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I. Služby Městské knihovny Břeclav pro město 
 

 

1. Úvod k činnosti Městské knihovny Břeclav za rok 2009 
 

Rok 2009 byl pro Městskou knihovnu Břeclav velmi náročný. Kromě pravidelné 

knihovnické činnosti nás čekala řada sloţitých úkolů, které se nám podařilo velmi dobře 

zvládnout. Za všechny připomeňme:   

 

1. reorganizace provozů městské knihovny 

2. rozsáhlá aktualizace fondů knihovny  

3. oslavy a akce ke 110. výročí vzniku Městské knihovny Břeclav 

4. vytvoření nových internetových stránek knihovny 

5. realizace počítačových kurzů pro čtenáře a kurzů trénování paměti 

6. prohlubování spolupráce se školami a mimoškolními zařízeními 

7. pořádání kulturních pořadů pro veřejnost 

8. podání grantů a získání prostředků z programů MK ČR na kulturně výchovnou 

činnost, zvukovou knihovnu a nákup literatury 

9. vzdělávání a profesní růst pracovníků knihovny 

 

Z vlastní činnosti: 

 

Jeden z nejdůleţitějších úkolů roku 2009 byla reorganizace provozů městské 

knihovny. Na přelomu měsíce dubna a května došlo k rozšíření prostor čítárny o oddělení 

zpracování fondů a následné spojení hudebního oddělení a půjčovny CD s oddělením čítárny. 

Tato změna přinesla zefektivnění práce, rozšíření provozní doby půjčovny CD a v neposlední 

řadě i úsporu pracovního úvazku.  

Přestěhováním studovny a regionálního fondu vzniklo nové moderní oddělení v 

přístavbě knihovny, kde jiţ dříve sídlilo oddělení pro dospělé čtenáře a děti. Následně došlo i 

ke sjednocení půjčovní doby. V nově vzniklé studovně byla vybudovaná počítačová učebna 

s 9 počítači pro veřejnost slouţící jako veřejný internet a k výuce počítačových kurzů. 

Studovna navíc převzala zodpovědnost za fungování zvukové knihovny pro nevidomé a 

slabozraké občany. 

Sloučením a přestěhováním provozů čítárny, hudebního oddělení  studovny získala 

knihovna nový přednáškový sál, který je vyuţíván především pro komornější přednášky, 

paměťové kurzy, porady pracovníků a kulturně výchovnou činnost pro studenty a veřejnost. 

 

 

Během roku jsme zaznamenaly také několik profesních novinek a změn: 

 

 v listopadu jsme veřejnosti představili nové logo knihovny spolu s moderními 

webovými stránkami 

 nadále přispíváme svými katalogizačními záznamy do souborného katalogu Národní 

knihovny ČR  
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Kulturně a vzdělávací činnost -výběr z realizovaných programů:        

 

březen:  

 Obrazy z cesty po ruské zemi - beseda s MVDr. Ivo Sobotkou (velký sál Měk Břeclav) 

 Hodinka u gramofonu a Elvisem Presleym (malý sál Měk Břeclav) 

duben:  

 Afrika – jiný svět, přednáška manţelů Špillarových (velký sál Měk Břeclav) 

 Hodinka u gramofonu s francouzským šansonem (malý sál Měk Břeclav) 

 Lichtenštejnové na Moravě-  přednáška PhDr. Miroslava Geršice (Stará Břeclav) 

červen: 

 Radosti a starosti pana starosty – beseda ţáků ZŠ se starostou Ing. Dymem Piškulou 

srpen: 

 prázdninový literárně-jazzový podvečer ve dvoře knihovny s názvem 

ČTENÍ/MUZIKA 

září:  

 Řekla jsem ne tyranovi - beseda pro studenty a veřejnost s Evou Hurychovou (malý sál 

Měk Břeclav) 

 Dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných světových událostí- výstava 

maxileporela provázená řadou soutěţí a zakončená besedou s ilustrátorkou Lucií 

Seifertovou (velký sál Měk Břeclav) 

říjen: 

 Hodinka u gramofonu s Waldemarem Matuškou (malý sál Měk Břeclav) 

 Moravské a Rakouské Podyjí  -beseda s Fr. Krausem (pobočka Poštorná) 

 Osobnosti starobřeclavského folklóru (pobočka Stará Břeclav) 

 Vernisáţ výstavy obrazů Libora Vymyslického a Kateřiny Uhrové (velký sál Měk 

Břeclav) 

listopad: 

 Literární kavárna s Karlem Křivánkem (malý sál Měk Břeclav) 

 Čínská císařská bylinná medicína s paní Chromcovou a Dupalovou (pobočka Poštorná) 

 Slavnostní setkání knihovníků, pedagogů a představitelů města u příleţitosti 110. 

výročí zaloţení Městské knihovny Břeclav (velký sál Měk Břeclav) 

 beseda studentů středních škol s Milošem Zemanem 

prosinec: 

 adventní dílny pro děti 

 Jarmark sv. Lucie v pobočce Poštorná – loutkové představení divadla Radost 

 

Poděkování sponzorům: 

Moraviapress Břeclav 

Racio Břeclav 

Karlova pekárna 

Výhodovy lahůdky 

ČSSD 

M.S. Quatro 

Vivacar, s.r.o. 

 

 

 

http://breclav.blogspot.com/2009/03/lichtenstejnove-na-morave.html
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Projekty a dotace 

 

Koncem roku bylo zpracováno 5 projektů na získání grantů, pouze jeden nebyl přidělen: 

 

 

1. Ţádosti o grant na nákup zvukových knih v rámci výběrového dotačního řízení 

Knihovna 21. století a vyhodnocení grantu z minulého   

2. Smlouvy o zajištění a poskytování odborných knihovnických sluţeb 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. Ţádost o finanční podporu z rozpočtových prostředků Jihomoravského kraje na 

Projekt v oblasti kultury „Brána knihovny otevřená“ (slavnostní večer věnovaný 110. 

výročí vzniku Městské knihovny Břeclav - nebyl přidělen) 

4. Ţádosti o grant na akce pro děti „Za tajemstvím českých dějin“ aneb „Se zlatým 

klíčkem po knihovně“ v rámci výběrového dotačního řízení Knihovna 21. století  

5.  Ţádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna na podporu nákupu 

nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a děl literární vědy a kritiky pro 

profesionální veřejné knihovny   

 

Profesní růst pracovníků 

 

Provozní porady zaměstnanců knihovny, poboček a pracovníků z útvaru regionálních 

sluţeb se konaly v pravidelných termínech a týkaly se především provozních záleţitostí, 

oblasti výpočetní techniky, knihovnického softwaru, knihovnické legislativy a BOZP. 

Zaměstnanci byli vysíláni na odborné kurzy, semináře a školení zaměřené na potřeby 

organizace. Letos se zúčastnili těchto akcí:  

 

 

datum název a místo konání účast 

17.2.  Porada Klubu dětských knihoven  - KJM Brno Létalová 

 Porada Klubu dětských knihoven  - KJM Brno Piškulová 

3.3. Zvukové knihy - Mk Třebíč Koláčková 

10. – 11. 3. Čtení v praxi  -MZK Brno Pindová 

19.3.  Sjezd OOPK Praha Létalová 

 Sjezd OOPK Praha Miklíková 

březen  Seminář o mozku pro trenéry paměti -ČSTPMJ Praha Čech 

 15. - 16.5. Kniţní veletrh Praha Pindová 

 15. - 16.5. Kniţní veletrh Praha Létalová 

 15. - 16.5. Kniţní veletrh Praha Piškulová 

 15. - 16.5. Kniţní veletrh Praha Kurialová 

 27. -28.5.  Mediální výchova 1 -MK Hodonín Pindová, Kříţová 

 Mediální výchova 2 - MK Hodonín Pindová, Kříţová 

 
17. - 18.6. Paměť a kreativita-seminář pro trenéry paměti Havlíčkův Brod Čech 

červen Referentské školení pro řidiče Čech,Miklíková 

 Referentské školení pro řidiče Uhlíř, Smolová 
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22.10. Kurz popisu pokračujících zdrojů-  MZK Brno Čech 

 
Katalogizace hudebnin a zvukových dokumentů- MZK 

Brno Koláčková 

říjen Biblioterapie - MZK Brno Piškulová, Kurialová 

říjen Biblioterapie - MZK Brno Piškulová,Kurialová 

27.10. Souborný katalog – MK Praha Miklíková 

4.11. 
Obhajoba závěrečné práce a získání titulu trenér paměti III. 

stupně Čech 

 Školení první pomoci (MK Břeclav) Denemarková 

20.11.  Školení poţárního preventisty (MK Břeclav) Denemarková 

27.11. Školení zaměstnanců -  poţární ochrana, BOZP  Všichni pracovníci 

2009 Školení na pouţívání jízdního kola (MK Břeclav) Všichni pracovníci 

   

 

Naše organizace umoţnila odbornou praxi 4 studentkám středních a vyšších 

knihovnických škol. I kdyţ souvislé odborné praxe znamenají pro personál knihovny značné 

zatíţení v rámci provozu, snaţí se knihovna napomáhat k odbornému růstu příštích 

knihovníků. 

 

 
Propagace poskytovaných služeb 

Pro propagaci svých akcí a sluţeb vyuţívá knihovna své webové stránky, blog knihovny, 

profil na sociální síti Facebook a osvědčené místní zdroje (plakáty, letáky, rozesílání  SMS a 

e-mailových zpráv, regionální tisk, kabelová televize). 
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2. Numerické výsledky činnosti Městské knihovny Břeclav 2009 

 
V roce 2009 návštěvníci včetně akcí, 

internetu a virtuálních návštěv!!! 2008            2009    rozdíl 

POČET REG. ČTENÁŘŮ CELKEM 3882              3 607    -275 

z toho do 15 let 1106                 958    -148 

POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ CELKEM (i akce*) 78409           113 284    +34 875 

z toho virtuální návštěvníci nesledovalo se            39 592      

VÝPŮJČKY 263 238           257 221    -6017 

z toho naučná (dospělí) nesledovalo se            36 976      

z toho beletrie(dospělí) nesledovalo se           100 661      

z toho naučná (děti) nesledovalo se              9 858      

z toho beletrie(děti) nesledovalo se            27 312      

periodika 70602            68 808      

CD 20024            12 821      

jiné dokumenty (ostatní+elektronické) 391                 785      

BIS 0                   -      0 

MVS (obdržené, zaslané) 690                 804    +114 

ZAPSÁNO A ZPRACOVÁNO KNIH 3361              3 421    +60 

Počet nakoupených svazků knih 2821              3 048    +227 

počet zapsaných darů 540                 373    +167 

z toho beletrie 2223              2 490    +267 

z toho naučná 1138                 931    -207 

Počet nakoupených titulů knih 2577              2 661    +84 

ZAPSÁNO A ZPRACOVÁNO AV MÉDIÍ 562                 488    -74 

z toho DVD (elektronické dok.) 15                   20    +5 

z toho videokazet (zvukově obrazové dok.) 1                   -      -1 

z toho MG kazet (zvukové dok.) 7-ne zvukové k.                   -      0 

z toho zvukových knih (nosiče MG,CD,…) 183                 191    +8 

z toho CD audio (zvukové dok.) 356                 276    -80 

z toho CD-ROM (eletronické dok.) 1                    1    0 

Počet nakoupených titulů knih 2577              2 661    +84 

Ediční činnost 5                    2    -3 

Akce pro čtenáře 335                 479    +144 

Počet účastníků akcí 7191            10 656    +3465 

            
             
 

INTERNET 

  

2008      2009    rozdíl 

 STUDOVNA návštěvníci celkem/měsíc  2820/170  3433/299  +613/+129 

 ČÍTÁRNA návštěvníci celkem/měsíc  2521/185  3369/247  +848/+62 

 DĚTSKÉ návštěvníci celkem/měsíc  1501/109  1165/90  -336/-19 

 POŠTORNÁ návštěvníci celkem/měsíc  2693/200  2677/248  -16/+48 

 CHARVÁTSKÁ návštěvníci celkem/měsíc  524/24  394/23  -130/-1 

 STARÁ BŘECLAV návštěvníci celkem/měsíc  588/39  533/37  -55/-2 

    CELKEM VŠECHNA ODDĚLENÍ 10647/727  11571/944  +924/+217 

    

2008      2009    rozdíl 

 návštěvnost webových stránek celkem/měs.:  33210/2494  35650/2653  +2440/+159 
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Přehled výpůjček, čtenářů a návštěvníků  

jednotlivých půjčoven 

       

       Návštěvníci včetně akcí a internetu (bez virtuálních návštěv)!!! 2008         2009    rozdíl 

DOSPĚLÉ ODD. 

reg. čtenáři/z toho do 15 let 1962/104 1898/113 -64/+9 

návštěvníci (včetně akcí) 27567 26 552  -1015 

výpůjčky 94336 94 051  -285 

DĚTSKÉ ODD. 

reg. čtenáři/z toho do 15 let 745/507 638/442 -107/-65 

návštěvníci (včetně akcí) 10745 12 642  +1897 

výpůjčky 23869 24 211  +342 

STUDOVNA 
návštěvníci (včetně akcí) 4951 9 006  +4055 

výpůjčky 3577 1 857  -1720 

ČÍTÁRNA A PŮJČOVNA CD-nově od června* 

návštěvníci (včetně akcí) 14320 15 726  +1406 

výpůjčky 51028 46 568  -4460 

ZVUKOVÁ KNIH. 
návštěvníci (včetně akcí) 401 351  -50 

výpůjčky 9712 6100 -3612 

CHARVÁTSKÁ  

reg. čtenáři/z toho do 15 let 232/99 197/60 -35/-39 

návštěvníci (včetně akcí) 2968 3744 +776 

výpůjčky 11434 12 450  +1016 

POŠTORNÁ 

reg. čtenáři/z toho do 15 let 741/321 676/276 -65/-45 

návštěvníci (včetně akcí) 14182 18 053  +3871 

výpůjčky 48847 51 682  +2835 

STARÁ BŘECLAV 

reg. čtenáři/z toho do 15 let 202/75 197/67 -5/-8 

návštěvníci (včetně akcí) 3275 3899 +624 

výpůjčky 20435 20302 -133 

  

PŮJČOVÁNÍ CD (i LP,MC) - nově ve spojené čítárně a hudebním 

    
2008         2009    rozdíl 

výpůjčky celkem / měsíčně 10270/725  7393/458  -2877/-267 

  

z toho absenční 9721/716  7277/458  -3618 

z toho prezenční 549/9  116/0  -433/-9 

       KOPÍROVÁNÍ, TISK 

  

   

uţivatelé trţba Kč 

  

   

celk/měs. celk/měs. 

  čítárna a půjčovna CD 1573/97 20481/1401 

  studovna 312/26 9602,5/725 

  dětské odd. 149/8 1138/23 

  dospělé odd. 56/6 662/51 

  Poštorná 779/40 8199/611 

  Charvátská 116/9 1289/81 

  Stará Břeclav 36/3 268/19 

  

       STUDOVNA REGION 

  Zpracování článků celkem/ měs.       1394/46 

    z toho RETRO celkem/měs. 0/0 

  Regionální osobnosti celkem/ měs.       0/0 

  



7 

 

Komentář k numerickým výsledkům činnosti Městské knihovny Břeclav 
 

     Při hodnocení roku 2009 konstatujeme, ţe v konečném součtu došlo u některých ukazatelů 

k poklesu, ale u některých k výraznému růstu. Narostl zejména celkový počet návštěvníků 

knihovny, nákup literatury a podstatný je také růst návštěvnosti webových stránek. Příznivý 

vývoj zaznamenala také pobočka v Charvátské Nové Vsi. Zde sice poklesl počet 

registrovaných čtenářů, ale podstatně se zvýšil počet návštěvníků a výpůjček. 
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3.    Hodnocení jednotlivých oddělení a poboček knihovny 

 
 

3.1. Oddělení akvizice, katalogizace a doplňování fondů 

 

II..  NNÁÁKKUUPP  LLIITTEERRAATTUURRYY  

Přidělená částka na nákup knih v roce 2009 byla 400 000 Kč. Koncem roku se 

plánovaná částka zvýšila o 40 057 Kč na konečných 440 057 Kč. Bylo nakoupeno celkem 

3 048 svazků. Ke konečnému přírůstku nových knih musíme připočítat 373 darů od různých 

nakladatelství, samotných autorů, z projektu Česká knihovna a od občanů. 

Srovnávací tabulka nákupu za posledních 5 let 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Částka na nákup 
literatury      639 777,22 Kč   732 492,23 Kč       363 206,00 Kč    444 776,00 Kč    440 057,00 Kč  

Průměrná cena knihy v Kč 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Průměrná cena knihy 164,51 Kč 158,86 Kč 158,54 Kč 157,67 Kč 144,37 Kč 
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      Po celý rok jsme nakupovali tam, kde nám nabídli vyšší rabat. To se projevilo i 

na průměrné ceně knihy, která klesla o 13,30 Kč.  

Internetová nabídka elektronických knihkupectví je velmi bohatá a knihovně se nabízí 

moţnost mít za méně peněz více knih.  

Uzavřené smlouvy s internetovými dodavateli na rok 2009: 

 Knižní velkoobchod KOSMAS – (rabat 25%) – elektronická objednávka  

 Knižní velkoobchod Euromedia Group – (rabat 27%) – elektronická objednávka  

 Knižní velkoobchod PEMIC – (rabat 30%-35%) – elektronická objednávka  

 Nakladatelství DOMINO - (rabat 30%) – objednávka dle edičního plánu nakladatelství  

 Nakladatelství ALPRESS – (rabat 30%) – objednávka dle edičního plánu nakladatelství  

 Nakladatelství Computer Press – (rabat 30%) – objednávka dle edičního plánu  

 Knižní velkoobchod Beta - Dobrovský– (rabat 30 %) – elektronická objednávka 

 Nakladatelství Albatros – (rabat 30%) – objednávka dle edičního plánu nakladatelství 

 Knihkupectví Ivo Vašíček – (rabat 18%) – přímý nákup 

 

Počet nakoupených svazků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakoupeno o 227 svazků nových knih více neţ v roce 2008.  

 

 

  2009 2008 2007  

Počet nakoupených svazků 3048 2821 2291  
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Přehled čerpání rozpočtu na nákup literatury v roce 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkovou částku rozdělovalo vedení měsíčně dle finanční situace organizace. 

Kaţdé oddělení dostávalo měsíčně přidělenou částku z rozpočtu, nevyčerpané zůstatky se 

převáděly z měsíce na měsíc. S ekonomickým oddělením jsme prováděli kaţdý měsíc 

kontrolu došlých faktur. 

Přehled čerpání rozpočtu za rok 2009 dle jednotlivých oddělení  

oddělení plán Kč čerpání Kč 
počet nakoupených 

svazků 2009 

dospělé              179 500                198 690     1198 

studovna+ekonomické                 13 000                     8 579     53 

dětské                 79 425                   84 337     617 

hudební                   1 350                            -       - 

CHNV                 25 325                   27 963     211 

Poštorná                 85 250                100 200     807 

St.Břeclav                 16 150                   20 287     162 

celkem              400 000                440 057     3048 

 

 

 

 

 

 

 

měsíc čerpání Kč rozpočet 

leden                         1 000                        15 000     

únor                      22 954                        20 000     

březen                      34 104                        35 000     

duben                      10 953                        35 000     

květen                      52 604                        35 000     

červen                      22 112                        35 000     

červenec                      48 258                        35 000     

srpen                      21 989                        35 000     

září                      28 202                        35 000     

říjen                      64 099                        50 000     

listopad                      78 339                        65 000     

prosinec                      55 445                          5 000     

celkem            440 057               400 000     
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Počet nakoupených svazků do oddělení za rok 2007, 2008, 2009 

oddělení 2009 2008 2007 

dospělé 1198 1176 935 

studovna+ekonomické 53 161 143 

dětské 617 548 462 

hudební - 22 13 

CHNV 211 188 146 

Poštorná 807 615 479 

St.Břeclav 162 111 113 

celkem 3048 2821 2291 

 

Graf nákupu literatury za roky 2009, 2008, 2007 

 

Koncem dubna došlo k reorganizaci a spojení některých oddělení Městské knihovny 

Břeclav - studovny a hudebního oddělení, coţ se promítlo i do počtu nakoupených knih na 

tato oddělení ve srovnání s minulými roky.   

Aktualizace fondu 

V roce 2009 bylo vyřazeno 10 643 svazků opotřebovaných, duplicitních a zastaralých knih. 

S vyřazenými svazky jsme postupovali tak, jak nám nařizuje zákon. Nabídkové seznamy knih 

jsme vystavily na webu knihovny a na portálu Konference knihoven. Knihy, o které knihovny 

neprojevily zájem, se ocenily a nabídly občanům města k prodeji. 

  

IIII..  NNÁÁKKUUPP  NNOOVVIINN  AA  ČČAASSOOPPIISSŮŮ  VV  RROOCCEE  22000099  

Na nákup časopisů nebyla vyčerpaná naplánovaná poloţka rozpočtu 130 000 Kč, ale pouze 

částka  118 769Kč, tedy o 11231 Kč méně.    
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 2009 2008 

počet nakoupených titulů  107 98 

 

 

 2009 2008 

cena za titul                        1 109                1 187     

 

  2009 2008 

rozpočet na nákup novin a časopisů                    118 769,00           116 421,00     
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Přehled čerpání finančních prostředků určených k nákupu novin a časopisů na 

jednotlivých odděleních a pobočkách MK Břeclav: 

 

  

  

  

  

  

  

  

IIIIII..  NNÁÁKKUUPP  CCDD  VV  RROOCCEE  22000099  

 

  2009 2008 

rozpočet na nákup CD 80 237 Kč 85 714 Kč 

 

 

 2009 2008 

čítárna        66 500     59000 

studovna          6 100     5 700 

dětské oddělení          5 700     4 400 

hudební   2 200 

Charvátská Nová Ves          3 700     3 000 

Poštorná          9 200     7 100 

Stará Břeclav          3 700     2 600 

ekonomické          5 700     3 400 

dospělé oddělení             600     600 

vedení   200 

Celkem:                                            101 200     88200 
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  2009 2008 

počet nakoupených svazků CD 245 291 

 

Z důvodu dobrého hospodářského výsledku byl původní rozpočet na nákup CD navýšen o 

40 237 Kč na konečných 80 237 Kč. 

IIVV..  NNÁÁKKUUPP  ZZVVUUKKOOVVÝÝCCHH  KKNNIIHH  VV  RROOCCEE  22000099  

Za zvukové knihy se letos utratilo 29 980 Kč, z toho 10 000 Kč z dotace MK 

Knihovna 21. století. Počet nakoupených titulů byl 190, 1 titul jsme dostali darem. 

  

VV..  SSTTAAVV  KKNNIIHHOOVVNNÍÍHHOO  FFOONNDDUU  KK  3311..11..22000099    

Celkem: 142 779 svazků knihovních jednotek. Z toho: 

129 005 knih (51 226 naučná a 77 779 beletrie) 

13 057 CD 

580 elektronické dokumenty 

127 zvukově obrazové 

10 jiné 

3.2.   Služby čtenářům  

 

Činnost jednotlivých oddělení lze podle výsledků číselných ukazatelů i podle reakcí 

uţivatelů hodnotit jako dobrou. Nutno ovšem konstatovat, ţe i přes rozšiřující se nabídku a 

zvýšenou propagaci, nejsou sluţby knihovny občany plně vyuţívány. Počet uţivatelů 

knihovny také stále více ovlivňuje klesající počet mladé populace a vymírání věkových 

skupin, které byly zvyklé číst.  

 

 

3.2.1. Hodnocení činnosti oddělení pro dospělé čtenáře za rok 2009 

 

 

rok čtenáři návštěvníci výpůjčky tržby 

2008 1963 27567 94336 290276 

2009 1890 26640 94051 316799 

rozdíl -73 -927 -285 26523 

 

 Z celkových ročních statistik je patrný pokles ve všech ukazatelích, kromě trţeb. Tak 

jako v roce předchozím jsme zaznamenali další pokles počtu registrovaných čtenářů. A stejně 

tak jako v loňském hodnocení musíme konstatovat, ţe to můţe souviset s opětovným 

zvýšením čtenářských poplatků za legitimace. Ačkoliv jsme zavedli slevy pro rodinné 

příslušníky, nezaznamenali jsme takový ohlas, jaký jsme očekávali. Stále si chodí půjčovat 

knihy na jednu průkazku celé rodiny, coţ nemůţeme nijak ovlivnit, pokud jdou jako doprovod 

majitele legitimace. Objevují se však také případy, kdy si přijde čtenář půjčit dokumenty na 

cizí legitimaci a ne vţdy se nám tuto záměnu podaří odhalit. Jedna z moţností by snad byla 
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legitimace s fotografií, která by omezila tento jev, především u studentů, kterým připadá roční 

členství v knihovně příliš vysoké.  

  

 

MVS: 

  V letošním roce jsme obdrţeli celkem 804 poţadavků na meziknihovní výpůjční 

sluţbu, z toho bylo 543 poţadavků z jiných knihoven a 261 poţadavků našich čtenářů 

zaslaných do jiných knihoven. Uţivatelé u této sluţby oceňují především to, ţe jim potřebnou 

literaturu zajistíme, díky Internetu i vzájemnému propojení knihoven, v poměrně krátké době. 

O tuto sluţbu je zájem i přesto, ţe jsme byli z důvodu zdraţení poštovného nuceni zvýšit 

poplatek za MVS na 60,-Kč za svazek. Tento vzrůstající zájem si vysvětlujeme tím, ţe 

v současnosti jsou ceny odborných knih tak vysoké, ţe se studentům spíše vyplatí zaplatit 

poštovné, neţ si je koupit. 

Z uvedených čísel také vyplývá, ţe náš kniţní fond je na vysoké úrovni, neboť počet 

poţadavků z jiných knihoven převyšuje objednávky našich čtenářů více neţ dvojnásobně. 

 

Akce pro region: 

 V loňském roce se knihovny regionu na nás často obracely s ţádankami o půjčení 

literatury, ale také s dotazy týkajícími se problémů spojených se zaváděním systému Clavius, 

především sluţby MVS, výpůjčního protokolu a zápisu dokumentů. 

 

Kulturní a vzdělávací činnost 

 I v letošním roce jsme se podíleli na kulturních akcích pořádaných Městskou 

knihovnou. Před týdnem knihoven proběhla vernisáţ a následně výstava leporela Lucie 

Seifertové: Dějiny udatného českého národa, kde jsme se podíleli na přípravě vernisáţe, 

zajišťovali dohled při návštěvách ţáků škol na této výstavě a podávali informace o autorce a 

leporelu.  

Také letos proběhlo "Velké společné říjnové čtení" pořádané v rámci Týdne knihoven 

pro studenty a ţáky břeclavských škol.  

Během roku jsme jiţ tradičně zajišťovali studentům středních škol a učilišť knihovnické 

exkurze, zaměřené na bibliograficko-informační gramotnost a historii knihovny.  

Rozšířili jsme rovněţ naši nabídku literárních besed pro středoškolské studenty o další 

maturitní témata z literatury. Nově jsme přidali lekci „Mediální výchova“, která byla velmi 

kladně hodnocena, jak ze strany vyučujících tak i ţáků. Celkově jsme uskutečnili 18 

literárních besed a 22 exkurzí, coţ ve srovnání s loňským rokem činí navýšení o 66%! 

Spolupráce se středními školami je tedy na dobré úrovni, s výjimkou gymnázia, kde se nám 

stále nedaří navázat spolupráci s vyučujícími, ačkoliv nezanedbatelná část studentů gymnázia 

je našimi čtenáři. 

Pokračuje i naše spolupráce s břeclavskou věznicí a organizací UTILIS, jejichţ klienti 

pravidelně navštěvují knihovnu.  

 

Ostatní činnost: 

 V dubnu 2009 proběhlo stěhování hudebního oddělení a studovny, jehoţ jsme se také 

zúčastnili. Následně k nám byl převeden celý kniţní fond hudebního oddělení a většina fondu 

studovny. Tyto knihy jsme museli jednotlivě zkontrolovat, opravit v PC a zařadit do volného 

výběru, nebo skladu. Protoţe šlo především o dokumenty, které jsme ve fondu dospělého 

oddělení jiţ měli, přistoupili jsme k vyřazení duplicitních a multiplicitních výtisků. V roce 

2009 proběhly dva výprodeje vyřazených knih (na jaře a na podzim). 

 V květnu jsme se zúčastnili Kniţního veletrhu v Praze, kde jsme se seznámili 

s novinkami nejen literárními, ale i knihovnickými (např. Bibliobus MK Praha). 



16 

 

 V průběhu května a června se jedna pracovnice dospělého oddělení zúčastnila kurzu 

„Mediální výchova“. Zkušenosti získané v tomto kurzu jsme uplatnili při vytvoření lekce pro 

střední školy na téma manipulace médií, pod názvem: „Manipulují námi média?“ 

 Jak jsme uvedli výše, zajišťovali jsme pro studenty středních škol a odborných učilišť 

knihovnické exkurze spojené s bibliografickou informatikou a literární besedy. Zatím největší 

zájem projevují školy o literární besedy o Boţeně Němcové a J. A. Komenském.  

I v letošním roce jsme pravidelně zajišťovali 1x týdně půjčování v Domově důchodců. 

Pobočku navštívilo 241 návštěvníků a vypůjčili si 1 054 sv.  

 V období letních prázdnin jsme se kromě rozpisu map, věnovali především výrobě 

nových rozřaďovačů do volného výběru, s tím spojenou aktualizací třídníků MDT a 

následným roztříděním literatury. 

 Oddělení pro dospělé čtenáře pomocí e-mailů celoročně informuje své čtenáře o všech 

kulturních a vzdělávacích akcích, které plánují a realizují všechna oddělení a pobočky 

Městské knihovny Břeclav. 

 

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 BOŢENA NĚMCOVÁ 

 W. SHAKESPEARE  - humanismus a renesance 

 „MANIPULUJÍ NÁMI MÉDIA?“- přednáška pro střední školy  

 EXILOVÁ LITERATURA 

 ČESKÁ POEZIE 1945 – 1968  

 exkurze pro studenty a návštěvníky knihovny 

 

3.2.2. Hodnocení činnosti studovny, internetové studovny a půjčovny 

zvukových knih za rok 2009 

 

V prvních měsících roku 2009 byla naplánována rozsáhlá rekonstrukce knihovny 

zahrnující přestěhování celého oddělení do prostor bývalého hudebního oddělení. Došlo 

k samotnému přestěhování internetové studovny a studovny, která navíc převzala novou 

zodpovědnost za fungování zvukové knihovny pro nevidomé a slabozraké občany. Bylo 

určeno, ţe oddělení studovny bude do budoucna plánovat a řídit kulturní a vzdělávací činnost 

městské knihovny pro veřejnost. 

 

Plán práce studovny byl průběţně plněn, nebyly však vydány některé výběrové 

bibliografie z let 2008 a 2009. Zpracování bibliografií je časově náročnější a o jejich 

existenci je mezi širokou veřejností jen minimální povědomí, navrhujeme proto jejich 

umístění v podobě primárních elektronických zdrojů přímo na internetových stránkách 

knihovny. Pracovníci studovny se dále aktivně zapojili do příprav a realizace slavnostním 

programu ke 110. výročí knihovny, který proběhl 13. listopadu 2009: 

 vytvořili rozsáhlou prezentaci (ppt) o historii knihovny přednesenou při samotných 

oslavách, z níţ byly významným hostům a zájemcům z řad knihovnické veřejnosti 

pořízeny kopie na CD nosičích 

 v malém sále MK Břeclav jsou umístěny panely s fotodokumentací z historie 

knihovny 
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Bibliografická činnost (výběrové bibliografie): 

 

 výběrová bibliografie „Městská knihovna Břeclav v roce 2008“ 

 výběrová bibliografie ke 100. výročí zaloţení Obchodní akademie Břeclav 

 

 

 

Knižní fond: 

 

Šest tisíc svazků knih bylo převedeno do oddělení pro dospělé čtenáře, kde budou 

slouţit k absenčním výpůjčkám. K tomuto rozhodnutí se přistoupilo po důkladném rozboru a 

zváţení všech aspektů, především z ekonomických důvodů. V dřívější době se knihy 

nakupovaly duplicitně do dvou oddělení, coţ vyţadovalo nemalé finanční náklady. Rozhodlo 

se, ţe fond studovny bude slouţit pouze k prezenčním výpůjčkám a budou do něj pořizovány 

tituly odpovídající tomuto poţadavku.  

 

 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 

výpůjčky 2989 3577 1857 

 

V roce 2009 bylo do studovny zakoupeno 38 svazků knih (146 svazků v předešlém roce). 

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

Celkem byl regionální fond doplněn o 32 svazků (67 svazků v předešlém roce).  

 

 

Počítačová učebna: 

 

Vybavení internetové studovny se rozšířilo z původních 4 na 9 nových vysokorychlostních 

PC, čímţ vznikla samostatně fungující počítačová učebna slouţící nejenom laické veřejnosti, 

ale zajišťující také pravidelné kurzy práce na PC. 

 

Harmonogram PC kurzů v roce 2009: 

 

 Červen:  -Kurz práce na PC pro začátečníky (3x,13 absolventů) 

 Září, říjen, listopad: -Kurz práce na PC pro začátečníky (10 x, 10 absolventů) 

 Prosinec:  -Práce s notebookem (1x, 4 absolventi) 

    -Kurz PC úplní začátečníci (4x, 7 absolventů) 

    -Grafické moţnosti PC (4x, 4 absolventi) 

 

Zkvalitněním nabídky technického zázemí pro práci na internetu se zastavil trend klesajícího 

počtu uţivatelů internetu: 

 

 

rok 2005 2006 2007 2008 2009 

celkem 2057 1994 3731 2820 3194 
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Zájemcům o počítače byla nabídnuta nová sluţba – poskytování počítačového poradenství, 

která byla zpoplatněna částkou 20,- Kč za kaţdých započatých 10 min. 

Denně je sledován počet placených fotokopií a tiskových rozmnoţenin pro povinné odvody 

z trţeb kolektivnímu správci DILIA. 

 

Kurzy trénování paměti: 

 

Také v tomto roce pokračovala studovna v pořádání kurzů trénování paměti. Kromě 

základního kurzu byl na přání absolventů připraven i pokračovací kurz trénování paměti pro 

pokročilé, jehoţ příprava byla z důvodů chybějících metodických pomůcek dosti náročná. 

Těší nás, ţe oba kurzy byly v závěrečných dotaznících hodnoceny jako velmi přínosné a 

profesionálně připravené. Mgr. Čech také v tomto roce dokončil třístupňový systém 

vzdělávání trenéru paměti a obhájil závěrečnou práci na téma Moţnosti vyuţití regionálního 

fondu při trénování paměti a programech na podporu čtenářství ve veřejných knihovnách.  

 

 27. ledna  - úvodní přednáška (53 účastníků) 

 leden-duben    - 3x Kurz pro začátečníky (3x10 lekcí, 22 absolventů) 

 březen   - osvětová přednáška Paměť a Břeclavsko (10 účastníků) 

 duben-květen  - přednášky pro ţáky 9. tříd ZŠ (Poštorná, Charvátská N. Ves) 

 září-prosinec   - 1x Kurz pro začátečníky (10 lekcí, 8 absolventů) 

 říjen-prosinec  - 1x Kurz pro pokročilé (10 lekcí, 8 absolventů) 

 

Kartotéky: 

 

Podle plánu práce byly doplňovány kartotéky osobností. Rovněţ tak byly průběţně 

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

bibliografie článků o městě Břeclavi pro MÚ. Za rok 2009 bylo do databáze vloţeno celkem 

1394 článků. 

 

 

Přehled nejzajímavějších akcí studovny v roce 2009: 

 

březen:  

 beseda s MVDr. Ivo Sobotkou Obrazy z cesty po ruské zemi (30 účastníků) 

duben:  

 Afrika – jiný svět, manţelé Špillarovi (55 účastníků) 

září:  

 Eva Hurychová – Řekla jsem ne tyranovi (i s organizovanou účastí 137 účastníků) 

listopad: 

 Karel Křivánek – literární kavárna, autorská poezie (30 účastníků) 
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3.2.3. Hodnocení činnosti oddělení pro děti za rok 2009 

 

       

rok čtenáři z toho děti návštěvníci výpůjčky 

2008 745 507 10745 23 869 

2009 638 442 12642 24 211 

rozdíl -107 -65 +1897 +342 

 

 

I v roce 2009 připravilo dětské oddělení pro své čtenáře mnoţství netradičních a 

zajímavých akcí, jejichţ účelem bylo získání nových čtenářů, zvyšování výpůjček a 

propagace knihovny. 

Podle číselných ukazatelů je moţno konstatovat, ţe tento rok opět stoupl počet výpůjček o 

342, stejně tak se zvedl i počet návštěvníků dětského oddělení, a to o 1897. Celkový počet 

čtenářů nám tedy klesl o 107, z nichţ bylo 65 dětí do 15 let. Důvod, proč vlastně došlo 

k tomuto sníţení, spočívá v tom, ţe v roce 2009 nebyli ţáci prvních tříd ZŠ během besedy 

„Poprvé do školy, poprvé do knihovny“ odměněni zvýhodněnou registrací do konce roku. 

V roce 2009 byla vyhodnocena celostátní soutěţ Kamarádka knihovna, jíţ se naše 

dětské oddělení také zúčastnilo, bohuţel jsme však do uţšího výběru jiţ nebyli zařazeni. 

Celkem se soutěţe zúčastnilo 113 knihoven, z nichţ naše dětské oddělení obsadilo společně 

s dalšími 32. – 37. pozici, coţ povaţujeme za velký úspěch, jelikoţ se naše knihovna umístila 

před takovými knihovnami jako je Havlíčkův Brod, Brno, Zlín, Praha nebo Prostějov. 

 

 

Granty a dotace: 

 

Jedním z největších úspěchů roku 2009 bylo získání grantu z Ministerstva kultury ČR. 

Ţádali jsme 15 000,- a obdrţeli  5 000,-, které jsme pouţili na projekt s názvem Za 

tajemstvím českých dějin aneb Se zlatým klíčkem po knihovně. Jednalo se o pronájem 

výstavy maxileporela, besedu s jeho autorkou Lucií Seifertovou a odměny pro výherce 

soutěţe. Projekt sklidil u veřejnosti úspěch, výstavu zhlédlo 1 140 návštěvníků a soutěţe se 

zúčastnilo 529 dětí. Dětské oddělení v tomto roce podalo ještě jeden grant, a to na nadaci 

ČEZ, ovšem zde finanční prostředky přiděleny nebyly. 

Koncem roku 2009 byl zpracován nový grant s názvem Brána knihovny otevřená 

aneb Čtenářský erb znalostí. Ten byl odeslán na Ministerstvo kultury ČR v rámci 

výběrového dotačního řízení Knihovna 21. století pro rok 2010. 

 

 

 

Ze zajímavých akcí: 

 

 na ţádost učitelů cizích jazyků (anglický, německý a ruský jazyk) byly zpracovány 

a realizovány besedy na téma: D. Defoe – Robinson Crusoe, W. Shakespeare – Ţivot a 

dílo, O. Wilde – Pohádky, Bratři Grimmové – Pohádky, A. S. Puškin – Ţivot a dílo 

 Oblastní kolo recitační soutěţe (90 dětí) 

 soutěţ pro děti - Za pověstmi Břeclavi 

 divadelní představení O brejlaté princezně (pro děti ZŠ i veřejnost) 

 cyklus besed- Ţivot a dílo J. A. Komenského (2. stupeň ZŠ Slovácká) 

 Noc s H. Ch. Andersenem a F. Nepilem – spaní v knihovně (22 dětí) 
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 cestopisná beseda Rusko – MVDr. Ivo Sobotka (89 dětí) 

 beseda Radosti a starosti pana starosty (pro ţáky 9. tříd ZŠ, 93 dětí) 

 prázdninové dílny a promítání pohádek (120 dětí) 

 projekt Za tajemstvím českých dějin: 

o vernisáţ leporela 

o výstava leporela s prodejem knih 

o  beseda s Lucií Seifertovou 

 Týden knihoven -Velké říjnové společné čtení  

 anketa Kniha mého srdce 

 Mikulášské vystřihrátky 

 vánoční knihovnické dílny a promítání vánočních a zimních pohádek 

 

Na závěr můţeme rok 2009 zhodnotit jako rok nabitý pestrou nabídkou zajímavých kulturních 

akcí. Práce to byla nejen náročná, ale i přínosná, neboť se celkem připravilo 187 akcí, coţ je o 

74 více v porovnání s rokem 2008. Projevilo se to také na počtu návštěvníků těchto kulturních 

akcí (celkem 4 277- o 1 209 více neţ v roce 2008). 

 

 

Výstavy ve vstupních prostorách MK: 

 

 výtvarné práce dětí z Duhovky na téma „Ochrana přírody“ 

 ZŠ Kupkova společně s MK Břeclav vystavily výtvarné práce ze soutěţe„ Malované 

jablíčko“ 

 

3.2.4. Hodnocení činnosti čítárny, hudebního oddělení a půjčovny CD 

 

 

Čítárna 

 

  2008 2009 rozdíl 

ČÍTÁRNA A PŮJČOVNA CD-
nově od června 

návštěvníci  14320 15 726 1406 

výpůjčky 51028 46 568 -4460 

ZVUKOVÁ KNIH. 

návštěvníci  401 351 -50 

výpůjčky 9712 6100 -3612 

 

 

Plán práce byl průběţně plněn. Všechny naplánované úkoly jsme systematicky plnili 

v průběhu celého roku. Pro registrované čtenáře i veřejnost jsme zajišťovali tyto sluţby: 

 

 půjčování novin a časopisů 

 půjčování CD (od května) 

 moţnost psaní a tisk v textovém editoru Microsoft Word 

 veřejný Internet na 5 PC 

 kopírovací sluţby 
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Čítárna provádí denně excerpci článků o městě Břeclavi a břeclavském okrese a předává 

je k dalšímu zpracování do studovny. Nadále se pokračovalo ve vkládání nových dat do 

Informačního modulu knihovnického systému Clavius. Celkem je v této databázi uloţeno  

2 299 záznamů, není však příliš vyuţívána. K vyhledávání informací návštěvníci knihovny 

vyuţívají především veřejný Internet.  

S reorganizačními změnami došlo také k rozšíření počtu internetových stanic určených 

pro návštěvníky knihovny i veřejnost, coţ se pozitivně odrazilo na mnoţství návštěvníků, 

kteří tuto sluţbu na našem oddělní vyuţili. Přístup k Internetu vyuţilo 3 369 návštěvníků, coţ 

je o 848 návštěvníků více neţ v roce 2008.      

      V roce 2009 měli návštěvníci knihovny k dispozici 107 titulů předplacených novin a 

časopisů. Dalších 20 titulů dostáváme darem z Moraviapressu Břeclav.  

Kopírovacích sluţeb vyuţilo 1 573 návštěvníků, přístup k Internetu 3 369 návštěvníků. 

Počet vyřazených titulů novin a časopisů: 106. 

 

 

 

 

Půjčovna CD 

 

Na konci dubna bylo zrušeno hudební oddělení a půjčování CD přesunuto do čítárny. 

Zároveň odešla do důchodu Jarmila Ţakovská. Přesun půjčování CD se projevil kladně v delší 

půjčovní době. Problém je se čtenářským komfortem. Paní Ţakovská byla zkušená knihovnice 

a znalkyně hudby a její pomoc čtenářům chyběla. Oddělení ztratilo uzavřenost a svůj klid. 

Oproti roku 2008 se počet výpůjček CD sníţil více neţ o čtvrtinu. S přestěhováním do nových 

prostor jsme také ztratili poslechová místa. Z těchto důvodů počet prezenčních výpůjček sníţil 

z 500 ( rok 2008) na 100.  

 

Zajímavé akce pro veřejnost: 

 Hodinka u gramofonu s Elvisem Presleym - 9.3.2009 -16 účastníků 

 Hodinka u gramofonu s francouzským šansonem - 20.4.2009 -16 účastníků 

 Hodinka u gramofonu s Waldemarem Matuškou - 5.10.2009 - 5 účastníků 

 

 

 

Zvuková knihovna 

 

Za zvukové knihy jsme letos utratili 29 980 Kč, z toho 10 000 Kč z dotace MK Knihovna 21. 

století. Počet nakoupených titulů byl 190, 1 titul jsme dostali darem. Od 29. 5.2009 

nakupujeme zvukové knihy z Macanovy knihovny za 130,- Kč za titul (dříve 150,- Kč), ale 

stahujeme si je z internetu a vypalujeme je na CD sami. Macanova knihovna umoţňuje pro 

případ poškození staţeného titulu stahovat zakoupené tituly kdykoli znovu, proto jsme v 

květnu udělali velkou zpětnou objednávku všech 288 titulů MP3 zakoupených v dřívějších 

letech, abychom je měli označeny jako zakoupené a mohli případně znovu stáhnout. 
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3.2.5. Hodnocení činnosti pobočky Poštorná za rok 2009 

 
rok čtenáři z toho děti návštěvníci výpůjčky 

2008 741 321 14 182 48 847 

2009 676 276 1853 51682 

rozdíl -65 -45 +3 871 +2 835 

 

 
V průběhu roku 2009 pokračovala dobrá spolupráce se základními i mateřskými 

školami v Poštorné. Bohuţel s vyučujícími na 2. stupni ZŠ Na Valtické, se nepodařilo 

spolupráci obnovit, buď pro velkou vzdálenost školy od knihovny, nebo i pro neochotu 

vyučujících vyměňovat si hodiny s jinými kantory. 

Dětské i dospělé čtenáře odrazují od návštěvy knihovny špatné zkušenosti s romskými 

dětmi, které se shromaţďují ve vstupu do budovy a v prostorách chodby. Jsou hluční a 

vulgární. Dospělým není příjemné mezi nimi procházet a děti se bojí. Proto nyní některé děti 

navštěvují knihovnu pouze v doprovodu rodičů a nechodí tak často, jak by si přály. 

Od měsíce května do konce srpna došlo i na pobočce v Poštorné k vyřazování 

zastaralé, duplicitní a opotřebované literatury i časopisů. Vyřazené svazky se odvezly do 

hlavní budovy MK a nabídly se knihovnám i občanů. V roce 2009 byly zapůjčeny dva 

soubory knih z výměnného fondu regionálního oddělení, coţ dělalo asi 950 svazků. 

 

 

V porovnání s minulými lety jsme realizovali více akcí pro školy i veřejnost, ale 

bohuţel se naše snaha neodrazila na počtu nových registrovaných čtenářů.  

 

Ze zajímavých akcí: 

 

 Etiketa a slušné chování 

 Pasování prvňáčků   

 Pravěká Morava 

 Trénování paměti 

 Pověsti Břeclavi a okolí, historie Břeclavi a osobnosti Břeclavi s veřejným čtením 

 Dávej pozor na přechodu! 

 Já Baryk  

 Pohádková řeka Dyje 

 Jarmark sv. Lucie -představení loutkového divadla Radost: Jak se musí na obra  

 knihovnické dílny 

 

Literární kavárny pro veřejnost: 

 Nejoblíbenější kniha 

 Pověsti Břeclavi 

 Moravské a Rakouské Podyjí s Fr. Krausem 

 Čínská císařská bylinná medicína s paní I. Chromcovou a V. Dupalovou 

 

  Jako kaţdý rok i letos jsme se přidali k Mezinárodní akci Noc s Andersenem.  Na konci 

prázdnin jsme spolu s dětským oddělením v Břeclavi uskutečnili „Prázdninové spaní v knihovně“ 

pro dětské čtenáře z Břeclavi, Poštorné a Charvátské Nové Vsi. Bylo uskutečněno i několik 

knihovnických dílen a výtvarných soutěţí o drobné ceny.  
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3.2.6. Hodnocení činnosti pobočky Charvátská Nová Ves za rok 2009 

 

 

rok čtenáři z toho děti návštěvníci 

2008 232 99 2 968 

2009 197 60 3 744 

rozdíl -35 -39 +776 

 
  Pro lepší výběr četby byly v roce 2009 zapůjčeny dva soubory knih z výměnného 

fondu regionálního oddělení, coţ dělalo 121 svazků. 

Během celého roku se uskutečnilo celkem 23 akcí, a to knihovnické lekce a besedy 

sestavené dle poţadavků učitelů základní školy. Zajímavá se ukázala i internetová soutěţ. Pro 

ţáky 9. třídy připravil Mgr. Čech lekci trénování paměti, která zaujala děti i pedagogy.  Nově 

byla obnovena spolupráce se školní druţinou a mateřskou školou. Proběhlo zde také pasování 

prvňáčků na Rytíře knihovního řádu. Dětem se akce líbila, bohuţel ne všichni vyuţily 

moţnost zvýhodněné čtenářské legitimace.  Knihovna samozřejmě nabízí kromě četby také 

moţnost práce s internetem a AV médii.  

Jako dluh zůstává pobočce do dalšího období neuskutečněná akce pro dospělou 

populaci. 

 
 

3.2.7. Hodnocení činnosti pobočky Stará Břeclav za rok 2009 

 

   
rok čtenáři z toho děti návštěvníci výpůjčky 

2008 202 75 3 275 20 435 

2009 197 67 3 899 20 302 

rozdíl -5 -8 +624 -133 

 

V porovnání jsou statistická čísla srovnatelná s loňským rokem. Z regionálního 

oddělení městské knihovny byl zapůjčen výměnný soubor se 47 knihami.    

 V pobočce se v roce 2009 konaly dvě zdařilé akce pro veřejnost Lichtenštejnové na 

Moravě- přednáška PhDr. Miroslava Geršice a Osobnosti starobřeclavského folklóru. Obě 

byly hojně navštíveny a setkaly se s velkým zájmem místních obyvatel. Z akcí pro ZŠ byla asi 

nejúspěšnější ta pro první třídy – pasování na Rytíře knihovního řádu. Úspěšně pokračovala i 

spolupráce s MŠ Hřbitovní. V roce 2009 se uskutečnilo v pobočce celkem 17 akcí s celkovým 

počtem 533 návštěvníků. 

Sluţeb pobočky vyuţívá hlavně starší populace a děti. Ty se v pobočce stále více 

věnují internetu a AV mediím, méně si půjčují knihy domů, coţ je bohuţel všeobecný trend i 

v ostatních knihovnách.  Mezi čtenáři jsou i členové Břeclavánku, se kterým máme sladěnu 

otevírací dobu, takţe se do knihovny dostanou i děti ze širšího okolí. Celkově je moţné 

konstatovat, ţe občané Staré Břeclavi mají zájem o knihovnu a jejích sluţeb rádi vyuţívají. 

 

 

 

 

 

http://breclav.blogspot.com/2009/03/lichtenstejnove-na-morave.html
http://breclav.blogspot.com/2009/03/lichtenstejnove-na-morave.html
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4. Hodnocení činnosti ekonomicko-správního útvaru za rok 2009 

 

       Útvar ekonomicko-správní se v roce 2009 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 ředitele MK, na úseku správním – zajišťování úklidu prostor 

MK, balení nových knih včetně oprav starých opotřebovaných knih. 

 

 

4.1. Přehled plnění úkolů v průběhu roku v roce 2009 

 

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 sloţek státu, územních samosprávných celků a 

příspěvkových organizací 

- výkaz zisku a ztráty 

- příloha organizačních sloţek 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. 2009“ 

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 poţitků „ a „Vyúčtování daně  

           vybírané sráţkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob“. 

      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 průběhu prosince byla provedena řádná inventura hmotného investičního majetku, 

drobného dlouhodobého hmotného majetku a ostatního drobného dlouhodobého 

hmotného majetku. 

 

4. V průběhu roku byly průběţně prováděny revize: 

- revize výtahů 

- revize tlakové nádoby 

- revize zabezpečovacího zařízení 

- revize komínů 

- revize klimatizace 

- revize el.zařízení 

- revize plynového kotle 

- revize hasicích přístrojů 

- revize poţárních uzávěrů dveří 

- revize protipoţárních nátěrů 

- revize nouzového osvětlení 
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5. Během roku zajišťovaly pracovnice ekonomicko-správního útvaru zásobování knihovny 

spotřebním materiálem včetně čistících prostředků. Podle potřeby byly zajištěny opravy 

různých závad v budově MK i na pobočkách. 

 

 

4.2. Personální změny v MK Břeclav v roce 2009 

 

V roce 2009 proběhlo několik změn v personálním obsazení zaměstnanců knihovny. 

Během měsíce dubna odešly 2 pracovnice na mateřskou dovolenou. 

V květnu nastoupily do knihovny 2 nové pracovnice (zástup za MD). 

Od 1. května 2009 odešla 1 pracovnice do starobního důchodu. Pracovní místo zůstalo 

neobsazeno. 

Od 1. června 2009 byla 6 pracovnicím pracovního smlouva malého rozsahu nahrazena DPrČ. 

 

 

k 1. 1. 2009 22,35 přepočtených osob 

  

 

k 31. 12. 2009 20,3 přepočtených osob 

  

 

 

4.3. Přehled hospodaření MK Břeclav v roce 2009 

 

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

dotace ve výši 15 000,- Kč z rozpočtu odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČR na 

projekty Městské knihovny Břeclav pod názvy „Nákup zvukových knih pro nevidomé a 

slabozraké uţivatele v roce 2009“ a „Za tajemství českých dějin aneb Se zlatým klíčkem po 

knihovně“ které jsou součástí grantu „Knihovna 21. století“, příspěvek z Úřadu práce 

v Břeclavi ve výši 60 000,- Kč ve smyslu uzavřené Dohody č. BVA-SL-63/2009/ č. projektu 

CZ.1.04/2.1.00/03.00002 o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí 

příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu, 

sponzorské dary ve výši 10 935,- Kč na úhradu nákladů za pořady pro děti v rámci akce 

„Týden s břeclavskou knihovnou“, na akci pořádanou k 110. výročí zaloţení naší knihovny 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 1 718 000,- 

Kč. Uvedené dotace byly sledovány odděleně na samostatných účtech. Byly řádně 

proúčtovány a stanovené limity dodrţeny. 

 

MK Břeclav pouţila 74 386,- Kč z fondu reprodukce majetku na opravy, malířské a stěhovací 

práce spojené se stěhováním čítárny, hudebního oddělení, studovny, akvizice a přebudováním 

malého sálu v 1. patře knihovny. 

 

Od 1. července 2009 byla v knihovně zavedena doplňková činnost (koupě zboţí za účelem 

jeho dalšího prodeje). 

 

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

 

Hospodářský výsledek Městské knihovny Břeclav za rok 2009 je 33 587,- Kč. 
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Hospodaření Městské knihovny Břeclav v roce 2009 

  

     

     
Poloţka Rozpočet Skutečnost S/R S-R 

Spotřeba materiálu 1 378 000,00 1 603 374,05 116% 225 374,05 

Spotřeba energie 850 000,00 867 838,70 102% 17 838,70 

Prodané zboţí - DČ   1 198,00     

Opravy a udrţování 78 000,00 145 001,23 186% 67 001,23 

Cestovné 40 000,00 19 163,00 48% -20 837,00 

Náklady na reprezentaci 10 000,00 12 105,50 121% 2 105,50 

Ostatní sluţby 862 000,00 769 898,94 89% -92 101,06 

Mzdové náklady 4 644 772,00 4 627 656,00 100% -17 116,00 

Zákonné sociální náklady 1 578 228,00 1 462 711,00 93% -115 517,00 

Ostatní sociální náklady   9 962,00     

Odvody do FKSP 93 000,00 90 876,44 98% -2 123,56 

Odpisy 76 000,00 75 264,00 99% -736,00 

Jiné ostatní náklady 28 000,00 25 317,26 90% -2 682,74 

Daň z příjmu   240,00     

NÁKLADY CELKEM 9 638 000,00 9 710 606,12 101% 61 206,12 

     Trţby z prodeje sluţeb 600 000,00 527 625,00 88% -72 375,00 

Úroky 390,12 390,12 100% 0,00 

Zúčtování fondů 74 386,00 74 386,00 100% 0,00 

Jiné ostatní výnosy 50 000,00 126 490,00 253% 76 490,00 

Jiné ostatní výnosy-DČ   1 367,00     

Sponzorské dary 10 935,00 10 935,00 100% 0,00 

Provozní dotace 7 210 000,00 7 210 000,00 100% 0,00 

Dotace JMK 1 718 000,00 1 718 000,00 100% 0,00 

Dotace MK ČR 15 000,00 15 000,00 100% 0,00 

Dotace z ÚP 60 000,00 60 000,00 100% 0,00 

VÝNOSY CELKEM 9 738 711,12 9 744 193,12 100% 5 482,00 

     
Hospodářský výsledek   33 587,00     
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II. Služby Městské knihovny Břeclav pro region  

 

1. Zpráva o činnosti útvaru regionálních služeb za rok 2009 

 

               Městská knihovna Břeclav pověřená výkonem regionálních funkcí obsluhovala 78 

knihoven regionu (16 profesionálních knihoven, 54 neprofesionálních a 8 poboček). Počet 

obsluhovaných knihoven se oproti loňskému roku nezměnil. Se všemi zřizovateli knihoven 

regionu jsou uzavřeny smlouvy o výkonu regionálních funkcí pověřenou knihovnou. Činnost 

útvaru regionálních sluţeb byla finančně zabezpečena z dotace JMK přidělené pověřené 

knihovně, a to ve třech termínech. Překlenovací období (leden) bylo zabezpečeno zaţádáním 

o částku na provoz z finančních prostředků MÚ Břeclav.  

               Činnost útvaru regionálních sluţeb v roce 2009 zabezpečovaly 3 pracovnice na plný 

úvazek, jedna na 0,3 úvazku (úklid, balení knih). Po odchodu 1 pracovnice na MD v měsíci 

dubnu nastoupila na dobu určitou nová pracovnice, a to od června 2009. Přepočtený stav 

pracovníků za celý rok byl 3,12 úvazku. Vzhledem ke sníţení poskytnuté dotace na regionální 

sluţby pro rok 2010 bylo přistoupeno na sníţení stavu pracovnic na oddělení od 1.1.2010 o 1 

pracovnici na úklid a balení knih. Úklid prostor a balení knih budou vykonávat v roce 2010 

stávající pracovnice.  

Výměnné fondy, cirkulace 

Od měsíce února do konce března probíhala na budově Domu školství, kde sídlí útvar 

regionálních sluţeb, rekonstrukce (výměna oken, zateplení, opravy sociálního zařízení apod.). 

Byl omezen vjezd do budovy, výtah slouţil a byl vyuţíván pracovníky firmy, nakládání 

souborů knih bylo velmi komplikované. I přes tyto překáţky se podařilo obslouţit všechny 

knihovny regionu (78) a také počet vyexpedovaných souborů se oproti roku 2008 zvýšil o 10. 

Celkem bylo vyexpedováno a rozvezeno 132 souborů knih z počtem 19 463 svazků. Vrátilo 

se a zpracovalo celkem 403 souborů knih vrácených obsahujících 18117 svazků. Obslouţeno 

bylo v této oblasti 69 knihoven.  

Nakoupilo se celkem 2 791 knih do výměnných fondů (o 226 více oproti roku 2008) 

v celkové sumě 456 928,- Kč, coţ je 26,7 % z dotace na provoz. Výměnný fond obsahuje 

celkem k 31.12.2009 - 24 572 svazků, které slouţí k cirkulaci po knihovnách regionu. Počet 

knih ve výměnných souborech nemusí být omezován počtem knih ani počtem souborů během 

roku. 

Vzhledem k provozním potřebám útvaru a knihoven regionu byl zakoupen další revizní 

scanner (optický), aby bylo moţné zabezpečit v příštím roce všechny knihovny, kde je 

potřeba revizi dle zákona provést.(jedná se o 19 knihoven, z toho 16 automatizovaně) a byla 

zakoupena nová licence pro potřeby regionu do 50 tis. svazků. Na porady, semináře a další 

vzdělávání byl zakoupen data projektor.  

Revize knihovního fondu v roce 2009  

Revize knihovního fondu proběhly dle zákona 257/2001 Sb. (po pěti letech) u 10 knihoven. 

Knihovnám byla poskytnuta metodická pomoc a osobní návštěva pracovnice ÚRS při 

zahájení a ukončení revize, případně i na provedení revize včetně zabezpečení veškerých 

náleţitostí potřebných pro zdárný průběh revizí. Revize, vzhledem k poměrně rozsáhlé 

automatizaci knihoven regionu (LANius, Clavius) proběhla u 7 knihoven pomocí revizního 

modulu a scanneru, u 2 poboček a 1 knihovny klasickou formou. Evidence knihoven 

s termíny revizí jsou pravidelně vedeny a přehledy o revizích jsou uloţeny na útvaru 

regionálních sluţeb včetně Protokolů o provedení revize. Bylo zrevidováno celkem 71 715 

svazků (o 13 418 více oproti roku 2008). U 13 knihoven byla poskytnuta pomoc při 

aktualizaci fondu. 
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Doprava  
Doprava pro potřeby útvaru regionálních sluţeb byla zabezpečena smluvně s dopravcem, byly 

obslouţeny nejméně 2x v roce všechny knihovny regionu, mnoho z nich podle potřeby i 

vícekrát. Bylo najeto 4 155 km. Dopravce byl vyuţíván na rozvoz výměnných fondů, součástí 

rozvozu byly vţdy metodické návštěvy a podle potřeby i konzultace se zřizovateli.  

Během roku došlo ke změně knihovníků u 10 knihoven (u 1 profesionální a 9 

neprofesionálních) – Brumovice, Nikolčice, Novosedly, Ladná, Březí, Dolní Věstonice, 

Starovice, Borkovany, Horní Bojanovice, a Velké Pavlovice. Knihovníkům byly poskytnuty 

veškeré informace k vedení knihovny, byli zaučeni do knihovnických systémů a metodické 

návštěvy byly těmto knihovnám poskytovány ve zvýšené míře podle potřeby a zdatnosti 

knihovníků. Všem byl doporučen rekvalifikační kurz. Vzhledem k tomu, ţe neprofesionální 

knihovníci mají hlavní výdělečnou činnost mimo obor knihovnictví, zatím neprojevili zájem o 

další vzdělávání (mimo pomoc útvaru regionálních sluţeb, kterou pravidelně vyuţívají), a to 

z důvodu zaneprázdněnosti a vzhledem k moţnostem zaměstnavatele je na toto vzdělávání 

uvolňovat. Ve všech knihovnách, kde došlo ke změně knihovníka, bylo provedeno předání 

knihovny a sepsán Protokol o předání a převzetí knihovny. Vţdy byla přítomná vedoucí 

útvaru regionálních sluţeb.   

V regionu byla v tomto roce do nových prostor přestěhována knihovna v Brodě nad 

Dyjí (z podkroví do přízemí OÚ). Byla vybavena novými regály, výpůjčním pultem a byl také 

zakoupen knihovní systém Clavius. V místnosti byla vyměněna okna opatřená vkusnými 

ţaluziemi a místnost byla vymalována. Knihovna má k dispozici (i na tak malou obec – do 

500 obyv.) 4 přístupová místa k internetu, coţ přesahuje doporučení standardů. Spolupráce 

knihovnice a zřizovatele je na výborné úrovni, ze strany zřizovatele je projevován velký 

zájem o knihovnu, coţ se v důsledku také projevilo.   

Do soutěţe Vesnice roku 2009 se z regionu Břeclavska v roce 2009 přihlásily 2 obce 

(Jevišovka a Němčičky). Součástí hodnocení obce je i knihovna. Na tyto knihovny bylo 

vypracováno hodnocení a bylo poskytnuto členům hodnotící komise. 

 

Internetizace knihoven regionu.  

          V současné době ze 78 knihoven regionu nemají připojení k internetu jen 3 knihovny. 

Obec Pouzdřany – malá knihovna, zastupitelstvo zatím připojení neodsouhlasilo, Horní 

Věstonice - kde jsou jiţ zakoupeny počítače a tiskárny a obec Vlasatice – čekají na připojení  

- obě mají ţádost o PIK.  Co se týká poboček je stav následující: pobočka Lednice – Nejdek: 

má ţádost o PIK (ale internetové připojení zde je k dispozici – od obce, počítač je ale 

k dispozici jen v době voleb pro potřeby volební komise) – jedná se o velmi malou pobočku. 

Pobočka Pohořelice - Nová Ves – bude připojena v měsíci lednu, Smolín je jiţ připojen – obě 

prostřednictvím PIK. 

 

Grantové programy 

Ţádost o dotaci z grantového programu MK ČR (VISK 3, Knihovna 21. století)) si 

podalo ve sledovaném období 12 knihoven regionu (3 na přechod systému LANius na 

Clavius, 4 na dokončení automatizace, 1 vyuţila grantový program Knihovna 21. století. 

Dotace byla přiznána 8 knihovnám. 

            Byla provedena kontrola čerpání přiznaných finančních prostředků z grantového 

programu VISK 3 za rok 2008 pověřenou pracovnicí MěK Břeclav. Kontrola proběhla u 3 

knihoven regionu.  
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Webové stránky knihoven regionu 

              Knihovníci a knihovnice regionu si dle návodu postupně objednávají pro své 

knihovny Šablonu webu pro malé knihovny, která je poskytována hradeckou knihovnou a pro 

knihovníky má několik výhod (např. údaje si mohou vkládat sami, stránky jsou opatřeny 

počítadlem návštěvnosti apod.). V roce 2010 budou knihovníci seznámeni s novou formou 

šablony a i nadále bude útvar regionálních sluţeb tuto formu webových stránek knihoven 

propagovat. V současné době má Šablonu webu jiţ 33 knihoven, důraz byl kladen a nadále i 

bude na funkčnost šablony, její aktualizaci a kontrolu vloţených údajů. Další knihovny buď 

čekají na novou formu šablony nebo mají webové stránky jiné.  

 

Automatizace knihoven regionu 

             Pokročila také automatizace knihovnických procesů. Počítačové systémy Lanius nebo 

Clavius má v současné době k dispozici 59 knihoven (ze 78) a plně automatizovaný provoz 

má jiţ 50 knihoven včetně poboček, 9 knihoven dokončuje automatizaci.   

Porady, konzultace, metodické návštěvy 

           V průběhu roku 2009 útvar regionálních sluţeb dle „Plánu vzdělávání a porad 

knihovníků regionu na rok 2009“ uskutečnil celkem 7 porad (5 porad profesionálních 

knihovníků a 2 porady pro neprofesionální knihovníky, které se však konaly v různých 

termínech a v několika obcích, aby se jí mohlo zúčastnit co nejvíce knihovníků (v Břeclavi, 

Mikulově, Hustopečích a v Pohořelicích).  

           Porad se zúčastnilo 143 knihovníků ze 60 knihoven regionu. Účast na poradách je 

většinou ovlivněna pracovním vytíţením, 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, revize knihovního fondu, aktualizace, webové stránky, standardy knihovnických 

činností, 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 589 konzultací, z toho 238 konzultací  

delších neţ 0,5 hod. Bylo obslouţeno 75 knihoven regionu. 

             Metodické návštěvy byly zaměřeny na knihovnické činnosti, zaučení a práce 

s knihovními systémy, grantové programy, standardy knihovnických činností, internetizace, 

webové stránky knihoven (důraz na vlastní webové stránky prostřednictvím Šablony webu 

pro malé knihovny apod.), vybavení a úprava prostředí knihoven, vyřazování – aktualizace 

fondu, výsledky činnosti, příprava revizí, statistiky, práce se čtenářem a vzdělávání 

knihovníků.  

V průběhu sledovaného období bylo realizováno 188 metodických návštěv (o 12 více oproti 

roku 2008) a bylo obslouţeno 75 knihoven regionu.      

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

co se týká pomoci při internetizaci knihoven a vyuţití grantového programu MK ČR (VISK 

3) a následného pouţití finančních prostředků k automatizaci knihovnických procesů nebo 

dokončení automatizace, funkce knihovny v obci a standardy knihovnických činností, revize 

knihovního fondu, osobnost nového knihovníka, provoz a prostory knihovny apod.  

Vzdělávání, semináře 

          Pro knihovníky regionu bylo dle Plánu porad a vzdělávání na rok 2009 připraveno 

celkem 6 vzdělávacích akcí, z toho se jedna – Exkurze do MK ve Znojmě spojená s poradou 

knihovníků odloţila na rok 2010 z důvodu rekonstrukce Domu školství. 



30 

 

   

  Název akce Datum 

1. Rozvoj kreativity 19. 6.2009 

2. Emoční inteligence 11.9.2009 

3. Management změny 20.11.2009 

4. Zdravotnická příprava knihovníků 16.10.2009 

5. Seznámení s knihovním systémem Clavius 14.5.2009 

6. Exkurze do MK Znojmo 
Odložena na rok 

2010 

 

         Bylo obslouţeno 30 knihoven regionu. Počet účastníků vzdělávání – 158 (o 7 více). 

Všechny akce byly v rámci RF. Počet vzdělávacích hodin – 15.  

           Nepodařilo se viditelně navýšit počet účastníků z řad neprofesionálních knihovníků 

tak, jak bychom si představovali. I kdyţ se ve větší míře jednalo o vzdělávání profesionálních 

knihovníků, změnili jsme plán a na všechny připravené akce byli zváni i knihovníci z řad 

neprofesionálů.  

           Situaci budeme analyzovat a připravíme opatření. Např. máme v plánu spojit z počátku 

jednu z porad neprofesionálních knihovníků se vzdělávací akcí zaměřenou na knihovnické 

činnosti a pokusit se tyto realizovat v době pracovního volna (např. v sobotu). Podle zájmu a 

účasti bychom tak pokračovali i v dalším období. Provést nejprve průzkum zájmu o tuto 

sluţbu je neefektivní (sliby), je potřeba akci připravit a na situaci reagovat.   

Statistika knihovnických činností: 

           V průběhu měsíce ledna a února byly kontrolovány a zpracovány výkazy činnosti 

knihoven regionu za rok 2008. 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 vyuţity v materiálu „Veřejné 

knihovny v roce 2008“, 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 2009. Knihovníci byli seznámeni 

s vykazováním údajů v nové formě Deníku veřejných knihoven a obdrţeli metodické pokyny 

pro vyplňování Ročního výkazu o knihovně, které podrobně zpracoval útvar regionálních 

sluţeb. 

  

             Úroveň regionálních sluţeb se podařilo na Břeclavsku udrţet v dosavadní kvalitě a 

zaznamenali jsme i zlepšení v některých vykazovaných statistických údajích.  

 

 

Závěrem je třeba podotknout, ţe pokud má zůstat činnost útvaru a poskytovaných 

sluţeb vymezených ve standardech výkonu regionálních činností pro obsluhované knihovny 

regionu nejméně na stejné úrovni jako v roce 2009, není moţné další výrazné krácení dotace 

na provoz, neboť po sníţení dotace na rok 2010 nezůstávají příliš velké rezervy k dalším 

škrtům v rozpočtu. I kdybychom dokázali ušetřit v oblasti dopravy či pronájmu prostor, 

navrhované sníţení dotace pro rok 2011 by ani tyto ušetřené částky nepokryly. Bylo by nutné 

výrazně omezit poskytované sluţby a výrazně sníţit částku na nákup literatury a omezit tak 

jednu z hlavních činností a knihovníky regionu velmi ţádanou sluţbu, coţ by se negativním 

způsobem projevilo na úrovni sluţeb, k jejichţ poskytování jsme se zavázali ve smlouvách o 

poskytování regionálních sluţeb pro knihovny regionu uzavřených se zřizovateli knihoven v 

regionu.  
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Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí    

Kraj      Jihomoravský                            Rok   2009 

Název knihovny          Městská knihovna Břeclav             

Počet pracovníků zajišťujích RF 3,12 

Počet obsluhovaných knihoven 78 

Poradenská a konzultační činnost   

  počet obsloužených knihoven 75 

  počet poskytnutých konzultací 238 

  počet metodických návštěv 188 

Statistika knihovnických činností KULT V 12.01   

  počet obsloužených knihoven 75 

  počet zpracovaných statistických výkazů 75 

Vzdělávání knihovníků, semináře   

  počet obsloužených knihoven 30 

  počet všech vzdělávacích akcí 5 

      z toho : počet akcí v rámci RF 5 

  počet všech účastníků 158 

      z toho : počet účastníků akcí v rámci RF 158 

  počet všech vyučovacích hodin 15 

      z toho : počet vyučovacích hodin v rámci RF 15 

Porady   

  počet obsloužených knihoven 60 

  počet akcí 7 

  počet účastníků 143 

Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

  počet obsloužených knihoven 23 

  počet revidovaných k.j. 71715 

  počet revidovaných knihoven 10 

Nákup KF z prostředků obcí   

  počet obsloužených knihoven 0 

  počet knihovních jednotek 0 

Zpracování KF z prostředků obcí   

  počet obsloužených knihoven 0 

  počet zpracovaných knihovních jednotek 0 

Výměnný fond   

  stav výměnného fondu k 31.12.2009 24594 

  roční přírůstek VF 31.12.2009 2823 

  zakoupeno z dotace na regionální funkce 2823 

  zakoupeno z prostředků obce 0 

  zakoupeno z prostředků kraje a dalších zdrojů 0 

Cirkulace VF   

  počet obsloužených knihoven 78 

  počet expedovaných souborů 132 

  počet svazků v souborech 19463 

Servis výpočetní techniky   

  počet obsloužených knihoven 0 

  počet akcí 0 

Doprava v rámci výkonu RF   

  počet obsloužených knihoven 78 

  počet ujetých km 4155 
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Výkaz financování regionálních funkcí knihoven   

(pouze z finančních prostředků kraje) Rok 2009 

Kraj                                      Jihomoravský   

Název knihovny                    Městská knihovna Břeclav   

Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 498 435,00 

 z toho : nákup knihovního fondu 460 618,00 

 z toho : nákup DDHM 37 817,00 

Spotřeba energie (číslo účtu 502) 86 880,00 

Opravy a udržování (číslo účtu 511) 820,00 

Cestovné (číslo účtu 512) 5 108,00 

Ostatní služby (číslo účtu 518) 125 719,00 

 z toho : doprava 84 769,00 

 z toho : servis výpočetní techniky 0,00 

 z toho : internet, licence, aktualizace 31 230,00 

 z toho : nákup knihovnických služeb 9 720,00 

Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65,66) 681 786,00 

 z toho : platy zaměstnanců 655 053,00 

 z toho :  ostatní osobní náklady 26 733,00 

Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 231 869,90 

Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) 17 574,30 

Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 2 089,00 

Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56 - 59, 64,67 - 
69) 67 718,80 

Provozní náklady celkem (součet ř. 53,56 - 59, 64,67 - 70) 1 718 000,00 

Investiční náklady 0,00 

Náklady celkem ( z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) 1 718 000,00 

    

Přidělená dotace (krajská)  1 718 000,00 

Vráceno  0,00 
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Příloha 1 

 
1. ŠEVČÍK, Jiří. Knihovna láká na trénování paměti. Břeclavský deník Rovnost. 06.01.2009, roč. 19, č. 2, s. 3. 

Břeclav - trénování - paměť - kurzy - přihlášky - informace - Městská knihovna Břeclav 

 
2. HEMALA, Karel. Člověk by měl trénovat nejen tělo, ale i mysl. Týdeník Břeclavsko. 11.02.2009, roč. 7, č. 6, 

s. 5. 
Břeclav - knihovna - kurz trénování paměti - Čech, Jaroslav – rozhovory 

 
3. (FIA). Knihovna nabízí také mluvící knihy. Břeclavský deník Rovnost. 16.02.2009, roč. 19, č. 39, s. 3. 

Břeclav - Městská knihovna Břeclav - mluvící knihy - nabídka – propagace 

 
4. VRBAS, Martin. Přesun knihovny? Možná za pár let : plánované stěhování břeclavské knihovny je v 

nedohlednu kvůli nedostatku peněz. V městské kase by se musely najít miliony. Břeclavský deník 
Rovnost. 17.02.2009, roč. 19, č. 40, s. 1. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - stěhování - plány - oddálení - finance - Piškula, Dymo - starostové - Dům 
školství - rekonstrukce - náklady finanční - Uhlíř, Marek - ředitelé - počítače - učebny – služby 

 
5. ŠEVČÍK, Jiří. V soutěži o nejhezčího sněhuláka nakonec vyhrál každý fotograf Jiří Ševčík. Břeclavský deník 

Rovnost. 20.02.2009, roč. 19, č. 43, s. 3. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - soutěže - sněhuláci - děti - malování - pobočky - Poštorná - Piškulová, Soňa 
– kultura 

 
6. HEMALA, Karel. Hodinka u gramofonu s Elvisem Presleym. Týdeník Břeclavsko. 25.02.2009, roč. 7, č. 8, s. 9. 

Břeclav - Presley, Elvis - knihovna - hudební oddělení – hudba 

 
7. UHLÍŘ, Marek. Internetové kurzy pokračují. Moravský Jih. 03.03.2009, roč. 23, č. 8, s. 5. 

Břeclav - knihovna - internet - kurzy – vzdělávání 

 
8. HEMALA, Karel. Knihovna připravila bohatý Březen - měsíc knihy. Týdeník Břeclavsko. 04.03.2009, roč. 7, 

č. 9, s. 8. 
Břeclav - knihovna - březen - měsíc knihy - program – akce 

 
9. ČECH, Jaroslav. Břeclavská knihovna v měsíci březnu nabízí. Moravský Jih. 10.03.2009, roč. 23, č. 9, s. 4. 

Břeclav - knihovna - nabídka - recitační soutěž - Kniha mého srdce - Sobotka, Ivo – kurzy 

 
10. (MUH). Cestovatel bude vyprávět o Rusku. Břeclavský deník Rovnost. 12.03.2009, roč. 19, č. 60, s. 3. 

Břeclav - Rusko - vyprávění - cestovatelé - Městská knihovna Břeclav - beseda – promítání 

 
11. (EWI). Z domu školství bude knihovna. Časem. Břeclavský deník Rovnost. 14.03.2009, roč. 19, č. 62, s. 3. 

Břeclav - Dům školství - opravy - příspěvkové organizace - Domovní správa Břeclav - Městská knihovna Břeclav - 
policie - zateplování - okna - Evropská unie - Státní fond životního prostředí - šetření - stavební úpravy 

 
12. ŠVACH, Jaroslav. V knihovně poslouchali Elvise. Moravský Jih. 17.03.2009, roč. 23, č. 10, s. 7. 

Břeclav - knihovna - Hodinka u gramofonu - akce - Elvis Presley – poslech 

 
13. HEMALA, Karel. Procvičte paměť a znalosti. Týdeník Břeclavsko. 18.03.2009, roč. 7, č. 11, s. 8. 

Břeclav - knihovna - kurz trénování paměti - přednáška - vzdělávání – akce 

 
14. WINDOVÁ, Eliška. Knihovny se otevřou i v noci. Nový život. 02.04.2009, roč. 19, č. 14, s. 6. 

Břeclavsko - knihovny - Noc s Andersenem - otevření - noční - akce 
15. (EWI). Geršic povypráví o Lichtenštejnech. Břeclavský deník Rovnost. 08.04.2009, roč. 19, č. 83, s. 3. 

Břeclav - Městská knihovna Břeclav - Na Obecní - Stará Břeclav - přednášky - Geršic, Miroslav - Lichtenštejnové – 
Morava 

 
16. HEMALA, Karel. Přednáška přiblíží rod Lichtensteinů. Týdeník Břeclavsko. 08.04.2009, roč. 7, č. 14, s. 9. 

Stará Břeclav - Geršic, Miroslav - knihovna - beseda - přednáška - Lichtensteinové - vzdělávání 
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17. Děti strávily noc mezi regály v knihovně. Nový život. 09.04.2009, roč. 19, č. 15, s. 6. 

Břeclav - knihovna - Noc s Andersenem - noční provoz - děti - akce 
 

18. ČECH, Jaroslav. Vyberte i vy knihu svého srdce. Moravský Jih. 14.04.2009, roč. 23, č. 14, s. 4. 
Břeclav - knihovna - Kniha mého srdce - projekt - hlasování 

 
19. WINDOVÁ, Eliška. Poprvé v knihovně. Břeclavský deník Rovnost. 16.04.2009, roč. 19, č. 89, s. 3. 

Břeclav - pasování - Uhlíř, Marek - přivítání - prvňáčci - Městská knihovna Břeclav - čtenáři - kultura 
 

20. WINDOVÁ, Eliška. Ohrožená příroda. Břeclavský deník Rovnost. 27.05.2009, roč. 19, č. 122, s. 3. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - výstavy - kresby - děti - Centrum volného času Duhovka - příroda - zvířata - 
ohrožená - kultura 

 
21. ČECH, Jaroslav. Obohaťte svou knihovnu. Moravský Jih. 02.06.2009, roč. 23, č. 21, s. 7. 

Břeclav - knihovna - výprodej - literatura - časopisy - pozvání 
 

22. WINDOVÁ, Eliška. Piškula debatoval a učil žáky historii : setkání břeclavského starosty Dymo Piškuly se 
žáky škol bylo plné překvapení. Bavil se o Lisabonské smlouvě i testech KLDR. Břeclavský deník 
Rovnost. 03.06.2009, roč. 19, č. 128, s. 3. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - Starosti pana starosty - žáci - Piškula, Dymo - setkání - Létalová, Jarmila - 
knihovníci - besedy 

 
23. WINDOVÁ, Eliška. Knihovna připravila zábavu na letní dny. Břeclavský deník Rovnost. 15.07.2009, roč. 19, 

č. 163, s. 3. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - prázdniny - dětské oddělení - zábava - tvoření - kultura 

 
24. ŠEVČÍK, Jiří. Knihovna promítne dětem pohádky. Břeclavský deník Rovnost. 20.07.2009, roč. 19, č. 167, s. 3. 

Břeclav - Městská knihovna Břeclav - dětské oddělení - prázdniny - děti - program - pohádky - promítání 
 

25. UHLÍŘ, Marek. Léto v Městské knihovně Břeclav. Moravský Jih. 28.07.2009, roč. 23, č. 28, s. 7. 
Břeclav - knihovna - prázdniny - děti - čtenáři - akce - vzdělávání 

 
26. (EWI). Připravují pro děti zábavná odpoledne. Břeclavský deník Rovnost. 06.08.2009, roč. 19, č. 182, s. 3. 

Břeclav - knihovna - prázdniny - Dělání, dělání všechny smutky zahání - tvoření - zábava - děti - akce 
 

27. (ECH). I v knihovně se dá loučit s prázdninami. Týdeník Břeclavsko. 19.08.2009, roč. 7, č. 32, s. 9. 
Břeclav - knihovna - prázdniny - loučení - akce 

 
28. SAVAROVÁ, Zdeňka. Na dvoře knihovny zazní jazz i četba. Břeclavský deník Rovnost. 26.08.2009, roč. 19, 

č. 199, s. 3. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - akce - hudba - četba - kultura - pozvánka - Kafé Piksla 

 
29. WINDOVÁ, Eliška. Hurychová promluví o domácím násilí. Břeclavský deník Rovnost. 15.09.2009, roč. 19, 

č. 216, s. 3. 
Břeclav - Městská knihovna Břeclav - besedy - domácí násilí - pozvánky - Hurychová, Eva - kultura 

30. (JAČ). Největší leporelo bude v břeclavské knihovně. Týdeník Břeclavsko. 16.09.2009, roč. 7, č. 36, s. 8. 
Břeclav - knihovna - leporela - největší - výročí - založení - Seifertová, Lucie – akce 

 
31. WINDOVÁ, Eliška. Barnetová: Bylo nás už moc. Břeclavský deník Rovnost. 18.09.2009, roč. 19, č. 219, s. 3. 

Břeclav - Svatováclavské slavnosti - hry divadelní - Barnetová, Dana - autoři - Břeclavské divadlo - Břetislav - 
Městská knihovna Břeclav - představení - leporelo - kultura 

 
32. Obří leporelo mapuje dějiny českého národa. Břeclavský deník Rovnost. 18.09.2009, roč. 19, č. 219, s. 3. 

Břeclav - Městská knihovna Břeclav - leporela - výstavy - Seifertová, Lucie - kultura 
 

33. WINDOVÁ, Eliška. Paměť si mohou lidé trénovat v knihovně. Břeclavský deník Rovnost. 21.09.2009, roč. 19, 
č. 221, s. 3. 
Břeclav - trénování paměti - kurzy - Městská knihovna Břeclav - nabídky 
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34. ČECH, Jaroslav. Přijďte na Týden s břeclavskou knihovnou. Týdeník Břeclavsko. 30.09.2009, roč. 7, č. 38, s. 9. 
Břeclav - knihovna - Týden knihoven - Kniha mého srdce – akce 

 
35. WINDOVÁ, Eliška. Jablko na papíře. Břeclavský deník Rovnost. 06.10.2009, roč. 19, č. 233, s. 3. 

Břeclav - Městská knihovna Břeclav - soutěže - malování - jablka – ocenění 

 
36. HEMALA, Karel. Řada knihoven tento týden nabízí něco navíc. Týdeník Břeclavsko. 07.10.2009, roč. 7, č. 39, 

s. 10. 
Břeclavsko - knihovny - nabídky - Týden knihoven - knihy – akce 

 
37. (SAV). Břeclavská knihovna ukáže obrazy i vína. Břeclavský deník Rovnost. 30.10.2009, roč. 19, č. 253, s. 3. 

Břeclav - Městská knihovna Břeclav - vernisáže - výstavy - Vymyslický, Libor - Uhrová, Kateřina - malíři – kultura                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


