdrželi celkem 690 požadavků na meziknihovní výpůjční 
službu, z toho byly 434 požadavky z jiných knihoven a 256 požadavků našich čtenářů 
zaslaných do jiných knihoven. Uživatelé knihovny tuto službu velmi oceňují především proto, 
že jim seženeme potřebnou literaturu v poměrně krátké době, a to díky vzájemnému 
propojení knihoven. 
 
Kulturní akce: 
 
 I v letošním roce jsme se podíleli na kulturních akcích pořádaných Městskou 
knihovnou. V měsíci březnu, v rámci Měsíce knihy a internetu, jsme pro návštěvníky 
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zorganizovali besedu s nakladatelem a mořeplavcem Vladimírem Šimkem ke knize Idioti na 
plavbě kolem světa. Zajímavou akcí v Týdnu knihoven bylo "Velké společné říjnové čtení" 
pořádané pro studenty a žáky břeclavských škol. Během roku jsme již tradičně zajišťovali 
studentům středních škol a učilišť knihovnické exkurze, zaměřené na práci s ON-Line 
katalogem, na vyhledávání literatury a potřebných informací ve fondu oddělení. Vyučujícím 
byl předán metodický materiál s nabídkou besed a literárních pořadů pro studenty SŠ a 
učilišť, zpracované dle požadavků pedagogů a v souladu se školními osnovami. Dle jejich 
požadavků jsme zpracovali literární pořady doplněné audio a video ukázkami, kvizy apod.   
Nadále jsme poskytovali služby i klientům organizace UTILIS i břeclavské věznice, se kterými 
byly uzavřeny smlouvy. 

Oddělení pro dospělé čtenáře pravidelně informovalo své uživatele o významných 
kulturních výročích ve vstupních prostorách: 

 leden      Norman Mailer * 31.1.1923 

 únor                 Georges Simenon *13.2.1903 

 březen              Ivan Orel: Idioti na plavbě kolem světa 

 duben               Jarmila Loukotková *14.4.1923 

 květen              Joseph Heller *1.5.1923 

 červen              Erich Maria Remarque *22.6. 1898           

 červenec  Franz Kafka *3.7. 1883 

 srpen                Jožo  Nižňánsky *30.8.1903 

 září                   John Ronald Reuel Tolkien +2.9.1973 

 říjen                  Týden knihoven (z minulého ročníku + pozvánka na letošní) 

 listopad             Ilona. Borská *9.11.1928 

 Vánoce             Jak se slaví Vánoce v zemích EU 

 
Ostatní činnosti: 
  

Pravidelně zajišťovali 1x týdně 1 hodinu půjčování v Domově důchodců. Zaregistrovali 
jsme 24 čtenářů, pobočku navštívilo 249 návštěvníků, kteří si vypůjčili 964 sv. knih. 
Z dalších činností: 

 spoluúčast při vytváření novinek na webu knihovny (prodlužovací formuláře, 
registrace po internetu, ankety pro čtenáře) 

 spoluúčast na tvorbě nového ceníku knihovny 
 se servisním bodem p. Těšínským nastavení nových poplatků ve výpůjčním 

protokolu  
 shromažďování podkladů pro uzavření smlouvy s NK Praha o přispívání do 

souborného katalogu 

 podání žádosti o finanční podporu z rozpočtových prostředků Jihomoravského 
kraje na PROJEKT V OBLASTI KULTURY (ve výši 20 000,- Kč) na projekt „BRÁNA 
KNIHOVNY OTEVŘENÁ - slavnostní večer věnovaný 110. výročí vzniku Městské 
knihovny Břeclav“ 
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Výběr ze zajímavých kulturních akcí dospělého oddělení: 

 bibliograficko-informační výchova pro studenty 1. ročníků středních škol a odborných učilišť 

 literární pořady pro studenty 1. – 4. ročníků středních škol a odborných učilišť: 
 J. A. KOMENSKÝ – věčný poutník 
 KAREL ČAPEK – člověk proti válce 
 Tajemná BOŽENA NĚMCOVÁ 
 W. SHAKESPEARE  - humanismus a renesance 
 EXILOVÁ LITERATURA 
 ČESKÁ POEZIE 1945 – 1968  

 exkurze pro studenty a návštěvníky knihovny 

 ve spolupráci s MZK Brno organizace kurzu pravidel AACR2 pro knihovníky Měk Břeclav, 
regionu a JMK 

 „Idioti na plavbě kolem světa“ - beseda s nakladatelem a mořeplavcem Vladimírem Šimkem 
ke stejnojmenné knize Ivana Orla 

 organizace a propagace programů Jana Kaněrová a její hosté 

 "Velké říjnové společné čtení" organizované v Týdnu knihoven 
 

3.2.2. Hodnocení činnosti dětského oddělení za rok 2008 

       

rok čtenáři z toho děti návštěvníci výpůjčky 

2008 745 507 10745 23869 

2007 770 524 10 126 22 929 

rozdíl -25 -17 +619 +940 

 

Rok 2008 můžeme považovat v dětském oddělení za celkem úspěšný. Výpůjček bylo 23 869 a 

návštěvníků 7 677 – což jsou zvýšené ukazatele oproti minulému roku. I se čtenáři to bylo výborné. 

Ikdyž v letošním roce bylo registrováno celkem 745 čtenářů, z toho 507 do 15 let – tyto údaje byly jen 

nepatrně nižší – celkový počet čtenářů nám poklesl o 25, z nichž bylo 17 dětí do 15 let. 

V tomto roce se uskutečnilo 113 kulturních akcí, které navštívilo 3 068 účastníků. I oba tyto 

ukazatele jsou znatelně vyšší v porovnání s rokem předešlým. Dokonce nás překvapili uživatelé 

internetu – bylo jich 1 501, tedy o 106 více než v roce 2007. 

Do konce května pracovala na dětském oddělení na poloviční úvazek Mgr. Veronika Portlová. 

A od června nastoupila na její místo Bc. Ludmila Pindová. 

Dětské oddělení se od 1. září do 15. prosince zapojilo do 2. ročníku soutěže o nejlepší knihovnu 

pro děti s názvem „Kamarádka knihovna“. Děti měly za úkol vyplnit naší knihovně tzv. vysvědčení – 

tedy oznámkovat svoji knihovnu. Do soutěže jsme poslali 141 vyplněných vysvědčení. 

A jak děti naše oddělení hodnotily a co se jim u nás líbilo? Zde uvádíme několik jejich odpovědí 

jako ukázku: 
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 knihovna zahání nudu 

 budeme znát spisovatele a budeme chytřejší 

 knihy tu mají skoro všechny 

 milé paní knihovnice 

 je to tu prostě super 

 když se čte, je lepší slovní zásoba 

 jít do knihovny je i pěkná procházka 

 protože jsou tu „HESKÉ KNÍŠKY“ 

 jsou tu i starší knihy, které nejdou koupit 

 oddělení pro děti: Já bych si hezčí nedokázala ani představit! 

Koncem roku byly zpracovány 2 projekty na získání grantů: 

6. „Brána knihovny otevřená“ aneb „Čtenářský erb znalostí“ – žádost byly poslána 

nadaci ČEZ 

7. „Za tajemstvím českých dějin“ aneb „Se zlatým klíčkem po knihovně“ – dotace byla 

žádána z rozpočtu odboru umění a knihoven Ministerstva kultury (Knihovna 

21. století) 

Ze zajímavých akcí: 

 V dětském oddělení byla zpracována i pro pobočky soutěž s názvem „Mám knihu rád“ 

aneb „Internet náš kamarád“. 

 O akce v oddělení má nadále zájem Maminaklub z Břeclavi a Miniklub z Valtic – 

v těchto klubech se sdružují maminky se svými dětmi a v rámci rozvoje čtenářství 

pravidelně navštěvují i dětské oddělení. 

 Ve vstupních prostorách knihovny byly představeny a nainstalovány výtvarné práce 

žáků ZŠ v Charvátské Nové Vsi pod názvem „Hody – jak jsme je viděli“. Břeclavské 

školní družiny vystavovaly své práce s názvem „Z pohádky do pohádky“. V září byla 

nainstalována ve spolupráci s Městským úřadem v Břeclavi výstava s názvem „Den 

bez aut“. V prosinci byly vystaveny práce žáků ZŠ Slovácká. Tato výstava nesla název 

„Ten vánoční čas, malujeme zas“. 

 Březen – okresní přehlídka dětských recitátorů ve spolupráci se ZŠ Slovácká. 

 V Březnu, měsíci knihy byly zajištěny 2 besedy s ilustrátorem Adolfem Dudkem – obě 

velmi úspěšné. 

 V červnu se v sále knihovny uskutečnilo již tradiční setkání žáků 9. tříd se starostou 

Břeclavi, Ing. Dymo Piškulou, na besedě s názvem „Radosti a starosti pana starosty“. 

 Během prázdnin probíhalo veřejné prázdninové promítání pro děti – Hrajeme si 

o prázdninách – knihovnická dílna 4x. 

 V září byla zpracována a zahájena soutěž pro děti „Z bramborových řádků“ (rok 2008 

byl vyhlášen za Mezinárodní rok brambor). V podzimních měsících se rovněž 

uskutečnily besedy na téma Podzim a Z bramborových řádků. 
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 Dětské oddělení se podílelo na Adventním dnu s Barborkou. 

V tento den se na dětském oddělení 2x odehrála loutková pohádka O perníkové 

chaloupce – 107 dětí. 

 V prosinci proběhla beseda s p. Smolou O dopravní výchově. 

 

Týden knihoven 

 Pasování prvňáčků + Poprvé do školy, poprvé do knihovny 

 výtvarná soutěž Malované jablíčko 

 beseda se spisovatelkou Martinou Drijverovou pro 3. třídy, které se zúčastnilo 102 

dětí 

 Velké říjnové společné čtení – 85 účastníků 

 Pohádková noc v knihovně 

 

O exkurze a besedy měli zájem např.: 

 Maminaklub Břeclav a Miniklub Valtice – pohádky a básničky pro nejmenší děti 

 ZŠ Kostice 

 ZŠ Krumvíř 

 ZŠ Tvrdonice 

 ZŠ Lednice 

 ZŠ Drnholec 

 

Mezi další pozitiva roku 2008 patří znovuobnovení spolupráce s Gymnáziem Břeclav – studenti 

projevili zájem například o besedy na téma Vánoce, účastnili se i knihovnických lekcí a VŘSČ. 

K větším akcím a besedám využíváme sálu, který se nachází ve 2. poschodí staré budovy 

Městské knihovny Břeclav. 

Nově se začal používat při realizaci besed data projektor. Prezentace besed v powerpointu je 

přehlednější, zajímavější a inovativní. 

Koncem roku bylo dětské oddělení dovybaveno novým televizorem, DVD přehrávačem a mini-

tiskárnou pro tisk účtenek. 

Knižní fond je systematicky doplňován kvalitní a zajímavou literaturou. 

Bc. L. Pindová pomáhá také při zpracování literatury (stahování obálek z internetu, signování 

knih…). 

Během celého roku se pracovnice dětského oddělení podílely také na zástupu v jiných 

odděleních, např. studovna, čítárna, hudební… 

Ve všech výše zmiňovaných akcích se odráží fakt, že knihovnická práce je prací zodpovědnou i 

tvůrčí, kdy jde knihovníkům především o spokojenost svých čtenářů. 
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3.2.3. Hodnocení činnosti studovny za rok 2008 

rok čtenáři z toho děti návštěvníci výpůjčky 

2008   4951 3577 

2007   5098 3277 

rozdíl   -147 +291 
 

Absenční půjčování vybraných publikací ze studovny je veřejností využíváno stále ve větší míře a je 

uživateli hodnoceno pozitivně. V roce 2008 bylo do studovny zakoupeno 146 svazků knih. 

Regionální fond byl doplňován jak z nabídky knihkupectví, tak i z antikvariátů v Břeclavi. Celkem byl 

regionální fond doplněn o 67 svazků (8 zakoupeno v antikvariátu). Při doplňování byly využity i 

informace z regionálního tisku. 

Plán práce studovny byl průběžně plněn. V prvním pololetí roku 2008 se podařilo plán dodržet v plné 

šíři, ve druhé polovině roku se díky nadstandardním činnostem (mj. nově otevřený Kurz trénování 

paměti, cykly přednášek pro studenty ZŠ a SŠ Osudové osmičky v dějinách Břeclavi, projekt PIK a 

další) plnění některých úkolů opozdilo. Jedná se především o vydání některých plánovaných 

výběrových bibliografií (Břeclavsko v tisku 2007; Výběrová bibliografie k 75. výročí narození Jožulky 

Uhra; Výběrová bibliografie k 110. výročí narození Ladislava Hosáka; Výběrová bibliografie k 150. 

výročí narození Jakuba Vrbase) a vkládání článků z regionálního tisku do katalogizačního systému 

Clavius za 2. pololetí 2008. 

Podle plánu práce byly doplňovány kartotéky OSOBNOSTI a SLOVNÍKU. Rovněž tak byly průběžně 

excerpovány články z celostátního i regionálního tisku a 1x měsíčně zpracovávána bibliografie článků 

o městě Břeclavi pro MÚ. Za rok 2008 bylo do databáze vloženo celkem 1514 článků (úbytek oproti 

roku 2007 je způsoben vložením nižšího množství článků z regionálního tisku). 

Bibliografická činnost (výběrové bibliografie): 

 výběrová bibliografie „Články o knihovnách břeclavského regionu rok 2007“ 

 výběrová bibliografie „Městská knihovna Břeclav v roce 2007“ 

 výběrová bibliografie ke 100. výročí narození „Rudolf Gajdoš“ 

 bibliografický leták ke 120. výročí narození Antonína Osičky 

 propagační brožura knihovny – možnosti propagace v knihovně 
 

CLAVIUS: 

 Průběžná úprava celého slovníku klíčových slov u analytického popisu (duplicity, substantivní 
inverze, vložení mezer po čárce)  

 proškolování pracovníků knihovny  

 od listopadu drobné korekce při katalogizaci článků dle pravidel AACR2 tak, aby bylo možné 
vložené články sdílet v souborném katalogu CASLIN 
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Semináře, akce, školení pro veřejnost: 

 Jak nakupovat na internetu (Březen-měsíc internetu) 

 Internet pro začátečníky, Nakupování po internetu (Týden knihoven) 

 průběžná školení na používání PC a internetu z řad zájemců veřejnosti 

 Kurz Trénování paměti pro knihovníky - od června 2008 - 12x 

 Kurz trénování paměti pro žáky ZŠ 

 Kurz trénování paměti pro veřejnost - od října 2008 (plánované ukončení leden 2009) 

 Osudové osmičky v dějinách města Břeclavi - seznámení žáků břeclavských ZŠ a SŠ 
s událostmi přelomových let 1918,1938,1948,1968 a 1989 na Břeclavsku 

 

Ostatní činnosti: 

 zahájení 1. cyklu Kurzu trénování paměti v říjnu 2008 (ukončení leden 2009) 

 vytvoření BLOGU MK Břeclav na internetu  

 panelová výzdoba a spoluúčast na pořádání akce Jana Kaněrová a její hosté 

 závěsný panel ke 100. výročí narození Jožo Mikuliče - umístěn podél schodiště ve staré budově 
směrem do studovny 

 tvorba plakátů a spoluúčast při zajišťování doprovodných akcí knihovny (Březen- měsíc internetu, 
Týden knihoven) 

 spoluúčast při zajišťování dalších celoknihovních akcí (Diety, hubnutí a alternativní směry výživy; 
Měření tělesného tuku; Habáni na Břeclavsku, Jana Kaněrová a její hosté; Vzpomínky na 
poštorenské osobnosti s Mojmírem Albrechtem; Břeclav za 1. světové války a v roce 1918) 

 Týden knihoven – organizační zajištění besedy se spisovatelkou Táňou Kubátovou, osvětová 
přednáška ke kurzu Trénování paměti 

 dokumentace akcí knihovny (kamera, fotoaparát) 

 zajištění projektu PIK 
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3.2.4. Hodnocení činnosti hudebního oddělení za rok 2008 

rok čtenáři z toho děti návštěvníci výpůjčky 

2008   6 407 11 454 

2007   8 395 14 943 

rozdíl   -1988 -3489 

 

Po vzestupu počtu výpůjček i návštěvníků v druhé polovině roku 2007, kdy došlo ke zrušení poplatku 

za půjčování, nastal v roce 2008 pokles ve všech ukazatelích. Nákup nových CD se proto přizpůsobil 

nové situaci, kdy oddělení navštěvuje více čtenářů, kteří hledají mluvené slovo a další okrajovější 

žánry, které se nedají stáhnout na internetu. V prosinci 2008 byl povýšen rozpočet na nákup CD o 

15 000,- Kč. Za doplňování fondu hudební literatury zodpovídala Jarmila Žakovská  a za nákup CD 

Naděžda Koláčková  

 

Z dalších činností:  

o zápis CD do počítače -zapsáno  364 AV-medií (z toho 15 DVD, 1 videokazeta a 1 elektronický 
zdroj -CD-ROM). 

o zjišťování data vydání u nových CD (kvůli 270 denní výpůjční lhůtě)  
o stahování obálek CD z internetu  
o tisk přírůstkového seznamu  
o doplňování nových CD do seznamů pro čtenáře  
o aktualizace abecedního seznamu CD na Internetu- aktualizováno 1x měsíčně 
o rozepisování jednotlivých skladeb u všech nových CD  
o značení nových CD lepícími štítky  
o zasílání nových seznamů CD na internetové adresy zájemců- odesíláno 1x měsíčně 
o vyřazování a odpis poškozených CD 
o zpracování Prohlášení nových čtenářů – zápis do počítače a vřazení do kartotéky  
 

Práce na webových stránkách Městské knihovny Břeclav: 

 technické zpracování internetové soutěže pro děti „Mám knihu rád, aneb internet je náš 
kamarád“ pro dětské oddělení  

 aktualizace internetových stránek knihovny i regionu  

 vytvoření nových stránek: prodlužování výpůjček, přihláška za čtenáře, elektronická přihláška 
na kurz trénování paměti, pravidelná anketa na stránkách knihovny  

 kontrola slovníku autorit, mazání nepoužitých jmen a slučování různých variant stejného  
 

Týden knihoven: 

 plánovaná přednáška Ing. Nožičky o populární hudbě v rámci týdne knihoven nebyla uskutečněna 
z důvodu nezájmu Gymnázia Břeclav 
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3.2.5. Hodnocení činnosti zvukové knihovny za rok 2008 

rok čtenáři z toho děti návštěvníci výpůjčky 

2008 25  401 9 712 

2007 22  354 8 388 

rozdíl +3  +47 +1324 

 

Rok 2008 byl pro zvukovou knihovnu úspěšný. Zvýšil se počet registrovaných čtenářů, 

návštěvníků i výpůjček, přestože si řada čtenářů již půjčuje jen MP3, kdy evidujeme místo výpůjček 

několika kazet jen výpůjčku jednoho titulu.   

U nákupu zvukových knih pro nevidomé a nemocné čtenáře jsme přešli plně na MP3.  

Byla podaná žádost o grant na nákup zvukových knih v rámci výběrového dotačního řízení 

Knihovna 21. století. Měk Břeclav obdržela 10 000 Kč na nákup nových zvukových knih, za něž bylo 

pořízeno 200 kusů CD ve formátu MP3, což je celkem 183 titulů zvukových knih. 

Na konci roku 2007 byl uskutečněn seminář pro uživatele zvukových knih, kde se dozvěděli 

všechno důležité o novém formátu MP3 a mohli si i vyzkoušet různé formy poslechu. V průběhu roku 

2008 téměř všichni dlouhodobí uživatelé, kteří mají všechny kazety přečtené, přešli na poslech MP3. 

 Nově nakoupené CD se soubory MP3 nahráváme na zvláštní disk. Část uživatelů si půjčuje 

přímo CD se soubory MP3, ostatním pak z disku kopírujeme na přinesené MP3 přehrávače. Potěšilo 

nás, že i když jde většinou o starší lidi, velká část z nich se dokázala přizpůsobit a s novou technikou 

se naučila pracovat. 

Z dalších činností:  

o půjčování, převíjení, vřazování zvukových knih, kopírování souborů MP3 na přehrávače 
uživatelů  

o kopírování souborů MP3 nových zvukových knih na disk  
o aktualizace abecedně a chronologicky řazených seznamů zvukových knih na internetové 

stránce  
o objednávky zvukových knih  
o zápis nových zvukových knih  
o technické zpracování nových zvukových knih  
o pokračuje spolupráce s Remedií a Tyfloservisem podle uzavřené smlouvy, půjčování 

hudebních a zvukových titulů. Domov seniorů bohužel nespolupracuje. 
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3.2.6. Hodnocení činnosti oddělení čítárny za rok 2008 

rok čtenáři z toho děti návštěvníci výpůjčky 

2008   7 913 39 574 

2007   7 758 42 649 

rozdíl   +155 - 3 075 

 

       V roce 2008 měli návštěvníci Měk Břeclav k dispozici 118 titulů novin a časopisů (z toho 98 titulů 

předplacených a 20 titulů činí dary z Moraviapressu Břeclav). Z důsledku omezení finančních 

prostředků určených k nákupu periodik, došlo ke snížení předplacených titulů novin a časopisů, což 

negativně ovlivnilo i celkový počet výpůjček. Stále více čtenářů, především z řad mladších návštěvníků 

čítárny, využívá volný přístup k Internetu (2 521 návštěvníků, což je nárůst o 828).  

 Od 1. července po odchodu p. Mravcové do důchodu  byl v oddělení  snížen   pracovní úvazek 
z 1,8 na 1,5 úvazku.  Pro registrované čtenáře knihovny i veřejnost byly zajišťovány tyto služby: 
 

 půjčování novin a časopisů 

 kopírovací služby  

 možnost psaní a tisk textů v textovém editoru Microsoft Word na 2 PC 

 veřejný Internet na 2 PC 
  

   Oddělení čítárny pravidelně sleduje denní tisk a novinové články o městě Břeclavi a břeclavském 
okrese. Ty se následně předávají studovně k dalšímu zpracování. Fotokopie článků měli čtenáři 
k dispozici v čítárně i ve studovně pod názvem „Aktuality města Břeclavi.“ Vzhledem k tomu, že tato 
služba nebyla v čítárně využívána, zachová se od 1.1.2009  pouze ve studovně. 
            Pravidelně se aktualizují informační panely, kde čtenáři nachází informace o aktuálním dění v 
městě Břeclavi a okolí z  oblasti kultury, umění, sportu, společenské akce, programy divadel, kina, 
vernisáže aj.  
         Doplňování informací o firmách a službách v Břeclavi a okolí zajišťovala až do června 2008 p. 

Mravcová, po jejím odchodu do důchodu byla práce zastavena. Vkládání nových záznamů do 

informačního modulu Clavia se obnoví v lednu 2009. V současné době je v databázi 2 083 záznamů.  

  V  lednu a únoru byl ve spolupráci s oddělením pro děti uskutečněnvýprodej  dětských 

časopisů. V  březnu v rámci akce: „Březen - měsíc Internetu“ jsme na oddělení čítárny připravili pro 

zájemce vzdělávací kurz „Začínáme s PC.“ Tento kurz navštívilo 10 účastníků. Další dva vzdělávací 

kurzy s názvem „Internet pro začátečníky“ a „Nakupujeme na Internetu“ proběhl v říjnu v rámci  akce 

„Týden knihoven“. Zájem o tyto kurzy projevili 3 návštěvníci. Od října do prosince probíhal výprodej 

časopisů z oddělení čítárny a poboček.    

Oddělení čítárny zahájilo práci s modulem Clavia - akvizice periodik. Ten umožňuje mimo jiné 

přesně sledovat čerpání finančních prostředků určených na nákup periodik dle rozpočtu jednotlivých 

oddělení a poboček. 
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3.2.7. Hodnocení činnosti pobočky Poštorná za rok 2008  

rok čtenáři z toho děti návštěvníci výpůjčky 

2008 741 321 14182 48847 

2007 684 261 13458 48642 

rozdíl +57 +60 +724 +205 

  

 V tomto roce se nám podařilo zastavit klesající tendenci v počtu návštěvníků, čtenářů i ve 

výpůjčkách, i když vynaložené úsilí bylo značné, vyplatilo se. Veřejnost si uvědomuje, že knihovna již není 

jenom na půjčování knih, ale že tu najdou i jiné aktivity a zpestření. 

Do poloviny roku pracovnice zajišťovaly pro pobočku CH. N. Ves nákup knih a akce pro školy i veřejnost. 

Od sponzorů jsme obdrželi drobné reklamní předměty do soutěží pro děti. 

 Většina naplánovaných akcí byla splněna, z některých vznikly dlouhodobější projekty a byly v 

několika pokračováních např.: zajíček Felix, Osudové osmičky nebo Trénování paměti pro 9. tř. ve 

spolupráci s lektorem Mgr. Jaroslavem Čechem. Všechny akce, jak pro ZŠ tak veřejnost, měly kladnou 

odezvu.  

Ze zajímavých akcí: 

o Pohádky tisíce a jedné noci - beseda pro žáky 1. a 2. třídy. Povídali jsme si s dětmi o zemi v níž 
se příběhy odehrávají, o zvycích, zvířatech, rostlinách, jídelníčku apod. 

o Přísloví a rčení - beseda pro žáky 9. tř.  
o Ptáci žijící na území Lužních lesů a jejich ochrana - beseda s  F. Krausem – určeno žákům 7. 

tříd 
o Grafika a grafické techniky – beseda s  Františkem Schulzem pro žáky 6.  
o Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny 
o Cesta k moci A. Hitlera – pořad pro žáky 9.tř  
o knihovnické dílny sklidily velkou pozornost, vyráběli jsme z brambor, šišek, bambulek z vlny, 

záložky do knih, děti se naučily vyrobit si jednoduchou knihu 
 

Mezinárodní rok brambor: 

o soutěž pro děti Z bramborových řádků 
o Vysvobozování princezny Ertepelky  soutěž pro děti z 1. tříd 
o Poznáváme celý svět se zajíčkem Felixem – beseda pro 1. třídy.  
o Osvobozené divadlo a Divadla malých scén pro 8. a 9. tř. 
o pohádkový večer v knihovně s Loupežníky 

 

Týden knihoven: 

o Spaní v knihovně - pořad věnovaný K. Čapkovi 
o Postavení ženy v Orientu 
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Pořady pro veřejnost: 

o Poštorná v proměnách staletí – večer s prof. M. Geršicem na téma 1. svět. válka a vznik 
samostatného Československa 

o Reflexní a bylinná terapie úspěšný pořad s lektorkami D. Buchtovou a R. Heinikovou o 
zdravotním životním stylu, bylinkách a masážích 

o  Postavení ženy v orientě – přednáška s  J. Strakovou doplněná předvedením ukázek 
orientálních tanců paní L. Pavlovovou  

  

 Stále přetrvává problém s romskými dětmi, které se shlukují kolem budovy knihovny a kostela, 

obtěžují kolemjdoucí hlukem, nevhodnými výrazy, nepořádkem, ničí vegetaci, vypouštějí lidem kola apod. 

Mladší děti se bojí chodit do knihovny.  
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3.2.8. Hodnocení činnosti pobočky Stará Břeclav za rok 2008 

rok čtenáři z toho děti návštěvníci výpůjčky 

2008 202 75 3 275 20 435 

2007 204 71 3 123 22482 

rozdíl -2 +4 +152 -2 047 

 

  Pokles výpůjček byl způsoben mimo jiné také snížením počtu odebíraných časopisů, vzhledem ke 

snížení sumy na jejich nákup. Počet čtenářů zůstává téměř beze změny, bohužel děti se v knihovně 

věnují víc Internetu a AV mediím, méně si půjčují knihy domů, což je bohužel všeobecný trend i 

v jiných knihovnách. 

    Opět jsme využili nabídku regionálního útvaru a vypůjčilo se 5 souborů – celkem 331 knih, a 

tím se rozšířil fond pobočky ke spokojenosti čtenářů. 

    V roce 2008 proběhlo celkem 18 akcí pro děti i dospělé s celkovým počtem 335 účastníků. 

V knihovně proběhly 2 akce pro dospělé čtenáře, obě byly velmi dobře hodnoceny. Na jaře to byla 

opožděná beseda s PhDr. Jiřím Pajerem o historii habánů ve Staré Břeclavi. 

Se stejným úspěchem proběhla v říjnu beseda s PhDr. Miroslavem Geršicem, který nás podrobně 

seznámil s průběhem revolučních dnů kolem vzniku Československa v říjnu 1918 v Břeclavi a okolí. 

Obě besedy byly místními občany velmi kladně hodnoceny. 

    V roce 2008 pokračovala spolupráce s MŠ Hřbitovní, děti navštívily knihovnu několikrát v roce 

a vždy si odnesly půjčené knihy, které jim pomáhají v různých činnostech. 

    Knihovnu využívají také návštěvníci kvůli veřejnému Internetu, hlavně žáci ZŠ, ale i dospělí a 

začíná se více využívat také kopírka. Mezi čtenáři jsou i členové národopisného souboru Břeclavánek, 

se kterým máme sladěnu otevírací dobu, takže se do knihovny dostanou i děti ze širšího okolí. 

Celkově je možno konstatovat, že občané Staré Břeclavi o knihovnu mají zájem a jejích služeb 

využívají. 
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3.2.9. Hodnocení pobočky Charvátská Nová Ves za rok 2008 

rok čtenáři z toho děti návštěvníci výpůjčky 

2008 232 99 2 968 11434 

2007 234 91 4 015 15 140 

rozdíl -2 +8 -1 047 -3 706 

 

   Během celého roku se uskutečnily všechny plánované knihovnické lekce, soutěž a ostatní akce. Bylo 

uskutečněno celkem 18 akcí pro děti, které navštívilo 333 návštěvníků. 

 

    Od 1. 6. 2008 došlo v pobočce k personální změně, knihovnu převzala p. Ivančicová. Nebyla 

to jediná změna, došlo i ke snížení půjčovních hodin pro veřejnost o 6 hodin týdně. 

     V měsíci říjnu v rámci Týdne knihoven byla pro děti vyhlášena soutěž „ Z bramborových řádků“ ve 

které děti odpovídaly na otázky ohledně pěstování a používání brambor v našem životě. 

Výběr z dalších pořadů pro děti: 

o Večer s piráty – večer plný kvízů, pohádek a překvapení 
o Spaní v knihovně - pořad věnovaný K. Čapkovi 
o Pasování žáků 1. tříd za čtenáře knihovny 

 

   V roce 2008 byla snížena i částka na nákup nové literatury. Bylo rozhodnuto, že se budou do 

pobočky nakupovat knihy trvalejší hodnoty a literatura pro děti. Ostatní beletrii lze vypůjčit čtenářům 

z výměnného fondu útvaru regionálních služeb (vypůjčeny 2 soubory knih se 197 svazky). 

 V činnosti pobočky jsou velké rezervy. Je nutné v nastávajícím období zvýšit a zkvalitnit 

spolupráci se základní školou a MŠ -  připravovat zajímavé a poutavé akce, které přilákají děti do 

knihovny. Určitá rezerva je i akcích připravovaných pro matky na mateřské dovolené a pro důchodce. 
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4. Hodnocení činnosti ekonomicko-správního útvaru za rok 2008 

     Útvar ekonomicko-správní se v roce 2008 zabýval plněním stálých pracovních úkolů, jako je vedení 

účetnictví, sledování a kontrola rozpočtu, mzdová a personální agenda, statistické zjišťování, 

zásobování knihovny tiskopisy a materiálem, zajišťování oprav, revizí, zpracování písemných 

materiálů ředitelky MK, na úseku správním – zajišťování úklidu prostor MK, balení nových knih včetně 

oprav starých opotřebovaných knih.  

4.1. Přehled hospodaření MK Břeclav 

Kromě provozní dotace zřizovatele ve výši 7 210 000,- Kč získala MK Břeclav neinvestiční dotaci ve 

výši 10 000,- Kč z rozpočtu odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČR na projekt Městské 

knihovny Břeclav pod názvem „Nákup zvukových knih pro nevidomé a slabozraké uživatele v roce 

2008“, který je součástí grantu „Knihovna 21. století“ a sponzorské dary ve výši 8 000,- Kč na úhradu 

nákladů za pořady pro děti v rámci akce „Týden s břeclavskou knihovnou 2008“ a částečně na nákup 

věcných cen udělovaných na akcích pro děti, pořádaných Městskou knihovnou Břeclav. 

Dále získala knihovna dotaci JMK na výkon regionální funkce knihoven ve výši 1 712 000,- Kč. 

Uvedené dotace byly sledovány odděleně na samostatných účtech. Byly řádně proúčtovány a 

stanovené limity dodrženy. 

MK Břeclav použila 98 353,26,- Kč z rezervního fondu na nákup výpočetní techniky pro potřeby 

knihovny. 

Přehled hospodaření MK Břeclav je uveden v příloze č. 1. 

Hospodářský výsledek Městské knihovny Břeclav za rok 2007 je 16 646,42 Kč 

4.2. Přehled plnění úkolů v průběhu roku 

1. Spolupráce s ředitelem MK na vytváření a aktualizaci vnitřních směrnic organizace. 
2. a) Čtvrtletně jsou na odvětvový odbor města předávány následující výkazy: 

- rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových 
organizací 

- výkaz zisku a ztráty 
- příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových 

organizací 
      b) Čtvrtletně je zpracováván statistický výkaz o práci „Práce 2-04“ 

      c) Do 15. 1. byl zpracován „Dotazník pro zaměstnavatele s provozovnami na území okresu  

          Břeclav“ a do 15. 2. „Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2008“ pro 

           Úřad práce v Břeclavi. 

      d) V únoru bylo dále zpracováno a odevzdáno na Finanční úřad v Břeclavi „Vyúčtování daně 

           z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků „ a „Vyúčtování daně  

           vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob“. 
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      e) V březnu bylo zpracováno a odevzdáno na Finanční úřad v Břeclavi „Přiznání k dani 

           z příjmů právnických osob“ 

      f) Dvakrát za rok byl zpracován pololetní statistický výkaz „Informační systém o platech“. 

3. V roce 2008 byly v naší organizaci provedeny následující kontroly: 

- Kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 
povinností plátce pojistného. 

- Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. 
- Veřejnosprávní kontrola užití poskytnutých finančních prostředků formou příspěvku. 

Z kontrol nebylo uloženo žádné nápravné opatření. 

4. V průběhu prosince byla provedena řádná inventura hmotného investičního majetku, drobného 
dlouhodobého hmotného majetku a ostatního drobného dlouhodobého hmotného majetku. 

5. V průběhu roku byly průběžně prováděny revize: 
- revize výtahů 

- revize tlakové nádoby 
- revize zabezpečovacího zařízení 
- revize komínů 
- revize klimatizace 

- revize el. zařízení 
- revize plynového kotle 
- revize hasících přístrojů 
- revize nouzového osvětlení 

6. Během roku zajišťovaly pracovnice ekonomicko-správního útvaru zásobování knihovny 
spotřebním materiálem včetně čistících prostředků, renovace tonerů do tiskáren a kopírek. Podle 
potřeby byly zajištěny opravy různých závad v budově MK i na pobočkách. 

 

4.3. Personální změny v MK Břeclav 

V roce 2008 proběhlo několik změn v personálním obsazení zaměstnanců knihovny 
(přepočtený stav se nezměnil). 
Od 1. srpna 2008 byl jmenován ředitelem MK Břeclav Mgr. Marek Uhlíř. 

 

k 1. 1. 2008 22,35 přepočtených osob 

  

 

 

 

 

k 31. 12. 2008 22,35 přepočtených osob 
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II. Služby Městské knihovny Břeclav pro region 

Zpráva o činnosti útvaru regionálních služeb za rok 2008   

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  Rok   2008 
               1 Kraj                                                      Jihomoravský                                 
               2 Název knihovny                             Městská knihovna Břeclav                      
               3 Počet pracovníků zajišťujích RF 3,21 
               4 Počet obsluhovaných knihoven 78 
               5 Poradenská a konzultační činnost   
               6   počet obsloužených knihoven 77 
               7   počet poskytnutých konzultací 124 
               8   počet metodických návštěv 176 
               9 Statistika knihovnických činností KULT(MK) 12- 01   
               10   počet obsloužených knihoven 75 
               11   počet zpracovaných statistických výkazů 75 
               12 Vzdělávání knihovníků, semináře   
               13   počet obsloužených knihoven 29 
               14   počet všech vzdělávacích akcí 6 
               15       z toho : počet akcí v rámci RF 6 
               16   počet všech účastníků 151 
               17       z toho : počet účastníků akcí v rámci RF 145 
               18   počet všech vyučovacích hodin 20 
               19       z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF 20 
               20 Porady   
               21   počet obsloužených knihoven 59 
               22   počet akcí 7 
               23   počet účastníků 139 
               24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   
               25   počet obsloužených knihoven 21 
               26   počet revidovaných k.j. 58 297 
               27   počet revidovaných knihoven 9 
               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. 2008 21 781 
               36   roční přírůstek VF 2 565 
               37   zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 2 565 
               38   zakoupeno z finančních prostředků obce 0 
               39   zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 0 
               40 Cirkulace VF   
               41   počet obsloužených knihoven 69 
               42   počet expedovaných souborů 122 
               43   počet svazků v souborech 18 727 
               44 Servis výpočetní techniky   
               45   počet obsloužených knihoven 0 
               46   počet akcí 0 
               47 Doprava v rámci výkonu RF   
               48   počet obsloužených knihoven 77 
               49   počet ujetých km 3 840 
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Činnost útvaru regionálních služeb Městské knihovny Břeclav nebyla oproti předcházejícím letům 

omezena s ohledem na termín poskytnutí dotace na výkon regionálních funkcí. První část dotace byla 

připsána na náš účet 5. února 2008 (ve výši 426 000,- Kč), druhá 29. května (ve výši 643 000,- Kč) a 

poslední 30. září 2008 (ve výši 643 000,- Kč).  

V první a v části druhého čtvrtletí se činnost útvaru zaměřovala převážně na nákup a zpracování knih, 

statistiku knihovnických činností, metodickou pomoc knihovnám regionu i zřizovatelům, na revize 

knihovního fondu a cirkulaci výměnných souborů.  

Metodické návštěvy byly realizovány až od počátku února, kdy byla uzavřena smlouva o poskytování 

dopravy pro útvar regionálních služeb u nového dodavatele po vypovězení smlouvy MK Břeclav 

 Městským muzeem Břeclav).  

Na útvaru regionálních služeb pracovaly od 1. ledna 2008 do 11. května 2008 celkem 3 

zaměstnankyně na plný úvazek a 1 pracovnice na 0,3 úvazku (balení a úklid), od 11. května do 

1.července pracovaly na útvaru jen 2 pracovnice na celý úvazek a 1 na 0,3 úvazku. Od 1. července 

nastoupila nová pracovnice na celý úvazek. 

Měk Břeclav jako pověřená knihovna obsluhovala 75 knihoven regionu a 3 pobočky. V obci Šitbořice, 

Bulhary, Horní Bojanovice a Novosedly zřizovatelé obsadili funkci knihovníka novými pracovníky, 

kterým bylo doporučeno postupně absolvovat základní knihovnický kurz nebo kurz rekvalifikační, a to 

dle možností knihovnic a zaměstnavatele. Útvar regionálních služeb se zúčastnil předání a převzetí 

knihoven novými knihovníky. Byly sepsány protokoly o předání knihovny a uloženy v dokumentech 

regionu. Knihovnice byly zaučeny v programu LANius a Clavius a byly seznámeny s celkovým 

provozem knihovny a s knihovnickou prací.  Byla jim poskytnuta metodická pomoc k vedení 

dokumentace knihovny, práce se čtenářem, propagace apod. Knihovny v obci Kobylí a v Brumovicích 

byly přestěhovány do nových prostor.  

 V rámci regionu je většina knihoven připojena k internetu buď prostřednictvím 

 Projektu internetizace knihoven nebo z regionálních zdrojů. Poslední možnost podání žádosti 

 připojení k internetu využily knihovny v obci Klentnice, Dolní Věstonice a Horní Věstonice.Na 

připojení čeká z těchto knihoven jen knihovna v Horních Věstonicích, kde jsou již zakoupeny počítače 

a tiskárny. V obci Vlasatice bude internet zprovozněn v měsíci lednu 2008 (zřizovatel již zakoupil 

počítač a tiskárnu, vyřešila se i situace s ADSL). Na připojení čekají ještě pobočky Lednice - Nejdek a 

pobočky Pohořelice - Nová Ves a Smolín. Všechny pobočky si žádost o připojení knihovny k internetu 

prostřednictvím PIK podaly. Do knihovního a internetového řádu knihoven byl dán dodatek o 

provozní době a možnosti přístupu uživatelů k internetu v knihovnách v Pohořelicích a Lednici. Hledá 

se i způsob řešení prozatímního přístupu k internetu pro obyvatele těchto obcí jinými způsoby. 

Jedinými knihovnami regionu, které nejsou připojeny k internetu a žádost si prozatím nepodaly, jsou 

knihovny v obcích Borkovany a Pouzdřany. Vedoucí útvaru regionálních služeb několikrát 

kontaktovala zřizovatele těchto obcí, problém jim byl vysvětlen a byla nabídnuta pomoc při realizaci 

připojení knihoven. V Borkovanech uvažují o připojení od místního dodavatele a v obci Pouzdřany 

rada obce připojení zatím neschválila pro malý počet registrovaných čtenářů a s ohledem na malou 

využitelnost internetu v knihovně a finanční prostředky obce. 
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Žádost o grantový program MK ČR (VISK 3) si podalo v roce 2008 13 knihoven regionu, většinou na 

dokončení automatizace knihovnických procesů a 1 na přechod z knihovního programu LANius na 

program Clavius. Jediná knihovna v Šitbořicích dotaci neobdržela. Ostatních 12 knihoven dotaci 

obdrželo. Jedná se o tyto knihovny (Hustopeče - Knihovna 21. století, Cvrčovice, Velké Hostěrádky, 

Novosedly, Vrbice, Jevišovka, Nikolčice, Drnholec, Přibice, Cvrčovice - dokončení automatizace, 

Pohořelice - přechod z LANia na Clavius, Brod nad Dyjí, Bulhary - zahájení automatizace). Knihovníci 

jsou na poradách, elektronickou poštou a prostřednictvím konzultací nebo osobních návštěv 

seznamováni průběžně s vyhlášenými grantovými programy MK ČR. Pokud si vyžádají oni sami nebo 

zřizovatelé pomoc při sestavení žádosti o grant, je jim poskytnuta útvarem regionálních služeb.    

Byla provedena kontrola čerpání přiznaných finančních prostředků z grantového programu VISK 3 za 

rok 2007 pověřenou pracovnicí MěK Břeclav. Kontrola proběhla u 9 knihoven regionu (Nový Přerov, 

Diváky, Hlohovec, Křepice, Cvrčovice, Ivaň, Přítluky, Šakvice - dokončení automatizace, Hustopeče - 

přechod z programu LANius na Clavius). Knihovníci a knihovnice regionu si dle návodu postupně 

objednávají pro své knihovny Šablonu webu pro malé knihovny, která je hradeckou knihovnou 

poskytována zcela zdarma a pro knihovníky má několik výhod (např. údaje si mohou vkládat sami, 

stránky jsou opatřeny počítadlem návštěvnosti apod.) 

Do soutěže Vesnice roku 2008 se z regionu Břeclavska přihlásilo 5 obcí (Hlohovec, Šakvice, Šitbořice, 

Jevišovka a Nikolčice). Na všechny knihovny v těchto obcích bylo vypracováno hodnocení a bylo 

poskytnuto pracovnici KKD Vyškov. 

V rámci představení neprofesionálních knihoven jihomoravského kraje se i knihovny regionu Břeclav 

představily svými články o knihovně v časopise DUHA. Byl zde zveřejněn článek o knihovně 

v Jevišovce, Moravském Žižkově a v Hlohovci. Tyto knihovny patří k mnoha dalším knihovnám 

regionu, které pracují velice dobře a poskytují svým čtenářům a uživatelům služby na velmi dobré 

úrovni.   

Úroveň regionálních služeb se podařilo na Břeclavsku udržet v dosavadní kvalitě a zaznamenaly jsme i 

zlepšení v některých vykazovaných statistických údajích.  

Celý rok byl zaměřen na vzdělávání knihovníků a jejich osobnímu růstu. Útvar regionálních služeb pro 

knihovníky regionu připravil celkem 6 vzdělávacích akcí včetně exkurze do zámecké knihovny 

v Mikulově. K rozvoji osobnosti knihovníka nemalou měrou přispěly i semináře zaměřené na tuto 

tématiku.   

Pokročila také automatizace knihovnických procesů. Počítačové systémy Lanius nebo Clavius má 

v současné době k dispozici 58 knihoven (ze 78) a plně automatizovaný provoz má již 44 knihoven.   

Výměnný fond je systematicky doplňován a v  současné době máme pro knihovny regionu k dispozici 

21 834 svazků knih a CD, v roce 2008 byl fond obohacen o 2 565 knih. Výměnné soubory využívají 

průběžně téměř všechny veřejné knihovny regionu. V roce 2008 si půjčily 122 souborů, tj. 18 727 knih 

a CD.  

Porady, konzultace, metodické návštěvy 

V průběhu roku 2008 útvar regionálních služeb dle „Plánu vzdělávání a porad knihovníků regionu na 

rok 2008“ uskutečnil 5 porad profesionálních knihovníků a 2 porady pro neprofesionální knihovníky, 
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které se však konaly v různých termínech a v několika obcích, aby se jí mohlo zúčastnit co nejvíce 

knihovníků (3.6., 4.6.,5.6., a 10.6. a 2.12.,3.12.,4.12., a 9.12. v Břeclavi, Mikulově, Hustopečích a 

v Pohořelicích).  

Porad se zúčastnilo 139 knihovníků z 59 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, informace z oblasti knihovnictví a výkaznictví. V neposlední řadě byli knihovníci seznámeni 

s grantovými programy MK ČR a byla jim poskytnuta pomoc při realizaci projektů.  

Ve sledovaném období bylo poskytnuto celkem 439 konzultací (pro knihovníky - 393 konzultací, pro 

zřizovatele obcí nebo jejich zástupce celkem 46 konzultací (124 konzultací bylo delších než 0,5 hod).  

Bylo obslouženo 77 knihoven regionu včetně školní knihovny gymnázia v Mikulově a školní knihovně 

Základní umělecké školy v Mikulově. Konzultující měli zájem převážně o tyto oblasti: 

 

1. Knihovnická technika 23 

2. Umístění a vybavení knihoven 7 

3. Revize a aktualizace  23 

4. Grantový program MK ČR 35 

5. Automatizace knihovnických procesů 46 

6. Internet a jeho využití 7 

7. Nový knihovník, základní proškolení 10 

8. Výsledky činnosti, výkazy 48 

9. Výměnný fond 192 

10. Půjčovní a pracovní doba, platové zařazení 1 

11. Práce se čtenářem, propagace 14 

12. Vzdělávání 16 

13. Projekt internetizace knihoven 10 

14. Standardy veřejných knihovnických služeb 7 
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V průběhu sledovaného období bylo realizováno 176 metodických návštěv a bylo obslouženo 77 

knihoven regionu. Náplní metodických návštěv byly tyto oblasti: 

1. Knihovnická technika 39 

2. Umístění a vybavení knihoven 9 

3. Revize a aktualizace  35 

4. Grantový program MK ČR 32 

5. Automatizace knihovnických procesů 56 

6. Internet a jeho využití 80 

7. Nový knihovník, základní proškolení 9 

8. Výsledky činnosti, výkazy 70 

9. Výměnný fond 60 

10. Půjčovní a  pracovní doba, platové zařazení 2 

11. Práce se čtenářem, propagace 47 

12. Vzdělávání 36 

13. Projekt internetizace knihoven 9 

14. Standardy veřejných knihovnických služeb 6 

 

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

pomoci při internetizaci knihoven a využití grantového programu MK ČR (VISK 3) a následného použití 

finančních prostředků k automatizaci knihovnických procesů nebo dokončení automatizace, funkce 

knihovny v obci a standardy knihovnických činností.  

Vzdělávání, semináře 

Pro knihovníky regionu bylo dle Plánu porad a vzdělávání na rok 2008 připraveno celkem 6 

vzdělávacích akcí (viz tabulka). Velký úspěch sklidila exkurze do zámecké knihovny v Mikulově, 

návštěva Ditrichsteinské hrobky a celková prohlídka prostor mikulovského zámku.  

Další akcí, která byla pro knihovníky přínosem, byly semináře pořádané přednášející Mgr. 

Baumanovou, která s knihovnou pravidelně spolupracuje. Počet účastníků se sice oproti loňskému 

roku mírně navýšil, ale stále bojujeme s účastí knihovníků neprofesionálních knihoven.  
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  Název akce Datum 

Počet 

hodin: 

Počet 

účastníků: 

1. Exkurze do zámecké knihovny v Mikulově 13.5.08 4 27 

2. Seminář „Práce s informacemi a rozvíjení paměti“ 13.6.08 2 20 

3. Seminář „Jak mluví naše tělo“ 12.9.08 2 21 

4. Seminář „ Sebepoznání jako cesta k osobnímu růstu“ 21.11.08 2 15 

5. Změny v nabídce služeb aneb Charta služeb v praxi 15.10.08 2 11 

6. Kurz AACR2 – obecná pravidla 5.,12.11.08 8 57 

 

Revize knihovního fondu a aktualizace 

Ve sledovaném období proběhlo a bylo ukončeno dle knihovního zákona 257/2001 Sb. celkem 9 

revizí knihovního fondu v knihovnách regionu (Dolní Věstonice, Moravská Nová Ves, Vranovice, Dolní 

Dunajovice, Hlohovec, Horní Věstonice, Klentnice, Krumvíř, Pavlov). U všech revizí knihovního fondu 

byly přítomny pracovnice MěK 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 58 297 svazků.  

Ve 12 knihovnách regionu byla provedena aktualizace knihovního fondu. 

Výměnné fondy, cirkulace  

Tvorba výměnného fondu byla realizována až od 5.2.2008 vzhledem k termínu přidělení finančních 

prostředků na výkon regionálních funkcí. Za rok 2008 bylo nakoupeno a odborně zpracováno 2 565 

knih v celkové hodnotě 441 813,- Kč. Útvar regionálních služeb má ve výměnném fondu 

k 31.1212.2008 celkem 21 781 knih a 53 CD ROM., které jsou k dispozici pro knihovny regionu. 

Rozvoz výměnných fondů pro knihovny regionu byl také realizován od počátku února.  

Za rok 2008 se vyexpedovalo 122 výměnných souborů s celkovým počtem 18 727 svazků. Dále bylo 

zpracováno 300 vrácených souborů obsahujících 15 967 svazků. V této oblasti bylo v letošním roce 

obslouženo 69 knihoven regionu.  

Vícezdrojové financování, dotace, granty 

Žádost o grantový program MK ČR ( VISK 3) si podalo v 1. pololetí 2008 12 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: 
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  Knihovny regionu částka způsob využití 

1. Velké Hostěrádky 50 000,- zahájení automatizace 

2. Novosedly 9 000,- dokončení automatizace 

3. Vrbice  16 000,- dokončení automatizace 

4. Jevišovka 6 000,- dokončení automatizace 

5. Brod nad Dyjí 38 000,- zahájení automatizace 

6. Bulhary 38 000,- zahájení automatizace 

7. Nikolčice 14 000,- dokončení automatizace 

8. Drnholec 21 000,- dokončení automatizace 

9. Přibice 14 000,- dokončení automatizace 

10. Cvrčovice   5 800,- dokončení automatizace 

11. Pohořelice 84 000,- přechod na Clavius 

12.  Hustopeče  11 000,- Knihovna 21. století 

 

 Statistika knihovnických činností: 

V průběhu měsíce ledna a února byly kontrolovány a zpracovány výkazy o činnosti knihoven regionu 

za rok 2007. 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 2007“, který byl poskytnut všem 

knihovnám regionu a zřizovatelům obcí. Jednotlivé ukazatele činnosti jsou zde porovnávány jak 

v absolutních, tak také v poměrných číslech. Stejným způsobem bude zpracován i rok 2008.  

Závěrem je třeba připomenout, že včasné poskytování splátek z přidělené dotace na výkon 

regionálních služeb je velmi důležité pro chod regionu, koncepčnost vlastních činností v oblasti 

regionálních služeb a stabilitu počtu zaměstnanců a jejich pracovní perspektivu.  
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Statistický výkaz financování regionálních funkcí 

  Výkaz financování regionálních funkcí knihoven   

50 (pouze z finančních prostředků kraje) Rok 2008 

51 Kraj                                      Jihomoravský   

52 Název knihovny                    Městská knihovna Břeclav   

53 Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 479 330,50 

54  z toho : nákup knihovního fondu 443 264,50 

55  z toho : nákup DDHM 36 066,00 

56 Spotřeba energie (číslo účtu 502) 65 760,00 

57 Opravy a udržování (číslo účtu 511) 1 607,50 

58 Cestovné (číslo účtu 512) 4 698,00 

59 Ostatní služby (číslo účtu 518) 102 028,00 

60  z toho : doprava 79 050,00 

61  z toho : servis výpočetní techniky 952,00 

62  z toho : internet 12 000,00 

63  z toho : nákup knihovnických služeb 10 026,00 

64 Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66) 706 236,00 

65  z toho : platy zaměstnanců 706 236,00 

66  z toho :  ostatní osobní náklady 0,00 

67 Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 248 868,00 

68 Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) 14 021,46 

69 Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 2 251,00 

70 Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56 - 59, 64,67 - 69) 87 199,54 

71 Provozní náklady celkem (součet ř. 53,56 - 59, 64,67 - 70) 1 712 000,00 

72 Investiční náklady 0,00 

73 Náklady celkem ( z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) 1 712 000,00 

74     

75 Přidělená dotace (krajská)  1 712 000,00 

76 Vráceno  0,00 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



- 40 - 
 

Příloha č. 1:  Přehled článků o Městské knihovně Břeclav za rok 2008 

 

1. ČECH, Jaroslav. Výročí významných osobností města a regionu v roce 2008. Radnice. 
2.1.2008, č. 1. 
Břeclav - výročí - knihovna - osobnosti - Damborský, Oldřich - Gajdoš, Rudolf - Hardtmuth, 
Josef - Uher, Josef - Mikulič, Josef - Osička, Antonín - Mrštík, Vilém - Fintajsl, František - 
přehledy 

 

2. (FIA). V knihovně poradí, jak se zbavit kil. Nový život. 31.1.2008, roč. 58, č. 5, s. 8. 
Břeclav - knihovna - zdraví - obezita - lekce 

 

3. ČECH, Jaroslav. Publikace vydané Městskou knihovnou Břeclav v roce 2007. Radnice. 
1.2.2008, č. 2, s. 19. 
Břeclav - knihovna - bibliografie - Černý, Jožka - Sovadina, František - Herben, Jan - Bezruč, 
Petr - Mikulecký, Fanoš - Kostrhun, Jan - Krautgartner, Karel - Břeclavsko - regionální 
osobnosti 

 

4. ŠVACH, Jaroslav. Jak si poradit s nadváhou. Moravský jih. 5.2.2008, roč. 22, č. 5, s. 7. 
Břeclav - Městská knihovna - besedy - zdraví - nadváha - problémy - pozvánky 

 

5. MUZIKOVÁ, Martina. Škola možná ožije folklórem : Břeclavská radnice plánuje opravu 
bývalé školy v Poštorné. Ještě donedávna v ní sídlil Senior klub i tamní Slovácký krúžek. 
Nový život. 21.2.2008, roč. 58, č. 8, s. 6. 
Břeclav - Poštorná - Městská knihovna - pobočky - budovy - rekonstrukce - využití - výstavní 

expozice  

Schulz, František - plány 

 

6. Akce pro veřejnost : městská knihovna informuje. Radnice. 1.3.2008, č. 3, s. 19. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - Březen - měsíc internetu - akce - besedy - kurzy - kultura 

 

7. (EMA). Knihovna slaví měsíc knihy a internetu. Týdeník Břeclavsko. 5.3.2008, roč. 6, č. 9, s. 9. 
Břeclav - Městská knihovna - Březen - měsíc knihy a internetu - akce - besedy - soutěže - 
pozvánky 

 

8. MUZIKOVÁ, Martina. Knihovny lákají také na kurzy a přednáškY. Nový život. 6.3.2008, roč. 
58, č. 10, s. 6. 
Břeclav - Hustopeče - Městská knihovna - akce - Březen - měsíc knihy a internetu - pozvánky 

 

9. ŠEVČÍK, Jiří. Děti čeká beseda i pohádkový večer. Břeclavský deník Rovnost. 7.3.2008, roč. 18, 
č. 57, s. 3. 
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Břeclav - městská knihovna - Březen - měsíc knihy a internetu - akce - besedy - Dudek, Adolf - 
ilustrátoři - pohádkový - večer - děti 

 

10. ŠEVČÍK, Jiří. Knihovnu by chtěla věznice. A také soud. Vedení Břeclavi uvažuje o 
přestěhování městské knihovny. O její současné sídlo má zájem věznice i okresní soud. 
Břeclavský deník Rovnost. 11.3.2008, roč. 18, č. 60, s. 3. 
Břeclav - městská knihovna - budovy - budovy historické - stěhování - Dům školství - možnost 
- zájem - věznice - Okresní soud - starostové - Piškula, Dymo, Ing. - vyjádření - Ondrášková, 
Marta, Mgr. - názory 

 

11. KORDA, David. Stará škola se možná dočká rekonstrukce. Moravský jih. 18.3.2008, roč. 22, č. 
11, s. 5. 
Břeclav - Poštorná - Městská knihovna - pobočky - budovy - rekonstrukce - přípravy - 
průzkumy - využití 

 

12. FIALOVÁ, Dagmar. Idioti povyprávějí o dobrodružství. Břeclavský deník Rovnost. 25.3.2008, 
roč. 18, č. 71, s. 3. 
Břeclav - městská knihovna - akce - besedy - veřejnost 

 

13. ŠEVČÍK, Jiří. Knihy možná nahradí vězni. Vedení Břeclavi uvažuje o přestěhování městské 
knihovny. O její současné sídlo má zájem věznice a okresní soud. Nový život. 27.3.2008, roč. 
58, č. 13, s. 3. 
Břeclav - Městská knihovna - stěhování - věznice - Okresní soud - budovy - využití - zájem - 
žádosti - Piškula, Dymo, Ing. - starostové - názory 

 

14. ŠEVČÍK, Jiří. Architekt: Studie stojí, chybí ředitel. Nový život. 27.3.2008, roč. 58, č. 13, s. 3. 
Břeclav - Městská knihovna - stěhování - Dům školství - rekonstrukce - Ondrouch, Martin - 
architekti - architektonické studie - ředitelé 

 

15. ONDRÁŠKOVÁ, Marta. Knihovna by se stěhovat neměla. Nový život. 27.3.2008, roč. 58, č. 13, 
s. 3. 
Břeclav - Městská knihovna - budovy - historie - stěhování - odmítnutí - Ondrášková, Marta, 
Mgr. - ředitelky - názory - argumenty 

 

16. ČECH, Jaroslav. Můžete si změřit tuk. Moravský jih. 1.4.2008, roč. 22, č. 13, s. 4. 
Břeclav - Městská knihovna - zdravá výživa - přednášky - tuková tkáň - měření - pozvánky 

 

17. MIKLÍKOVÁ, Milada. Knihovna přilákala mořeplavce. Moravský jih. 1.4.2008, roč. 22, č. 13, s. 
4. 
Břeclav - Městská knihovna - besedy - Šimek, Vladimír - nakladatelé - Orel, Ivan - mořeplavci - 
plachetnice - návštěvníci - spokojenost 

 

18. Knihovny nabídly místo i pro další aktivity. Týdeník Břeclavsko. 2.4.2008, roč. 6, č. 13, s. 4. 
Břeclav - Městská knihovna - Poštorná - Charvátská Nová Ves - pobočky - Březen - měsíc 
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knihy a internetu - akce - besedy - Schulz, František - pasování - Spaní v knihovně - Tvrdonice 
- knihovny obecní - děti - čtenářství - propagace 

 

19. DVOŘÁKOVÁ, Zdena. Dětských čtenářů ubývá i na Břeclavsku. Knihovny mizí, připojení na 
internet přibývá. Břeclavský deník Rovnost. 7.4.2008, roč. 18, č. 82, s. 2. 
Břeclavsko - knihovny - čtenáři - návštěvníci - statistiky - výzkumy - poplatky 

 

20. SAVAROVÁ, Zdeňka. Do knihoven chodí dost lidí, ale nečtou. Břeclavský deník Rovnost. 
7.4.2008, roč. 18, č. 82, s. 2. 
Břeclavsko - knihovny - návštěvnost - čtenáři - Miklíková, Milada - Břeclav - Mikulov - Mičová, 
Ludmila - Hustopeče - Horáková, Jitka - děti - registrace - internet - výpůjčky 

 

21. ŠEVČÍK, Jiří. Břeclav stále nenašla ředitele knihovny. Břeclavská knihovna nemá už čtvrt 
roku oficiálního ředitele. Vedení města v tom nevidí až tak velký problém. Břeclavský deník 
Rovnost. 9.4.2008, roč. 18, č. 84, s. 3. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - ředitelé - výběrová řízení - rozhodnutí - městská rada - 
pověření - vedení - Miklíková, Milada - místostarostové - Adámková, Dagmar, Ing. - Dominik, 
Pavel 

 

22. MUZIKOVÁ, Martina. V knihovně měřili tuky. Břeclavský deník Rovnost. 9.4.2008, roč. 18, č. 
84, s. 3. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - akce - veřejnost - dietetika - poradny - Nutrivia - tuky - 
měření 

 

23. (EMA). Večer bude věnován Janě Kaněrové. Týdeník Břeclavsko. 16.4.2008, roč. 6, č. 15, s. 
B3. 
Břeclav - Městská knihovna - Kaněrová, Jana - pořady vzpomínkové - pozvánky 

 

24. ČECH, Jaroslav. Klub přátel umění připomíná odkaz manželů Kaněrových. Nový život. 
17.4.2008, roč. 58, č. 16, s. 7. 
Břeclav - Městská knihovna - Klub přátel umění - Kaněrová, Jana - pořady vzpomínkové - 
působení - připomenutí - pozvánky 

 

25. MUZIKOVÁ, Martina. Knihovna zve na Janu Kaněrovou. Břeclavský deník Rovnost. 21.4.2008, 
roč. 18, č. 94, s. 3. 
Břeclav - městská knihovna - akce - Klub přátel umění - 25. výročí založení - Kaněrová, Jana - 
Divadlo poezie Proměna - Regina - Polyfonia 

 

26. (LUK). Osud muzea zatím knihovně nehrozí. Moravský jih. 22.4.2008, roč. 22, č. 16, s. 3. 
Břeclav - Městská knihovna - stěhování - Dům školství - Neděla, Dalibor - tajemníci - Okresní 
soud - věznice - budovy - zájem 

 

27. ČECH, Jaroslav. Večery s Janou Kaněrovou a jejími hosty. Moravský jih. 22.4.2008, roč. 22, č. 
16, s. 7. 
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Břeclav - Městská knihovna - Klub přátel umění - Kaněrová, Jana - pořady vzpomínkové - 
pozvánky 

 

28. (EMA). Večer J. Kaněrové má další termín. Týdeník Břeclavsko. 23.4.2008, roč. 6, č. 16, s. 11. 
Břeclav - Městská knihovna - Kaněrová, Jana - večery vzpomínkové - termíny 

 

29. ZIKA, Jaroslav. Klub vzpomínal s Kaněrovou. Klub přátel umění věnoval dva večery v 
knihovně manželům Kaněrovým. Připomenul jejich práci pro Břeclav. Nový život. 30.4.2008, 
roč. 58, č. 18, s. 6. 
Břeclav - Městská knihovna - Klub přátel umění - Kaněrová, Jana - večery vzpomínkové - 
Divadlo poezie Proměna - Regina - polyfonie - činnost - připomenutí - hosté - Ondrášková, 
Marta, Mgr. - Miklín, Zdeněk - Janků, Martin - Straka, Ladislav - Kovář, Vladimír, Ing. - 
spolupráce - poděkování 

 

30. ČECH, Jaroslav. Jana Kaněrová vzpomínala na Břeclav. Týdeník Břeclavsko. 30.4.2008, roč. 6, 
č. 17, s. 9. 
Břeclav - Městská knihovna - Kaněrová, Jana - pořady vzpomínkové - Divadlo poezie Proměna 
- Regina - Polyfonia - vystoupení 

 

31. (EMA). Vlastivědná společnost zve veřejnost na přednášku. Týdeník Břeclavsko. 30.4.2008, 
roč. 6, č. 17, s. 9. 
Břeclav - Městská knihovna - Vlastivědná společnost regionu Břeclavsko - ustavení - 
přednášky - pozvánky 

 

32. ČECH, Jaroslav. Večer s Janou Kaněrovou. Radnice. 1.5.2008, č. 5, s. 21. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - Klub přátel umění - 25. výročí založení - Kaněrová, Jana - 
Kaněra, Bedřich - život - působení - Polyfonia - Divadlo poezie Proměna - divadlo poezie 
Regina - Ondrášková, Marta, Mgr. - Zajíček, Rudolf - Krejčiříková, Míla - Kovář, Vladimír, Ing. - 
Straka, Ladislav - kultura 

 

33. OSIKOVÁ, Marcela. Návštěva knihovny. Radnice. 1.5.2008, č. 5, s. 4. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - pobočky - Poštorná - ZŠ Komenského - spolupráce - 
prvňáci - pasování - kultura 

 

34. ZIKA, Jaroslav. V Břeclavi vznikl vlastivědný spolek. Moravský jih. 6.5.2008, roč. 22, č. 18, s. 
5. 
Břeclav - Městská knihovna - občanská sdružení - Vlastivědná společnost regionu Břeclavsko - 
založení - valná hromada - plány - poslání - přednášky 

 

35. Změna půjčovní doby o prázdninách. Radnice. 1.6.2008, č. 6, s. 16. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - půjčovní doba - prázdniny - akce - kultura 

 

36. ČECH, Jaroslav. Výročí významných osobností města a regionu v roce 2008 - II. část. 
Radnice. 1.6.2008, č. 56, s. 18. 
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Břeclav - Městská knihovna Břeclav - osobnosti - výročí - Hosák, Ladislav - Šimek, Metoděj - 
Vrbas, Jakub - Kupka, Josef - Rampáček, Jožka - Zatloukal, Jaroslav - Lebloch, Otakar – kultura 

 

37. ŠEVČÍK, Jiří. Piškula školákům řekl, že je pro radar. Břeclavský deník Rovnost. 6.6.2008, roč. 
18, č. 132, s. 3. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - setkání - starostové - Piškula, Dymo, Ing. - děti - dotazy - 
ZŠ Kupkova - ZŠ Slovácká 

 

38. ZIKA, Jaroslav. Na besedu s Mojmírem Albrechtem. Moravský jih. 10.6.2008, roč. 22, č. 23, s. 
5. 
Břeclav - Městská knihovna - Klub přátel umění - Albrecht, Mojmír - besedy - pozvánky - 
Poštorná - osobnosti - vzpomínky 

 

39. Prvňáky pasovali na čtenáře. Týdeník Břeclavsko. 2.7.2008, roč. 6, č. 26, s. 2. 
Břeclav - Městská knihovna - Stará Břeclav - pobočky - čtenáři - prvňáčci - pasování 

 

40. (EMA). Knihovna už zná nového ředitele. Týdeník Břeclavsko. 9.7.2008, roč. 6, č. 27, s. 9. 
Břeclav - Městská knihovna - ředitelé - městská rada - jmenování - Uhlíř, Marek 

 

41. SAVAROVÁ, Zdeňka. Víc než půl roku... Břeclavský deník Rovnost. 11.7.2008, roč. 18, č. 161, 
s. 3. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - ředitelé - provizorium - zamyšlení - kultura 

 

42. (ŠEV, sav). Novým ředitelem břeclavské knihovny se stal Marek Uhlíř. Břeclavský deník 
Rovnost. 11.7.2008, roč. 18, č. 161, s. 3. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - ředitelé - Uhlíř, Marek - Ondrášková, Marta, Mgr. - 
Miklíková, Milada - vize - plány - kultura 

 

43. (ŠEV, sav). Ředitelem knihovny se stal Marek Uhlíř. Nový život. 17.7.2008, roč. 58, č. 29, s. 6. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - ředitelé - výběrová řízení - Uhlíř, Marek - Radkovič, 
Martin - radní - Ondrášková, Marta, Mgr. - Miklíková, Milada - zástupci - kultura 

 

44. KAŠUBA, Pavel. Knihovna má nového ředitele. Moravský jih. 5.8.2008, roč. 22, č. 30, s. 1. 
Břeclav - Městská knihovna - ředitelé - Uhlíř, Marek - nástup 

 

45. ŠVACH, Jaroslav. Břeclavská knihovna oznamuje. Moravský jih. 5.8.2008, roč. 22, č. 30, s. 7. 
Břeclav - Městská knihovna - knihovnická dílna - akce - děti - pozvánka 

 

46. SAVAROVÁ, Zdeňka. Ředitel knihovny Uhlíř už úřaduje. Břeclavský deník Rovnost. 6.8.2008, 
roč. 18, č. 183, s. 3. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - ředitelé - Uhlíř, Marek - výběrová řízení - kultura 
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47. KAŠUBA, Pavel. Knihovna má po půl roce nového ředitele. Mladá fronta Dnes. 6.8.2008, roč. 
19, č. 183, s. B/4. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - ředitelé - Uhlíř, Marek - Ondrášková, Marta, Mgr. - 
kultura 

 

48. KAŠUBA, Pavel. Knihovna má nového ředitele. Týdeník Břeclavsko. 6.8.2008, roč. 6, č. 31, s. 
1. 
Břeclav - Městská knihovna - ředitelé - jmenování - Uhlíř, Marek - Úřad práce - působení 

 

49. SAVAROVÁ, Zdeňka. Ředitel knihovny Uhlíř už úřaduje. Nový život. 7.8.2008, roč. 58, č. 32, s. 
3. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - Uhlíř, Marek - ředitelé - působení - rozhovory - kultura 

 

50. (MV). Nový ředitel chce břeclavskou knihovnu zatraktivnit. Radnice. 1.9.2008, č. 9, s. 10. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - ředitelé - Uhlíř, Marek - rozhovory - život - plány - 
koníčky - kultura 

 

51. ŠVACH, Jaroslav. Akce: Oznámkuj svou knihovnu. Moravský jih. 2.9.2008, roč. 22, č. 34, s. 3. 
Břeclav - Městská knihovna - Kamarádka knihovna - akce - knihovny - čtenáři - hodnocení - 
děti 

 

52. (MAU). Děti mohou dát knihovně známku. Nový život. 4.9.2008, roč. 58, č. 36, s. 9. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - oddělení dětské - akce - známkování - činnost - kultura 

 

53. ŠVACH, Jaroslav. Rozhovor s Mgr. Markem Uhlířem. Moravský jih. 9.9.2008, roč. 22, č. 35, s. 
5. 
Břeclav - Městská knihovna - ředitelé - jmenování - Uhlíř, Marek - rozhovory - plány 

 

54. (EMA). Děti mohou oznámkovat knihovnu. Týdeník Břeclavsko. 10.9.2008, roč. 6, č. 36, s. 11. 
Břeclav - Městská knihovna - Kamarádka knihovna - děti - čtenáři - knihovny - hodnocení 

 

55. ČECH, Jaroslav. Budou trénovat paměť. Moravský jih. 23.9.2008, roč. 22, č. 37, s. 3. 
Břeclav - Městská knihovna - trénink paměti - kurzy - Čech, Jaroslav, 1974- - pozvánky 

 

56. ŠVACH, Jaroslav. Knihovnu navštíví spisovatelka Drijverová. Moravský jih. 23.9.2008, roč. 
22, č. 37, s. 3. 
Břeclav - Městská knihovna - Drijverová, Martina - spisovatelky - knihy pro děti - besedy - 
pozvánky 

 

57. ČECH, Jaroslav. Knihovna nabízí trénování paměti. Nový život. 25.9.2008, roč. 58, č. 39, s. 9. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - trénování - paměť - kurzy - kultura 
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58. ČECH, Jaroslav. Zvou na týden knihoven. Moravský jih. 30.9.2008, roč. 22, č. 38, s. 7. 
Břeclav - Městská knihovna - Týden knihoven - Kubátová, Táňa - besedy - knihovnická dílna - 
trénink paměti - Spaní v knihovně - akce - pozvánky 

 

59. ČECH, Jaroslav. Břeclavská knihovna připravila spoustu akcí. Týdeník Břeclavsko. 1.10.2008, 
roč. 6, č. 39, s. 8. 
Břeclav - Městská knihovna - Týden knihoven - Kubátová, Táňa - spisovatelky - besedy - 
trénink paměti - kurzy - Spaní v knihovně - Čapek, Karel - výročí - akce - pozvánky 

 

60. ČECH, Jaroslav. Do Břeclavi přijede spisovatelka M. Drijverová. Týdeník Břeclavsko. 
1.10.2008, roč. 6, č. 39, s. 8. 
Břeclav - Městská knihovna - Týden knihoven - Drijverová, Martina - knihy pro děti - 
spisovatelky - besedy - pozvánky 

 

61. SAVAROVÁ, Zdeňka. Týden knihoven odpustí upomínky. Nový život. 2.10.2008, roč. 58, č. 40, 
s. 7. 
Břeclavsko - Týden knihoven - akce - Městská knihovna Hustopeče - Městská knihovna 
Břeclav - upomínky - prominutí - poplatky - kultura - Kubátová, Táňa 

 

62. ČECH, Jaroslav. V knihovně naučí, jak trénovat paměť. Nový život. 2.10.2008, roč. 58, č. 40, s. 
8. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - trénování - paměť - kurzy - přihlášky - kultura 

 

63. SAVAROVÁ, Zdeňka. Táňa Kubátová o svých spisovatelských začátcích říká: K psaní knih mě 
vyhecovaly kolegyně. Napsala a vydala už čtrnáct románů pro ženy. Pro své čtenářky má 
připraveny další. Břeclavský deník Rovnost. 7.10.2008, roč. 18, č. 236, s. 3. 
Břeclav - Kubátová, Táňa - Městská knihovna Břeclav - Týden knihoven - besedy - spisovatelé 
- rozhovory - kultura 

 

64. ŠEVČÍK, Jiří. V knihovnách poradí, jak na počítač. Břeclavský deník Rovnost. 7.10.2008, roč. 
18, č. 236, s. 3. 
Břeclav - Týden knihoven - akce - počítače - obsluha - internet - nakupování - semináře - kurzy 

 

65. (KRCH). Týden knihoven láká na autory, dílny i amnestii. Mladá fronta Dnes. 7.10.2008, roč. 
19, č. 236, s. C/5. 
Břeclav - Týden knihoven - 2008 - akce - kultura 

 

66. SAVAROVÁ, Zdeňka. Táňa Kubátová o svých spisovatelských začátcích říká: Ke psaní knih 
mě vyhecovali : napsala a vydala čtrnáct milostných románů a chystá další. Nový život. 
9.10.2008, roč. 58, č. 41, s. 7. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - Týden knihoven - spisovatelé - Kubátová, Táňa - 
rozhovory - kultura 
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67. ŠVACH, Jaroslav. O říjnu 1918 v Břeclavi. Moravský jih. 14.10.2008, roč. 22, č. 40, s. 7. 
Břeclav - Stará Břeclav - Městská knihovna - Týden knihoven - vznik ČSR - besedy - Geršic, 
Miroslav - pozvánky 

 

68. (EMA). Jak probíhal říjen 1918. Týdeník Břeclavsko. 15.10.2008, roč. 6, č. 41, s. 9. 
Břeclav - Městská knihovna - Stará Břeclav - pobočky - besedy - Geršic, Miroslav - vznik ČSR - 
regionální dějiny - pozvánky 

 

69. (DS). Děti ze školek a školy malovaly Podzimní jablko. Týdeník Břeclavsko. 15.10.2008, roč. 
6, č. 41, s. 12. 
Břeclav - Městská knihovna - ZŠ Slovácká - soutěže výtvarné - děti - jablka 

 

70. VRBAS, Martin. Čtenáři besedovali i trénovali paměť. Břeclavský deník Rovnost. 21.10.2008, 
roč. 18, č. 248, s. 3. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - Týden knihoven - akce - Kubátová, Táňa - trénink paměti 
- kultura 

 

71. ČECH, Jaroslav. Týden s břeclavskou knihovnou je za námi. Moravský jih. 21.10.2008, roč. 
22, č. 41, s. 5. 
Břeclav - Městská knihovna - Týden knihoven - akce - zhodnocení - Kubátová, Táňa - 
Drijverová, Martina - spisovatelky - břišní tance - ukázky - Geršic, Miroslav - besedy 

 

72. ČECH, Jaroslav. Dvanáctý Týden s knihovnou se vydařil. Týdeník Břeclavsko. 22.10.2008, roč. 
6, č. 42, s. 2. 
Břeclav - Městská knihovna - Týden knihoven - akce - hodnocení - úspěch 

 

73. (BAS). Čtenáři se bavili i v Břeclavi. Nový život. 23.10.2008, roč. 58, č. 43, s. 6. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - Týden knihoven - akce - Kubátová, Táňa - spisovatelé - 
trénování - paměť - kultura 

 

74. ČECH, Jaroslav. Týden s knihovnou je za námi. Břeclavský deník Rovnost. 30.10.2008, roč. 18, 
č. 255, s. 8. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - Týden knihoven - akce - přehled - kultura 

 

75. KAŠUBA, Pavel. Dvě vášně Františka Vargy: řezba a sport. Radnice. 1.11.2008, č. 11, s. 12. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - výstavy - vernisáže - Varga, František - dřevořezby - 
sport - fotbal - kultura 

 

76. ČECH, Jaroslav. Knihovna je nyní více provázána s internetem. Týdeník Břeclavsko. 
19.11.2008, roč. 6, č. 46, s. 10. 
Břeclav - Městská knihovna - informační služby - rozšíření - WiFi sítě - WWW stránky - blogy - 
čtenáři - komunikace - Uhlíř, Marek - ředitelé 
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77. KAŠUBA, Pavel. František Varga letos vystaví na padesát děl. Nový život. 20.11.2008, roč. 58, 
č. 47, s. 6. 
Varga, František - řezbáři - výstavy - 50. narozeniny - Městská knihovna Břeclav - sport - dílo - 
kultura - Břeclav 

 

78. ČECH, Jaroslav. Břeclavská knihovna vsadila na internet. Nový život. 20.11.2008, roč. 58, č. 
47, s. 7. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - novinky - WiFi sítě - blogy - registrace - služby - Uhlíř, 
Marek - ředitelé - kultura 

 

79. VRBAS, Martin. Spánek? Varga raději tvoří. Břeclavský deník Rovnost. 24.11.2008, roč. 18, č. 
275, s. 3. 
Břeclav - Varga, František - sochaři - Městská knihovna Břeclav - výstavy - umění - kultura 

 

80. ČECH, Jaroslav. Knihovna je více provázána s internetem. Moravský jih. 25.11.2008, roč. 22, 
č. 46, s. 7. 
Břeclav - Městská knihovna - informační technologie - rozvoj - WiFi sítě - WWW stránky - 
změny - blogy - novinky - knihovníci - čtenáři - komunikace - zlepšení 

 

81. (EMA). Dřevořezba je vášní Františka Vargy. Týdeník Břeclavsko. 26.11.2008, roč. 6, č. 47, s. 
9. 
Břeclav - Městská knihovna - Varga, František - dřevořezby - výstavy - vernisáže - sály 

 

82. VRBAS, Martin. Spánek? Varga raději tvoří svá díla. Nový život. 27.11.2008, roč. 58, č. 48, s. 
6. 
Varga, František - řezbáři - výstavy - Městská knihovna Břeclav - život - tvorba - Městské 
muzeum a galerie - kultura 

 

83. (RED). Varga vystavoval v knihovně. Radnice. 1.12.2008, č. 12, s. 17. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - Varga, František - výstavy - 50. narozeniny - dřevořezby 
- vernisáže - Uhrová, Božena, Mgr. - kultura 

 

84. (EMA). Městská knihovna zve na svátek Barbory. Týdeník Břeclavsko. 3.12.2008, roč. 6, č. 
48, s. 9. 
Břeclav - Městská knihovna - advent - sv. Barbora - akce - pozvánky - výstavy 

 

85. ŠEVČÍK, Jiří. Knihovna zve na Advent s Barborkou. Nový život. 4.12.2008, roč. 58, č. 49, s. 8. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - akce - advent - sv. Barbora - loutkové divadlo - výtvarné 
práce - dárkové poukázky - kultura 

 

86. ŠVACH, Jaroslav. Uspořádali advent v knihovně. Moravský jih. 9.12.2008, roč. 22, č. 48, s. 4. 
Břeclav - Městská knihovna - advent - sv. Barbora - akce - Loutkové divadlo Radost - 
představení - knihy - svíčky - vánoční dekorace - prodej 
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87. ČECH, Jaroslav. Adventní den s Barborkou se v knihovně vydařil. Týdeník Břeclavsko. 
10.12.2008, roč. 6, č. 49, s. 8. 
Břeclav - Městská knihovna - advent - akce - sv. Barbora - Loutkové divadlo Radost - 
představení - děti - výstavy 

 

88. SAVAROVÁ, Zdeňka. Malí čtenáři si užili loutkové divadlo. Nový život. 11.12.2008, roč. 58, č. 
50, s. 6. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - advent - akce - sv. Barbora - blogy - loutkové divadlo - 
Radost - Čech, Jaroslav - kultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


