
1 

 

I. Služby Městské knihovny Břeclav pro město 
 

1. Úvod k činnosti Městské knihovny Břeclav za rok 2010 
 

Rok 2010 byl pro Městskou knihovnu Břeclav velmi náročný. Kromě pravidelné 
knihovnické činnosti nás čekala řada složitých úkolů, které se nám podařilo velmi dobře 
zvládnout. Za všechny připomeňme:   

 

 začátek revize fondu (květen 2010) 

 výměna oken, oprava fasády hlavní budovy (červen-srpen) 

 malování oddělení pro děti, výměna koberce (červenec, srpen) 

 výměna topidel v oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře (červenec, srpen) 

 výprodej vyřazených knih (říjen2010 – prosinec 2010) 

 realizace počítačových kurzů pro čtenáře a kurzů trénování paměti 

 prohlubování spolupráce se školami a mimoškolními zařízeními 

 pořádání kulturních pořadů pro veřejnost 

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

činnost, zvukovou knihovnu a nákup literatury 

 důraz na vzdělávání a profesní růst pracovníků knihovny 

 přispívání katalogizačními záznamy do souborného katalogu Národní knihovny ČR a 

katalogu SKAT Lanius 

 
Projekty a dotace 

 
V roce 2010 byly podány tyto žádosti na poskytnutí dotace: 

1. na nákup zvukových knih v rámci výběrového dotačního řízení Knihovna 21. století a 
vyhodnocení grantu z minulého – dotace 7 000 Kč  

2. na akce pro děti v rámci výběrového dotačního řízení Knihovna 21. století, který nesl 
název Čtenářský erb znalostí aneb Brána knihovny otevřená - dotace 9 000 Kč  

3. na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a děl 
literární vědy a kritiky pro profesionální veřejné knihovny z projektu Česká knihovna -  
dotace 2 800 Kč  

4. na zajištění a poskytování odborných knihovnických služeb s jednotlivými zřizovateli 
knihoven - městy a obcemi. Činnost je financována z rozpočtu Jihomoravského kraje 
v Brně z  Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven JMK – 
obdrženo 1 590 000 Kč. 
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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 byli vysíláni na odborné kurzy, semináře a školení zaměřené na potřeby 
organizace. Letos se zúčastnili těchto akcí:  

 
 

 

jméno školení, kurz, přednášky - téma       

Čech Jaroslav, Mgr. Seminář pro trenéry paměti působící v knihovnách (KKV Havl. Brod) 
  Základy fundraisingu v oblasti kultury (UZS, MZK Brno) 
  Projektový management v kultuře (UZS, MZK Brno) 
  Konference Knihovny současnosti 2010 (SDRUK, Seč) 
  ELKA – knihovnická angličtina (e-learning) - závěrečný test (MZK Brno) 
  CODEXIS systém právních informací (Atlas, s.r.o., Břeclav) 

Koláčková Naděžda ELKA – knihovnická angličtina (e-learning) - závěrečný test (MZK Brno) 
  Zvukové knihy v roce 2010 (Třebíč)  
  CODEXIS systém právních informací (Atlas, s.r.o., Břeclav) 

Křížová Petra ELKA – knihovnická angličtina (e-learning) - závěrečný test (MZK Brno) 
  CODEXIS systém právních informací (Atlas, s.r.o., Břeclav) 

Kuriálová Vladimíra Klub dětských knihoven (MZK Brno) 

Létalová Jarmila  Porada klubu dětských knihoven (MZK Brno) 

  
Výchova k občanství - nové možnosti pro práci s dětmi v knihovnách (KJM 
Brno ) 

Pindová Ludmila, Bc. Jak získávat sponzory na akce pro děti (KJM Brno) 
  Knižní veletrh - Praha 
  Základy fundraisingu(MZK Brno) 
  ELKA – knihovnická angličtina (e-learning) - závěrečný test (MZK Brno) 
  Cizí slovo poezie (KJM Brno) 

Piškulová Soňa KJM Brno SKIP- přednáška o K. H. Mácha 

Pyskatá Lucie Brno KJM- seminář Výchova k občanství pro děti a mládež 
  CODEXIS systém právních informací (Atlas, s.r.o., Břeclav) 

Turečková Magda E-lka – kurz knihovnické angličtiny 
  Knižní veletrh - Praha 
  CODEXIS systém právních informací (Atlas, s.r.o., Břeclav) 

Slabá Jana CODEXIS systém právních informací (Atlas, s.r.o., Břeclav) 
  Knižní veletrh - Praha 

Svobodová Krista CODEXIS systém právních informací (Atlas, s.r.o., Břeclav) 

Ivančicová Helena Knižní veletrh - Praha 

Miklíková Milada CODEXIS systém právních informací (Atlas, s.r.o., Břeclav) 
  Benchmarking (MZK Brno) 
  Zvukové knihy v roce 2010 (Třebíč)  
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2. Numerické výsledky činnosti Městské knihovny Břeclav 2010 
*Od roku 2009 návštěvníci včetně akcí, internetu a vituálních návštěv!!! 12/2009 12/2010 rozdíl 

   POČET REG. ČTENÁŘŮ CELKEM 3 607 3 840 233 
   z toho do 15 let 958 978 20 
   POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ CELKEM (i akce*) 129 565 121 923 -7 642 
   z toho virtuální návštěvníci   39 592 34 906 -4 686 
   VÝPŮJČKY 257 221 245 443 -11 778 
   z toho naučná (dospělí) 36 976 32 507 -4 469 
   z toho beletrie(dospělí) neevidovalo se 100 996   
   z toho naučná (děti) neevidovalo se 9 557   
   z toho beletrie(děti) neevidovalo se 27 940   
   z toho periodika neevidovalo se 64 708   
   z toho CD neevidovalo se 9 811   
   z toho elektronické + jiné neevidovalo se 822   
   BIS 0 0 0 
   MVS (obdržené, zaslané) 804 764 -40 
   ZAPSÁNO A ZPRACOVÁNO KNIH 3 421 2 950 -471 
   z toho beletrie 2 490 2 173 -317 
   z toho naučná 931 777 -154 
   Počet nakoupených svazků knih 3 048 2 467 -581 
   Počet nakoupených titulů knih 2 661 2 217 -444 
   Dary (svazky) neevidovalo se 483   
   ZAPSÁNO A ZPRACOVÁNO AV MÉDIÍ 488 440 -48 
   z toho DVD (elektronické dok.) 20 2 -18 
   z toho videokazet (zvukově obrazové dok.) 0 0 0 
   z toho MG kazet (zvukové dok.) 0 0 0 
   z toho zvukových knih(nosiče MG,CD,…) 191 173 -18 
   z toho CD audio (zvukové dok.) 276 265 -11 
   z toho CD-ROM (eletronické dok.) 1 0 -1 
   Ediční činnost 2 0 -2 
   Akce pro čtenáře 479 418 -61 
   Počet účastníků akcí 10 656 10 203 -453 
   

          

INTERNET 
   

2009  
celkem 

12/2009 2010  
celkem 

12/2010 rozdíl  
celkem 

rozdíl  
měsíc 

 STUDOVNA návštěvníci  3 433 299 3 631 253 198 -46 

 ČÍTÁRNA návštěvníci   3 369 247 3 780 307 411 60 

 DĚTSKÉ návštěvníci  1 165 90 1 451 94 286 4 

 POŠTORNÁ návštěvníci  2 677 248 2 575 143 -102 -105 

 CHARVÁTSKÁ návštěvníci  394 23 594 50 200 27 

 STARÁ BŘECLAV návštěvníci   533 37 370 25 -163 -12 

CELKEM VŠECHNA ODDĚLENÍ 11 571 944 12 401 872 830 -72 

          

    

2009  
celkem 

12/2009 2010  
celkem 

0 rozdíl  
celkem 

rozdíl  
měsíc 

 návštěvnost webových stránek :  35 650 2 653 36 982 2 841 1332 188 
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PŘEHLED VÝPŮJČEK, ČTENÁŘŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ  

 JEDNOTLIVÝCH PŮJČOVEN 

         *Od roku 2009 návštěvníci včetně akcí a internetu (bez virtuálních 
návštěv)!!! 2009 2010 rozdíl 

 

DOSPĚLÉ ODD. 

reg. čtenáři / z toho do 15 let 1 898/113 1 935 / 98 37 / 15 
 návštěvníci (včetně akcí)* 26 552 24 375 -2177 
 výpůjčky 94 051 89 108 -4943 
 

DĚTSKÉ ODD. 

reg. čtenáři / z toho do 15 let 638/442 783 / 483 145 / 41 
 návštěvníci (včetně akcí) 12642 12 861 219 
 výpůjčky 24211 24 463 252 
 

STUDOVNA 
návštěvníci (včetně akcí) 9006 9 648 642 

 výpůjčky 1857 1 042 -815 
 ČÍTÁRNA A PŮJČOVNA CD-nově od 

června 2009* 

návštěvníci (včetně akcí) 15726 14 938 -788 
 výpůjčky 46568 44 435 -2133 
 

ZVUKOVÁ KNIH. 
návštěvníci (včetně akcí) 351 287 -64 

 výpůjčky 6100 4 012 -2088 
 

CHARVÁTSKÁ  

reg. čtenáři / z toho do 15 let 197/60 183 / 59 -14 /-1 
 návštěvníci (včetně akcí) 3744 3 779 35 
 výpůjčky 12450 11 447 -1003 
 

POŠTORNÁ 

reg. čtenáři / z toho do 15 let 676/276 715 / 254 39 / -22 
 návštěvníci (včetně akcí) 18053 17 646 -407 
 výpůjčky 51682 50 301 -1381 
 

STARÁ BŘECLAV 

reg. čtenáři/z toho do 15 let 197/67 226 / 85 29 / 18 
 návštěvníci (včetně akcí) 3899 3 468 -431 
 výpůjčky 20302 20 628 326 
 * sloučeno fyzicky v dubnu 09,ale ve statistice společně počítáno až od června 2009 
         

PŮJČOVÁNÍ HUDEBNÍCH CD (i LP,MC) - nově ve spojené čítárně a hudebním     2 009 2 010 rozdíl 

 

výpůjčky celkem / měsíčně 7 393 / 458 
5 581 / 

389 - 1 812 / -69 
 

  

z toho absenční 7 277 / 458 
5 578 / 

386 -1 699 / 72 
 z toho prezenční 116 / 0 76 / 3 -40 / 3 
 

         

KOPÍROVÁNÍ, TISK 

uživatelé tržba Kč 

 

celkem 
prosinec 
2010 celkem 

prosinec 
2010 

 čítárna a půjčovna CD 1 221 82 17 906 1 121 
 studovna 355 27 7 385 487 
 dětské odd. 119 6 368 9 
 dospělé odd. 36 3 252 15 
 Poštorná 520 28 6 711 347 
 Charvátská 73 5 920 38 
 Stará Břeclav 45 2 329 40 
 

   
2369 153 33 871 Kč 2 057 Kč 

 
 STUDOVNA REGION 

Zpracování článků celkem/ měs.       1 080 / 219 
     z toho RETRO celkem/měs. 0/0 
   Regionální osobnosti celkem/ měs.       0/0 
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3. Hodnocení jednotlivých oddělení a poboček knihovny 

3.1 Oddělení akvizice, katalogizace a doplňování fondů 
 
Přidělená částka na nákup knih v roce 2010 byla 332 000 Kč. Koncem roku se plánovaná 

částka navýšila o 57 138 Kč na konečných 389 138 Kč. Bylo nakoupeno celkem 2467 svazků.  

Srovnávací tabulka nákupu za posledních 6 let 

 

 

 

Průměrná cena knihy v Kč
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363 206 
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444 776 
Kč 

440 057 
Kč 389 138 Kč 
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Počet nakoupených svazků do Městské knihovny Břeclav v letech 2007-2010 

 

 

    2007 2008 2009 2010 
 Počet 

nakoupených 2291 2821 3048 2467 
 

 

Počet nakoupených svazků do jednotlivých oddělení v letech 2007-2010 

 
2007 2008 2009 2010 

dospělé 935 1176 1198 1074 

studovna+ekonomické   143 161 53 61 

dětské 462 548 617 594 

hudební 13 22 0 0 

Poštorná 479 615 807 575 

St. Břeclav 146 188 162 81 

CH. Nová Ves 113 111 211 82 

Celkem svazků 2291 2821 3048 2467 
 

 

Celkovou částku na nákup přidělovalo vedení organizace pravidelně dle stanoveného 

rozpočtu.  

S ekonomickým oddělením se prováděla každý měsíc kontrola došlých faktur a čerpání 

financí na nákup knih. 
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Ke konečnému přírůstku nových knih musíme připočítat 483 darů od různých nakladatelství, 

samotných autorů, z projektu Česká knihovna a od občanů města Břeclavi.  

V roce 2010 byl fond Městské knihovny Břeclav navýšen o 2 950 svazků nakoupených a 

darovaných knih. 

 

Uzavřené smlouvy s internetovými dodavateli na rok 2010: 

již tradičně nákup nových knih provádíme elektronickými objednávkami přes internet. Máme 

uzavřeny smlouvy s těmito dodavateli: 

 Knižní velkoobchod KOSMAS – (rabat 25%)  

 Knižní velkoobchod Euromedia Group – (rabat 28%)  

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

 Nakladatelství DOMINO - (rabat 30%)  

 Nakladatelství ALPRESS – (rabat 30%)  

 Nakladatelství Computer Press – (rabat 30%)  

 Knižní velkoobchod Beta - Dobrovský– (rabat 30 %)  

 Nakladatelství Albatros – (rabat 30%)  

 Knihkupectví Ivo Vašíček – (rabat 18%)  

Nadále využíváme i nabídek slevněných knih, které nám přiváží do knihovny tito prodejci: 

Levné knihy Gloss, Pařízek Opatov. 

 

Aktualizace fondu 

V roce 2010 bylo vyřazeno 3 817 svazků opotřebovaných, duplicitních, zastaralých knih a 

zvukových nosičů. S vyřazenými dokumenty 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. 
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3.2 Služby čtenářům 

3.2.1 Oddělení pro dospělé čtenáře 

 

 2010 2009  

čtenáři 1932 1897 +35 

návštěvníci 23795 25680 -1885 

výpůjčky 89112 94051 -4939 

 
Meziknihovní výpůjční služba   
 

Obdržené z jiných knih. 507 

Zaslané jiným knih. 257 

Vybráno Kč 26.900,- 

 
Domov seniorů:  
 

čtenáři 17 

návštěvníci 205 

výpůjčky 1217 

 
Počet čtenářů se mírně zvýšil, ale vzhledem k tomu, že oddělení bylo 6 týdnů mimo provoz 
kvůli výměně oken a topení, návštěvníci i výpůjčky o něco poklesly. Ovšem, pokud by bylo 
otevřeno celou dobu, všechna čísla by byla v plusu, protože pokles je menší než výsledné 
ukazatele za jeden měsíc (jak podle průměru, tak i podle skutečnosti loňského roku). 
 
Akce: 
 

 2010 2009 

Exkurze a literární pásma 29 40 

 
První ročníky středních škol a učilišť přišly na exkurzi jako každý rok. Výklad jsme rozšířily o 
bibliograficko-informační gramotnost a je zakončen testem znalostí.  
Počet objednaných literárních pásem se snížil, protože podle slov vyučujících neměli 
vzhledem k práci se státními maturitami prostor pro vyčlenění času na další aktivity.  Naopak 
u odborného učiliště zájem vzrostl. Je potěšitelné, že zájem projevilo i gymnázium Břeclav, i 
když překvapivě nikoliv češtináři, ale angličtinářka, která si poté, co přišli na W. Shakespeara, 
objednala i další literární pásmo, které v nabídce nebylo. To se v současné době začalo 
zpracovávat (Americká literatura a E. A. Poe). 
Přehled uskutečněných akcí: 
Leden-únor: celostátní akce Magnesia litera 
Únor- B. Němcová (SOU), poskytnutí poradenské služby pracovnici MěK Hodonín-literární 
pásma pro střední školy (přišla si pro naše know-how) 
Březen- Divadla malých scén (OA) 
Duben – Česká exilová literatura (soukromá střední škola) 
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Květen: K. Čapek -člověk proti válce, Věčný poutník J. A. Komenský (obě soukromá střední 
škola), knižní veletrh Praha  
červen: K. Čapek (SOU), Kurs knihovnické angličtiny: Křížová, Turečková 
červenec – srpen: revize fondu: dospělé, Poštorná, Charvátská N. V., St. Břeclav 
                                stěhování a úklid dotčených provozů      
Září:   Den otevřených dveří-SOU Břeclav, výběr knih a zajištění burzy, odchod P. Křížové, 
zapracování L. Pyskaté 
Říjen – exkurze, Divadla malých scén (SPŠ), Humanismus a renesance-W. Shakespeare 
(gymnázium) 
Listopad:    Exkurze 
Prosinec - exkurze, Divadla malých scén (SOU), Brno KJM- seminář Výchova k občanství pro 
děti a mládež -účast L. Pyskatá 
 
Během celého roku půjčování kromě oddělení pro dospělé i ve studovně, čítárně a dětském 
oddělení podle potřeby jednotlivých odd., pomoc při pořádání akcí pro veřejnost 
Po číselné revizi jsme začaly s kontrolou a značením knižních hřbetů ve skladu v naučné 
literatuře - do konce roku po třídu 5.       
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3.2.2 Studovna, internetová studovna a regionální fond 
            
 

STUDOVNA 

Návštěvníci celkem (2009  2010):    9006  9648 

 

INTERNET 

Návštěvníci celkem (2009  2010):    3433  3631 

 

KULTURNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST 

16 akcí  1333 návštěvníků 

 
I přes přerušení provozu, které trvalo déle než tři měsíce se, nám podařilo ve srovnání 
s rokem 2009 zvýšit návštěvnost našeho oddělení. 
 

Anne Franková, nacismus, holocaust a my  
Řada akcí pro veřejnost byla zahájena ve čtvrtek 21. ledna 2010, kdy se v 
malém sále knihovny konala přednáška Drs. Hildegondy Rijksenové z Centra 
ekumenického setkávání a dialogu Olomouc, nazvaná Anne Franková, 
nacismus, holocaust a my. Beseda byla spojena s tematickou výstavou a 
promítáním dokumentárního filmu o osudech této židovské dívky, kterou 

proslavil deník, jenž si psala během druhé světové války v Amsterdamu, kdy se svou rodinou 
skrývala v tajném úkrytu před nacisty. 

 

Chcete vědět, jak nenaletět podvodníkům?  
V úterý 7. dubna 2010 se v malém sále knihovny uskutečnila beseda s mluvčí 
břeclavské policie Kamilou Haraštovou pod názvem Jak nenaletět 

podvodníkům, která se  týkala  problematiky trestné činnosti zaměřené na seniory.  
 

 
Sám v Himaláji 
Ve středu 14. dubna 2010 se v malém sále knihovny uskutečnila 
beseda nazvaná Sám v Himaláji s podtitulem Nepál - příroda, hudba a 
lidé. Jednalo se o poutavé vyprávění známého brněnského hudebníka, 
fotografa a cestovatele Mgr. Karla Kocůrka, spojené s ukázkou tradičních 

lidových hudebních nástrojů této exotické země 
 
 

http://breclav.blogspot.com/2010/01/anne-frankova-nacismus-holocaust-my.html
http://breclav.blogspot.com/2010/03/chcete-vedet-jak-nenaletet-podvodnikum.html
http://1.bp.blogspot.com/_m_sJC_cbsC4/S0wvAm_4itI/AAAAAAAAAiQ/4zFdljz2Xok/s1600-h/anne.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_m_sJC_cbsC4/S7HXmXXX2vI/AAAAAAAAAmI/Rci1bc8DexM/s1600/logo-pcr.gif
http://4.bp.blogspot.com/_m_sJC_cbsC4/S7G9tWc30UI/AAAAAAAAAlA/3nwbH946O4s/s1600/Nep%C3%A1l+2.jpg
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Americká divočina s manžely Špillarovými  
Cestovatelská dvojice manželů Špillarových představila svou velkou 
okružní cestu po severoamerických národních parcích. Beseda spojená 
s promítáním diapozitivů a nazvaná Severní Amerika – v zajetí divočiny 
byla pořádána v rámci Března - měsíce čtenářů a uskutečnila se ve středu 

24. března ve velkém sále knihovny.  
 

Výstava o rakouské sluneční architektuře  
V pátek 19. března 2010 v 17 hod byla vernisáží zahájena výstava 
Rakouská sluneční architektura – nízkoenergetické a pasivní domy 
architektů Reinberga a Treberspurga. Výstava se v malém sále 
knihovny konala až do pátku 4. dubna 2010 a otevřena byla ve všední 

dny od 9  do 18 hod.  
 

 

Literární kavárna s Evou Dobšíkovou  
Knihovna pokračovala i v tradici pořádání tzv. Literární kavárny. V úterý 
16. března 2010 v 15.30 se v malém sále knihovny konala beseda 
s regionální spisovatelkou Evou Dobšíkovou, autorkou autobiografické 
publikace Naše doba a my v ní, spojená s autorským čtením, 

autogramiádou a prodejem knihy. 
 

Do Oceánie s manžely Špillarovými  
A ještě jednou do Břeclavi zavítala cestovatelská dvojice manželů 
Špillarových, a to v rámci celostátní knihovnické akce Týden knihoven. 
Tentokrát nám Václav a Lenka Špillarovi představili  svou  cestu do 
Oceánie, konkrétně na Havajské ostrovy. Beseda se uskutečnila ve středu 
6. října 2010 ve velkém sále knihovny. 

 
 

Den otevřených dveří  
Po rozsáhlé rekonstrukci se knihovna rozhodla uspořádat Den 
otevřených dveří, při kterém si mohli zájemci opravenou knihovnu 
nejen projít, ale dozvědět se i leccos zajímavého z její historie i 
současnosti. 
Akce se konala v pátek 24. září 2010, zahájena byla ve 

studovně krátkou prezentací a poté následovala komentovaná prohlídka všech prostor 
knihovny včetně těch, které jsou veřejnosti normálně nepřístupné.  

 

 

 

http://breclav.blogspot.com/2010/03/americka-divocina-s-manzely.html
http://breclav.blogspot.com/2010/03/vystava-o-rakouske-slunecni.html
http://breclav.blogspot.com/2010/03/literarni-kavarna-s-evou-dobsikovou.html
http://breclav.blogspot.com/2010/09/do-oceanie-s-manzely-spillarovymi.html
http://www.gallery3a.com/o_nas.htm
http://breclav.blogspot.com/2010/09/den-otevrenych-dveri.html
http://3.bp.blogspot.com/_m_sJC_cbsC4/S5jhRW2vXUI/AAAAAAAAAjo/TWbRNFNAgk4/s1600-h/yellowstone.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_m_sJC_cbsC4/S4zdD3ITM_I/AAAAAAAAAiw/GpWU4ufKnoY/s1600-h/architektura.jpg
http://mm.denik.cz/68/ba/eva_dobsikova_vranovice_denik_clanek_solo.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_m_sJC_cbsC4/TJNnwn6uajI/AAAAAAAAAqQ/9FQEqiYIa7A/s1600/TK-2010-mal%C3%BD.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_m_sJC_cbsC4/TJMrfU2hrhI/AAAAAAAAAqA/2hFnohY-iOo/s1600/nov%C3%A1+budova.jpg
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Vernisáž výstavy fotografií Broňky Kožďálové  
Knihovna v loňském roce zahájila také novou řadu výstav mladých 
regionálních umělců. První vlaštovkou byla vernisáž 
výstavy fotografií Broňky Kožďálové, která se uskutečnila v pátek 5. 
listopadu 2010 v malém sále knihovny. Výstava byla 
následně k vidění od 8. do 22. listopadu ve vstupních prostorách 

knihovny.  
 

VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO VEŘEJNOST 

44 akcí  480 návštěvníků 

 

KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 
 

Už tradičně se konaly dvě řady kurzů trénování paměti pro 
začátečníky, jarní a podzimní. Úvodní lekce jarní řady proběhla 
ve čtvrtek 21. ledna 2010 v malém sále knihovny. Úvodní, volně 
přístupná přednáška podzimní řady se konala v rámci celostátní 
knihovnické akce Týden knihoven ve čtvrtek 7. října sále knihovny. Poté 
následovalo osm lekcí věnovaných konkrétním paměťovým technikám. 

 
Pro ty, kteří základní paměťový kurz již absolvovali, studovna přichystala KURZ TRÉNOVÁNÍ 
PAMĚTI PRO POKROČILÉ, kde si zájemci mohli jednak prohloubit své znalosti paměťových 
technik, ale osvojit si i techniky nové, jako např. práci s myšlenkovými mapami nebo základy 
efektivního zpracovávání informací, tzv. rychločtení. Úvodní lekce kurzu pro pokročilé se 
konala v úterý 19. ledna 2010 v malém sále knihovny. 
 
V rámci osvěty jsme uspořádali na pobočce v Poštorné dvojici přednášek o trénování paměti 
pro žáky základních škol. 

 

POČÍTAČOVÉ KURZY 

 

Kurzy probíhají každou středu a pátek od 9 do 11 hod v internetové studovně knihovny. 
V letních měsících bylo kvůli rekonstrukci studovny pořádání kurzů přerušeno. 

 

PC kurz pro úplné začátečníky  
Nová řada čtyřdílného počítačového kurzu pro úplné začátečníky, nazvaného 

Seznámení s počítačem se konala dvakrát, zahájena byla ve středu 21. dubna 2010 a ve 
středu 6. října 2010.  
 

http://breclav.blogspot.com/2010/11/zveme-na-vernisaz-fotografii-bronky.html
http://breclav.blogspot.com/2010/09/nova-rada-kurzu-trenovani-pameti.html
http://breclav.blogspot.com/2010/09/nova-rada-kurzu-trenovani-pameti.html
http://breclav.blogspot.com/2010/09/nova-rada-kurzu-trenovani-pameti.html
http://breclav.blogspot.com/2010/09/nova-rada-kurzu-trenovani-pameti.html
http://breclav.blogspot.com/2010/04/pc-kurz-pro-uplne-zacatecniky.html
http://2.bp.blogspot.com/_m_sJC_cbsC4/S8Li0_uqx6I/AAAAAAAAAmg/UjaJTBBVQQY/s1600/pcforseniors.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_m_sJC_cbsC4/TJyOUEP2YLI/AAAAAAAAAtU/5BF8twC0juE/s1600/zapom%C3%ADn%C3%A1n%C3%AD.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_m_sJC_cbsC4/TM6Pl5UCekI/AAAAAAAAAwo/WRO9_FDhHmg/s1600/bronka.jpg
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Počítačové kurzy pro mírně pokročilé  
Vlajková loď našich počítačových kurzů proběhla taktéž dvakrát, zahájena byla 
ve středu 13. ledna 2010 a ve středu 20. října 2010.  Na tomto 

dvacetihodinovém kurzu se zájemci mohou dozvědět vše podstatné o ovládaní počítače.  
 

Grafické možnosti počítače pro mírně pokročilé   
S příznivým ohlasem se setkal kurz Grafické možnosti počítače pro mírně 
pokročilé, který začal ve středu 1. prosince 2010.  Zájemci se na něm mohli 

dozvědět vše podstatné o práci s obrázky, digitálními fotografiemi nebo videem.  
 

REGIONÁLNÍ FOND 

 

Knihy:     2392 celkem  pořízeno 46 nových  

Články:  31967 celkem  vloženo 1080 nových 
 
 

Propagace novinek v regionálním fondu  
Fond regionální literatury naší knihovny shromažďuje knihy s regionální 
tematikou a knihy regionálních autorů především z území bývalého břeclavského 
okresu, obsahuje ale i materiály týkající se širší oblasti celého moravského 
Slovácka. Jelikož se fond neustále rozrůstá o nové tituly, rozhodli jsme se o 
nových přírůstcích pravidelně informovat na blogu knihovny a zároveň na ně 

upozornit výstavkou ve studovně.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://breclav.blogspot.com/2010/01/pocitacove-kurzy-pro-mirne-pokrocile.html
http://breclav.blogspot.com/2010/11/naucte-se-upravovat-obrazky-video-v.html
http://breclav.blogspot.com/2010/09/novinky-v-regionalnim-fondu.html
http://4.bp.blogspot.com/_m_sJC_cbsC4/TJycPOhsDiI/AAAAAAAAAtw/qu1RFtS4FtM/s1600/region-knihy.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_m_sJC_cbsC4/TOI8uUA9n4I/AAAAAAAAAxo/ZbxCPFCkkM0/s1600/ostrost1.gif
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3.2.3 Oddělení pro děti 
 
Na začátku roku 2010 jsme v dětském oddělení zpracovaly grant do výběrového řízení MK ČR 
Knihovna 21. století, který nesl název Čtenářský erb znalostí aneb Brána knihovny otevřená. 
Díky úspěchu naší žádosti (obdržely jsme dotaci ve výši 9 000,-), jsme na podzim uspořádaly 
pro školy a veřejnost několik zajímavých akcí. 
I nadále jsme tento rok spolupracovaly s břeclavskými ZŠ, MŠ a ŠD, pravidelně nás navštěvují 
maminky a děti z valtického Miniklubu, dvakrát jsme připravily dopoledne pro Mamina klub 
při středisku volného času Duhovka. Letos o naše akce projevily zájem i učitelé 
ze ZŠ v Krumvíři, Lednici, Rakvicích, Moravské Nové Vsi a Drnholci. 
Na jaře a na podzim probíhaly na dětském oddělení dvě soutěže: Co ti kniha napoví a 
Hrdinové knih Vojtěcha Steklače. 
Ve vstupních prostorách jsme ve spolupráci se základními školami připravily 2 výstavy 
výtvarných prací na téma: 1. Praha očima bývalých třeťáků a 2. Výstava výtvarných prací dětí 
školkou povinných + výstava Ohrožená příroda – krajinou fotografa Bohumila Lošťáka. 
Koncem prosince jsme vypracovaly novou žádost na dotaci z Knihovny 21. století s názvem 
Co v přírodě nevidíme, to v knihovně objevíme. 
 
 

AKCE POŘÁDANÉ DĚTSKÝM ODDĚLENÍM V ROCE 2010: 
Únor 
Problematika dětí předškolního a mladšího školního věku – přednáška Mgr. Vladimíry 
Houšťové, ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny Břeclav 
 
Březen 
Oblastní kolo recitační soutěže ve spolupráci se ZŠ Slovácká 
Život a dílo J. A. Komenského – literární dopoledne v knihovně pro 6. třídy ZŠ Slovácká 
 
Duben 
Pasování prvňáčků na Rytíře řádu čtenářského 
beseda a vernisáž výstavy Ohrožená příroda s Ing. Bohumilem Lošťákem 
 
Květen 
Beseda s místostarostou Břeclavi Martinem Radkovičem 
 
Červen 
Setkání Comenius – žáci ZŠ Slovácká Břeclav a zástupci děti z Islandu, Španělska a Německa 
 
Červenec – Srpen 
J. Létalová a L. Pindová se účastnily revize v Poštorné, CHNV, St. Břeclav, dospělé oddělení, 
sklad, dětské oddělení, studovna, zvuková knihovna, hudební oddělení. 
Rekonstrukce, stěhování a úklid nejen v dětském oddělení, ale i v ostatních odděleních 
knihovny. 
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Září 
Den otevřených dveří – exkurze žáků břeclavských škol po celé knihovně 
exkurze neprofesionálních knihovníků ze Znojemska – praktické ukázky z činnosti dětského 
oddělení 
výprodej vyřazené literatury – příprava a prodej knih 
 
Říjen 
besedy – ilustrátor A. Dudek, spisovatel J. Sviták a spisovatelka P. Braunová (financováno 
z grantu Knihovna 21. století) 
výtvarná soutěž Podzimní jablko 
vědomostní soutěž Čtenářský erb znalostí – pro 2. stupeň ZŠ 
úvodní knihovnická lekce do Mediální výchovy s názvem „Za každým rohem média“ 
 
Listopad 
vernisáž Vánoční výstavy betlémů Josefa Fröhlicha 
 
Prosinec 
beseda pro 2. stupeň ZŠ – Zámořské objevitelské cesty 
beseda pro 2. stupeň ZŠ – Výlet do říše fantazie 
Vánoční výstava betlémů spojená s testem pro všímavé návštěvníky 
 
 
ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE 
 
Ludmila Pindová 
3.3.2010 – KJM Brno – Jak získávat sponzory na akce pro děti 
14.-15.5.2010 – Praha – Knižní veletrh 
7.6.2010 – MZK Brno – Základy fundraisingu 
1.7.2010 – MZK Brno – závěrečný test z Aj (e-learning) 
16.11.2010 – KJM Brno – Cizí slovo poezie 
 
Jarmila Létalová 
24.6.2010 – Brno – Porada klubu dětských knihoven 
9.-10.12.2010 – KJM Brno – Výchova k občanství – nové možnosti pro práci s dětmi ve 
veřejných knihovnách 
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3.2.4 Hudební oddělení a čítárna 
 

Také v roce 2010 probíhaly v Městské knihovně Břeclav rekonstrukční práce. V tomto roce 
přišla na řadu výměna zastaralých, netěsnících oken za okna nová na celé budově knihovny. 
Hlavní budova knihovny dostala také novou fasádu.  Práce na rekonstrukci zasáhly postupně 
do provozu všech oddělení MK Břeclav. V oddělení čítárny proběhla výměna oken jako první, 
a to od 14. 6. 2010 do 18. 6. 2010. Postupně byla uzavírána další oddělení knihovny a v 
průběhu prázdninových měsíců bylo pro veřejnost zpřístupněno pouze oddělení čítárny a 
hudebního oddělení, které v omezené míře přebralo funkci za všechna další oddělení 
knihovny. Přestože komfort čtenářů byl po celou dobu rekonstrukčních prací značně narušen 
hlukem a velkou prašností, nezaznamenali jsme na oddělení čítárny a hudebního oddělení 
výrazný pokles v návštěvnosti ani v počtu výpůjček. Také zájem o možnost přístupu 
k internetu byl v tomto roce větší. Mírně vzrostl i zájem o možnost tisku z PC, naopak menší 
zájem je o kopírovací služby.  
  
       Leden-únor 

 ve spolupráci s dětským oddělením jsme uspořádaly ve vestibulu výprodej dětských 
časopisů 

       
      Březen - duben 

 úklid fondu novin a periodik 

 kompletace a vyřazení starých titulů novin a periodik 
 
     Květen - červen 

 příprava podkladů pro p. Koláčkovou k aktualizaci internetových stránek čítárny 

 stěhování a příprava k výměně oken a následný úklid 

 od 14. 6. - 18. 6. 2010 bylo oddělení čítárny a půjčovny CD uzavřeno 
     
    Červenec-srpen 

 pomoc při stěhování a úklidu v ostatních odděleních knihovny 

 povinná revize CD a knih na oddělení čítárny a půjčovny CD 

 ocenění starých titulů časopisů určených k výprodeji 

 provoz MK Břeclav probíhal pouze na tomto oddělení, které v omezené míře přebralo 
funkci za všechna další uzavřená oddělení 

 
   Záři – říjen 

 úklid skladu periodik 

 výprodej knih a periodik 

 doplňování, výměna a prodej knih a periodik ve vestibulu před čítárnou 
 
  Listopad-prosinec 

 vyřizování objednávek novin a periodik na rok 2011 pro všechna oddělení knihovny 

 doprodej knih a časopisů ve vestibulu před čítárnou 
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Průběžná činnost čítárny: 

 půjčování novin, časopisů a CD 

 kódování časopisů a novin pro všechna oddělení MK Břeclav 

 vyhledávání v denním tisku novinové články o Břeclavi a břeclavském okrese 

 exkurze středních škol s učilišť 

 kopírovací služby pro veřejnost 

 poskytování služeb veřejného internetu a možnost psaní a tisku na PC 

 aktualizace informačních nástěnek 

 přebírání pošty a balíkových zásilek pro MěK Břeclav 

 dovoz časopisů (darů) z Moraviapressu Břeclav – cca 20 titulů 
      
  

ČÍSELNÉ UKAZATELE ZA ROK 2010 PRO ČÍTÁRNU A PŮJČOVNU CD 
 

Nákup časopisů 
 
Celková částka na nákup časopisů v roce 2010 byla 121 891 Kč 
 

Rok částka na nákup počet nakoupených titulů Kč/titul 

2010 121 891 Kč 123    991 

2009 118 769 Kč 107 1 109 

2008 116 421 Kč  98 1 187 

  
   Celkový počet výpůjček na oddělení čítárny a půjčovny CD: 44 435 
   Celkový počet návštěvníků včetně návštěvníků internetu a kulturních akcí: 14 938 
 
  Celkový počet výpůjček periodik: 38 827 

 absenční výpůjčky:   15 057 

 prezenční výpůjčky:  23 770 
 

Celkový počet předplacených titulů novin a časopisů: 123 
   
  Přístup k internetu využilo: 3 780 návštěvníků 
 
  Počet okódovaných svazků: 6 670 
  Počet odepsaných svazků:  592 
  Počet vyřazených titulů: 118 
   
  Kopírovací služby využilo: 1 221 návštěvníků 
 
 Celkový počet výpůjček CD: 5 581 

 absenční výpůjčky: 5 055 

 prezenční výpůjčky: 76 
 
Celková částka utržená z výprodeje vyřazených knih a časopisů umístěných ve vestibulu před 
čítárnou za rok 2010 činila:  4 611Kč 
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Akce pro veřejnost 
 
Leden – únor: výprodej dětských časopisů ve vestibulu před čítárnou 
 
říjen: výprodej knih a časopisů v průjezdu MěK Břeclav  
 
listopad – prosinec: doprodej knih a časopisů ve vestibulu před čítárnou 
 
průběžně: exkurze studentů 
 
Přehled čerpání finančních prostředků určených k nákupu novin a časopisů v roce 2010 na 
jednotlivých odděleních a pobočkách MěK Břeclav. 
 
 
Čítárna                76 400  
Poštorná             11 700  
Ekonomické                  5  700 
Studovna      5  600  
Dětské oddělení    5  600 
Charvátská Nová Ves                4  000 
Stará Břeclav                 3  600  
Dospělé oddělení                     600 
Celkem                               113 200 
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3.2.5 Pobočka Poštorná 
 
     Velkou oblibu má beseda pro veřejnost „Pohádky babičky Aničky“. Proto se budeme i 
v roce 2011 snažit tuto akci realizovat každý měsíc.  
     V loňském roce došlo ke zlepšení spolupráce ze ZŠ Valtická, týká se to 6. - 9. tříd, opět mají 
zájem o besedy. Nižší ročníky z této školy navštěvují knihovnu na celé dopoledne, což znamená 
větší přípravu z naší strany.  
     Negativně na chod knihovny působí návštěvníci a klienti IQ Roma servis. I přes několikeré 
upozornění pořád postávají před vchodem do budovy – čtenáře obtěžují svým hlučným 
chováním, žebrají, nechtějí je pouštět dovnitř ani ven z budovy.   
 
 
Únor – Březen:  Literární soutěž „Co ti kniha napoví“(zpracováno pro všechna dětská 
oddělení) 
Únor, březen, duben, říjen, listopad: Pohádky babičky Aničky – čtení pohádek pro veřejnost- 
maminky s dětmi 
Březen:  Pasování na rytíře Řádu čtenářského – 1. třídy 
                Čínská medicína  - beseda pro veřejnost 
                Promítání pohádek  - IQ Roma 
                Noc s Andersenem – spaní v knihovně 
Květen: Trénování paměti – kurz pro ZŠ 
Červen: Tradiční čínská medicína  - pro veřejnost 
Říjen: Osudové osmičky – beseda pro ZŠ 

Literární soutěž „Hrdinové knih V. Steklače“ – 65. výr. narození 
(zpracováno pro všechna dětská oddělení) 

Listopad:  Seminář pro knihovníky okresu Břeclav – prezentace 4 besed 
                  Výtvarná soutěž „ Draci a dráčci“ – čtenáři, školní kolektivy 
Prosinec:  Spaní v knihovně „Pirátská noc“ -  4. tř. ZŠ Valtická 
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3.2.6 Pobočka Chrvatská Nová Ves 
 
V roce 2010 bylo půjčeno 11 447 svazků, což je asi o 1000 sv. méně než v loňském roce.  
 
Pobočka měla za loňský rok 183 čtenářů. Počet čtenářů i výpůjček je mimo jiné ovlivněn také 
menším počtem žáků, protože už druhý rok je poměrně nízký počet žáků prvních tříd v místní 
ZŠ. 
 
Během celého roku probíhaly v knihovně plánované knihovnické lekce, besedy podle přání 
učitelů jednotlivých tříd, internetová soutěž a ostatní plánované akce. Celkem proběhlo 12 
besed s 485 účastníky. V letních měsících shlédlo v knihovně hodně čtenářů výstavu, kterou 
si zde nainstalovala ZŠ Charvatská N. Ves s názvem „Co chci dělat“. Jednalo se o obrázky a 
krátký slovní doprovod k plánování budoucího povolání a podíleli se na ní žáci 1. stupně ZŠ a 
některé práce byly i od žáků Mateřské školy. 
 Knihovna samozřejmě nabízí kromě četby také možnost práce s Internetem a AV médii, což 
děti samozřejmě využívají. Proběhlo zde také pasování prvňáčků na rytíře Knihovního řádu a 
dětem se akce líbila. 
Bohužel všichni možnost bezplatné průkazky nevyužili. 
V dalším období bychom rádi v pobočce Charv. Nová Ves uspořádali také akce pro dospělé 
čtenáře např. besedu s Dr. Káňovou, ředitelkou Městského muzea a galerie, která pro nás 
provedla besedu ve Staré Břeclavi o starobřeclavském a podlužáckém kroji a o jeho vývoji. 
Beseda byla velmi zajímavá a chtěli bychom ji připravit také v Charvátské Nové Vsi. 
 
 Z výměnného fondu jsem si za rok 2010 půjčila 158 svazků, které posílily fond pobočky a 
jsou hojně půjčované. 
    
Akce pobočky podle jednotlivých měsíců: 
 
Leden:  pracovní exkurze 8. a 9. třída žáci pracovali s katalogem a vyhledávali zadané knihy 
Březen: Knihovnické lekce 4. třídy ZŠ 
Duben: Kočičky a pejsci – beseda pro 2. tř. ZŠ 
              Lekce 7. tř.  Systematický katalog 
              Lekce 6. tř. Jmenný katalog 
              Pasování na Rytíře čtenářského řádu  - 1. tř. 
              Lekce 5. tř. Encyklopedie 
Květen: Pracovní exkurze 7. tř. Práce s dějepisnou literaturou 
              Záhadě na stopě – beseda pro 5. tř. 
Červen: Instalace výstavy „ Co chci dělat“ 
Říjen:    Poprve do školy poprve do knihovny – 1. tř. 
              Ukončení a úklid výstavy „ Co chci dělat 
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3.2.7 Pobočka Stará Břeclav 
 
V roce 2010 bylo v pobočce 226 čtenářů, z toho 85 dětí. 
 
Za rok 2010 bylo půjčeno 20 628 svazků, z toho 5664 časopisů. V porovnání s loňským rokem 
je to přírůstek čtenářů, výpůjčky jsou srovnatelné s loňskem. Děti se v knihovně věnují stále 
více Internetu a AV mediím, méně si půjčují knihy domů, což je bohužel všeobecný trend i 
v ostatních knihovnách. 
 
Z Regionálního oddělení Městské knihovny a z jejich fondů jsem si loni půjčila 178 knih. 
 
V roce 2010 proběhlo celkem 17 akcí pro děti i dospělé s celkovým počtem 323 návštěvníků. 
V knihovně proběhla v říjnu akce pro dospělé čtenáře s názvem Lidový kroj na Podluží, byla 
to beseda s Dr. Káňovou z Břeclavského muzea a galerie. Byla to velmi zajímavá akce, kterou 
si zopakujeme i v pobočce Charvátská Nová Ves, podle možností Dr. Káňové. 
 Z akcí pro ZŠ byla asi nejúspěšnější ta pro první třídy – pasování na rytíře Knihovního řádu. 
Tato akce proběhla v měsíci dubnu. V ostatních měsících proběhly besedy pro ZŠ, které si 
vybraly přímo vyučující jednotlivých tříd. 
 V měsíci červnu proběhla také v této pobočce revize fondu, která si vyžádala pozornost a 
pracovní úsilí všech zúčastněných. 
                                 
Akce knihovny po jednotlivých měsících: 
 
Březen:  ZŠ Herbenova – lekce 1. tř. 
                ZŠ J. Noháče - lekce 2. tř. 
 
Duben:  ZŠ J. Noháče – lekce 5. tř 
                     „               - lekce 3. tř. 2x 
                    „                - Pasování prvňáčků na Rytíře Čtenářského řádu 
 
Květen:  ZŠ J. Noháče – Neotesánek – beseda 3. tř. 2x 
                       „             - Záhadě na stopě  - 4. tř. 
                                                     „               - 5. tř. 
 
Červen:  ZŠ J. Noháče – Indiáni – beseda 2. tř. 
 
Říjen:  ZŠ J. Noháče – Poprvé do školy, poprvé do knihovny -1. tř. 
              Kroj na Podluží – beseda pro dospělé- přísálí KD-Dr. Káňoví 
 
Listopad: ZŠ Herbenova- lekce 1. tř. 
 
Prosinec: ZŠ J. Noháče lekce 3. tř. 2x 
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4. Hodnocení činnosti ekonomicko-správního útvaru za rok 2010 
 

       Útvar ekonomicko-správní se v roce 2010 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 
 
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. 2010“ 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“. 
      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 průběžně prováděny revize: 

- revize výtahů 
- revize tlakové nádoby 
- revize zabezpečovacího zařízení 
- revize komínů 

- revize klimatizace 
- revize el. zařízení 
- revize plynového kotle 
- kontrola plynového zařízení 
- revize hasicích přístrojů 

- revize požárních uzávěrů dveří 

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

spotřebním materiálem včetně čisticích prostředků. Podle potřeby byly zajištěny opravy 
různých závad v budově MK i na pobočkách. 

 
 

4.2 Personální změny v MK Břeclav 
 
V roce 2010 proběhlo několik změn v personálním obsazení zaměstnanců knihovny 
(přepočtený stav se nezměnil). 
10. února 2010 nastoupila 1 pracovnice na pracovní pozici administrativní pracovnice. 
Od 1. března 2010 odešla 1 pracovnice do starobního důchodu. 
Během měsíce srpna odešla 1 pracovnice na mateřskou dovolenou. 
V srpnu nastoupila do knihovny 1 pracovnice (zástup za MD). 
 

 

k 1. 1. 2010 20,04 přepočtených osob 
  

 

k 31. 12. 2010 20,04 přepočtených osob 
  

 
 
4.3 Přehled hospodaření MK Břeclav 
   
   MK Břeclav získala od svého zřizovatele provozní dotaci ve výši 7 010 000,- Kč a investiční 
příspěvek ve výši 130 000,- Kč na nákup serveru HP ProLiant.         
     Kromě těchto dotací získala MK Břeclav neinvestiční dotace ve výši 16 000,- Kč z rozpočtu 
odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČR na projekty Městské knihovny Břeclav pod 
názvy „Nákup zvukových knih pro nevidomé a slabozraké uživatele v roce 2010“ a „Brána 
knihovny otevřená aneb čtenářský erb znalostí“, které jsou součástí grantu „Knihovna 21. 
století“. 
     Dále získala knihovna dotaci z rozpočtu JMK „z Programu podpory zajištění výkonu 
regionálních funkcí knihoven v JMK“ ve výši 1 590 000,- Kč. 
     Uvedené dotace byly sledovány odděleně na samostatných účtech. Byly řádně 
proúčtovány a stanovené limity dodrženy. 
 
MK Břeclav použila 82 706,96 Kč z rezervního fondu na výměnu 8 ks plynových topidel 
Gamat 471 v přístavbě Městské knihovny (dětské oddělení, oddělení pro dospělé čtenáře). 
 
Hospodářský výsledek Městské knihovny Břeclav za rok 2010 je 24 922,- Kč. 
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Hospodaření Městské knihovny Břeclav v roce 2010 
  

     

     
Položka Rozpočet Skutečnost S/R S-R 

Spotřeba materiálu 1 143 000,00 1 300 509,32 114% 157 509,32 

Spotřeba energie 847 000,00 809 514,00 96% -37 486,00 

Prodané zboží - DČ 970,00 970,00 100% 0,00 

Opravy a udržování 73 000,00 231 795,56 318% 158 795,56 

Cestovné 27 000,00 51 243,00 190% 24 243,00 

Náklady na reprezentaci 5 000,00 4 412,00 88% -588,00 

Ostatní služby 699 000,00 586 390,84 84% -112 609,16 

Mzdové náklady 4 600 000,00 4 649 040,16 101% 49 040,16 

Zákonné sociální náklady 1 564 000,00 1 560 208,84 100% -3 791,16 

Ostatní sociální náklady 5 307,00 5 307,00 100% 0,00 

Odvody do FKSP 92 000,00 91 719,64 100% -280,36 

Odpisy 90 000,00 89 864,00 100% -136,00 

Jiné ostatní náklady 26 000,00 25 170,32 97% -829,68 

NÁKLADY CELKEM 9 172 277,00 9 406 144,68 103% 233 867,68 

     Tržby z prodeje služeb 500 000,00 507 761,00 102% 7 761,00 

Výnosy z pronájmu 74 400,00 74 400,00 100% 0,00 

Úroky 389,05 389,05 100% 0,00 

Zúčtování fondů 82 706,96 82 706,96 100% 0,00 

Jiné ostatní výnosy 50 000,00 148 570,67 297% 98 570,67 

Jiné ostatní výnosy-DČ 1 239,00 1 239,00 100% 0,00 

Provozní dotace 7 010 000,00 7 010 000,00 100% 0,00 

Dotace JMK 1 590 000,00 1 590 000,00 100% 0,00 

Dotace MK ČR 16 000,00 16 000,00 100% 0,00 

VÝNOSY CELKEM 9 324 735,01 9 431 066,68 101% 106 331,67 

     
Hospodářský výsledek   24 922,00     
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II. Služby Městské knihovny Břeclav pro region 

1. Zpráva o činnosti útvaru regionálních služeb za rok 2010 
 
Komentář k výkazu výkonu regionálních funkcí  a výsledkům činnosti útvaru regionálních 
služeb Městské knihovny Břeclav  
za rok 2010 
 
     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 služeb byla finančně zabezpečena z dotace JMK přidělené 
pověřené knihovně, a to ve třech termínech. Překlenovací období (leden,únor) bylo 
zabezpečeno zažádáním o částku na provoz z finančních prostředků MÚ Břeclav.  
     Služby ve sledovaném období zabezpečovaly 3 pracovnice na plný úvazek (oproti r. 2009 
sníženo o 0,3 úvazku – balení knih a úklid). Úklid prostor a balení knih vykonávaly v roce 
2010 stávající pracovnice.  
     V rámci šetření finančních prostředků z dotace JMK bylo přistoupeno k tomu, že nebyly 
využívány služby autodopravce (od března 2010). Rozvoz výměnných fondů, metodické 
návštěvy, poskytnutí pomoci při revizi knihovního fondu apod. byla a nadále bude 
zabezpečena vlastními prostředky - soukromým vozidlem řízeným pracovnicí útvaru 
regionálních služeb. Bylo najeto 5 833 km (v roce 2009 -  4 155 km) a vynaložené finanční 
prostředky na dopravu vykazují snížení o více než polovinu oproti roku 2009. Byl také 
navýšen počet metodických návštěv v knihovnách regionu (o 48) a nárůst vykazuje i počet 
rozvezených výměnných souborů do knihoven (o 40).  
 Doplňování knihovního fondu - pro potřeby útvaru regionálních služeb bylo 
nakoupeno celkem 3 155 knihovních jednotek za 477 954,- Kč, což cca 30 % z přidělené výše 
dotace na ÚRS z prostředků JMK. Prioritou pro rok 2011 bude nákup knihovního fondu pro 
knihovny regionu z rozpočtu obcí, pokud alespoň někteří zřizovatelé, zvláště malých 
knihoven, přistoupí na tuto spolupráci. Nabídka spolupráce v této oblasti bude postupně 
předložena během roku starostům obcí.  

Změny knihovníků - v průběhu sledovaného období došlo ke změně knihovníků u 8 
knihoven (u 3 profesionální a 5 neprofesionálních) – Moravská Nová Ves, Valtice, Vranovice, 
Dobré Pole, Horní Bojanovice, Šitbořice, Nikolčice, Dolní Věstonice.  

Knihovníkům byly poskytnuty veškeré informace k vedení knihovny, byli zaučeni do 
knihovních systémů a metodické návštěvy byly v těchto knihovnách prováděny ve zvýšené 
míře podle potřeby a zdatnosti knihovníků. Všem byl doporučen rekvalifikační kurz. 
Vzhledem k tomu, že neprofesionální knihovníci mají hlavní výdělečnou činnost mimo obor 
knihovnictví, zatím neprojevili zájem o další vzdělávání (mimo pomoc útvaru regionálních 
služeb, kterou pravidelně využívají), a to z důvodu zaneprázdněnosti a vzhledem 
k možnostem zaměstnavatele je na toto vzdělávání uvolňovat. Ve všech knihovnách, kde 
došlo ke změně knihovníka, bylo uskutečněno předání knihovny a sepsán Protokol o předání 
a převzetí knihovny. Vždy byla přítomná vedoucí útvaru regionálních služeb.   

V regionu došlo také k některým rekonstrukcím knihoven více či méně rozsáhlým, a 
to v obci Tvrdonice, Drnholec, Hlohovec. U několika dalších byla provedena výměna oken, 
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obnova nábytku, technického vybavení (Morkůvky, Týnec, Velké Hostěrádky, Pasohlávky) 
apod.  

Do soutěže Vesnice roku 2010 se z regionu Břeclavska v roce 2010 přihlásily 4 obce 
(Jevišovka, Němčičky, Rakvice a Dolní Dunajovice). Součástí hodnocení obce je i knihovna. Na 
tyto knihovny bylo vypracováno hodnocení a bylo poskytnuto členům hodnotící komise. 
Knihovna v Dolních Dunajovicích byla nominována do soutěže Knihovna roku 2010, obdržela 
diplom za vzorné vedení knihovny a finanční ocenění.  

Výměnné fondy, cirkulace 
 Výměnný fond obsahuje celkem k 31.12.2010 – 27 815 knihovních jednotek, které 
slouží k cirkulaci po knihovnách regionu. Počet knih ve výměnných souborech nemusí být 
omezován počtem knih ani počtem souborů během roku. 
 

 Rok 2009 Rok 2010 porovnání 

Počet nakoupených knihovních jednotek 2 823 3 155 + 332 

Vynaložené finanční prostředky na nákup 460 618 477 954 + 17 336 

 
Možnost využití výměnných fondů MěK Břeclav využívají v našem regionu všechny 

knihovny (78) včetně všech poboček. Průměr využití výměnných souborů na 1 knihovnu – 
2,2 souboru / 138,6 svazků na jeden soubor. 

 

 Rok 2009 Rok 2010 porovnání 

Počet vyexpedovaných souborů 132 172 + 40 

Počet svazků v souborech  19 463 23 843 + 4 380 

 
Revize knihovního fondu v roce 2010  
 Revize knihovního fondu proběhly dle zákona 257/2001 Sb. (po pěti letech) u 18 
knihoven. Knihovnám byla poskytnuta metodická pomoc a osobní návštěva pracovnice ÚRS 
při zahájení a ukončení revize, případně i na provedení revize včetně zabezpečení veškerých 
náležitostí potřebných pro zdárný průběh revizí. Revize, vzhledem k poměrně rozsáhlé 
automatizaci knihoven regionu (LANius, Clavius), proběhla u 16 knihoven pomocí revizního 
modulu a scanneru, u 2 knihoven klasickou formou. Evidence knihoven s termíny revizí jsou 
pravidelně vedeny a přehledy o revizích jsou uloženy na útvaru regionálních služeb včetně 
Protokolů o provedení revize. Bylo zrevidováno celkem 156 446 svazků (o 84 731 více oproti 
roku 2009). 8 knihovnám byla poskytnuta pomoc při aktualizaci fondu.   
 V roce 2010 proběhla také revize veškerého knihovního fondu v MěK Břeclav, a to 
včetně poboček a útvaru regionálních služeb. 
 
Internetizace knihoven regionu  
          V současné době ze 78 knihoven regionu nemají připojení k internetu jen 2 pobočky 
(Nejdek a Nová Ves), 1 knihovna obec Vlasatice – malá knihovna. Mají však podanou žádost 
o PIK. Co se týká poboček, je stav následující: pobočka Lednice – Nejdek: má žádost o PIK 
(ale internetové připojení zde je – od obce, počítač je však k dispozici jen v době voleb pro 
potřeby volební komise) – jedná se o velmi malou pobočku. Pobočka Pohořelice - Nová Ves – 
má žádost o PIK, připojena prozatím nebyla.  
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 V roce 2010 se podařilo nově připojit knihovnu v Pouzdřanech, kde byl zakoupen i 
knihovní systém Clavius a obec Borkovany, Horní Věstonice  – obě podaly žádost o dotaci 
z grantového programu MK ČR VISK 3 pro rok 2011 na zahájení automatizace knihovních 
procesů prostřednictvím knihovního systému Clavius.  
 
Grantové programy 

Žádost o dotaci z grantového programu MK ČR (VISK 3, Knihovna 21. století)) byla 
kladně vyřízena ve sledovaném období 13 knihovnám regionu (6 na přechod systému LANius 
na Clavius, 5 na dokončení automatizace, 1 na zahájení automatizace knihovních procesů - 
Clavius, 1 využila grantový program Knihovna 21. století. 
            Byla provedena kontrola čerpání přiznaných finančních prostředků z grantového 
programu VISK 3 za rok 2009 pověřenou pracovnicí MěK Břeclav. Kontrola proběhla u 
vybraných knihoven regionu MK ČR.  
 
Webové stránky knihoven regionu 
              Knihovníci a knihovnice regionu si dle návodu postupně objednávali pro své knihovny 
Šablonu webu pro malé knihovny poskytovanou knihovnou v Hradci Králové. V průběhu roku 
2010 byli knihovníci seznámeni s novou formou šablony a i nadále bude útvar regionálních 
služeb tuto formu webových stránek knihoven propagovat. V současné době má Šablonu 
webu již 60 (nová i původní verze) knihoven, důraz byl kladen a nadále i bude na funkčnost 
šablony, její aktualizaci a kontrolu vložených údajů. Další knihovny buď budou novou šablonu 
objednávat nebo mají webové stránky jiné (na webu obce apod.)  
 
Automatizace knihoven regionu 
  Pokročila také automatizace knihovnických procesů. Počítačové systémy Lanius nebo 
Clavius má v současné době k dispozici 61 knihoven (ze 78). Plně automatizovaný provoz má 
již 58 knihoven a 3 knihovny vkládají záznamy do systému Clavius – zahájily automatizaci. Ze 
zbývajících 17 knihoven bez automatizace – 3 mají podanou žádost o dotaci na rok 2011 na 
zahájení automatizace, dále se jedná o 5 poboček – velmi malých - jedna není připojena 
k internetu. Ostatních 9 knihoven – některé z nich uvažují do budoucna o zahájení 
automatizace s ohledem na finanční možnosti obcí - z toho ještě 1 není připojena k internetu 
- (Vlasatice). O automatizaci nemají zájem (z 9) 4 knihovny – jedná se o malé knihovny, s 
velmi malým počtem uživatelů – zřizovatelům se zdá proces automatizace neefektivní. Do 
budoucna bude opět jednáno s těmito zřizovateli, aby přistoupili alespoň na automatizaci 
pomocí REX.  

Porady, konzultace, metodické návštěvy 
           V průběhu roku 2010 útvar regionálních služeb dle „Plánu vzdělávání a porad 
knihovníků regionu na rok 2010“ 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, Pohořelicích, nově v Kloboukách u Brna včetně stejné porady 
v sobotu v měsíci červnu a v měsíci prosinci - Břeclav). Pozvánky na porady obdrželi 
knihovníci elektronickou poštou a byly také umístněny na webových stránkách knihovny.  
           Porad se zúčastnilo 147 knihovníků (o 4 více oproti 2009) ze 64 knihoven regionu (o 4 
více). Účast na poradách je většinou ovlivněna pracovním vytížením, neuvolněním 
z pracovního procesu zaměstnavatelem nebo osobními problémy, a to zvláště u 
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neprofesionálních knihovníků. Ani termíny sobotních porad a rozšíření místa konání porady 
pro neprofesionální knihovníky o Město Klobouky u Brna prozatím nevykazuje požadované a 
očekávané zvýšení účasti knihovníků. Přesto se i nadále budou porady konat jak v sobotních 
termínech, tak i v Kloboukách u Brna. Do budoucna doufáme, že se systém osvědčí a účast 
bude vyšší.  
           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 243 konzultací (o 5 více) delších než 
0,5 hod. Byly obslouženy všechny knihovny regionu. Konzultace v hojné míře využívali také 
zřizovatelé buď osobně, e-mailem i telefonicky. Celkem bylo poskytnuto 505 konzultací (bez 
e - mailových konzultací).  
             Metodické návštěvy byly zaměřeny na knihovnické činnosti, zaučení a práci 
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, předávání knihovny novému knihovníkovi a jeho zaučení, využití výměnných 
fondů, www katalogy apod.  
 V průběhu sledovaného období bylo realizováno 236 (o 48 více) metodických návštěv. 
Byly obslouženy všechny knihovny regionu. Průměr počtu metodických návštěv na 1 
knihovnu byl 3,15 návštěv.               
 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, revize 
knihovního fondu, osobnost nového knihovníka, provoz a prostory knihovny apod.  

Vzdělávání, semináře 
          Pro knihovníky regionu bylo dle Plánu porad a vzdělávání pro rok 2010 připraveno 
celkem 9 vzdělávacích akcí včetně exkurze spojené s poradou do nově zrekonstruované 
knihovny ve Tvrdonicích a exkurze do knihovny ve Znojmě s doprovodným programem. 
Veškeré připravené akce byly určeny jak pro profesionální, tak i neprofesionální knihovníky. 
Všichni knihovníci obdrželi pozvánky na všechny akce elektronickou poštou a pozvánky i 
s programem byly umístněny také na webové stránky knihovny.  
 

Název akce Datum Místo konání Počet 
hodin 

Metody a formy práce se skupinami dětí 11.6.2010 MěK Břeclav 2 

Současné trendy ve vzdělávání 10.9.2010 MěK Břeclav 2 

Jak nás ovlivňují média 26.11.2010 MěK Břeclav 2 

Exkurze do knihovny ve Znojmě 14.5.2010 MěK Znojmo 4 

Práce s dětským čtenářem,praktické ukázky 5.11.2010 Poštorná 4 

Tvorba webových stránek 26.6.2010 MěK Břeclav 2 
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11.12.2010 MěK Břeclav 2 

Práce s knihovními systémy 26.6. 2010 
11.12.2010 

MěK Břeclav 
MěK Břeclav 

2 
2 

Exkurze spojená s poradou MK Tvrdonice 29.10.2010 MK Tvrdonice 3 

Práce s knihovním systémem Clavius 27.10.2010 MěK Hodonín, MZK 4 

 
         Bylo obslouženo 42 knihoven regionu (o 12 více oproti 2009). Vzdělávacích akcí se 
zúčastnilo 169 knihovníků (o 11 více oproti 2009). Všechny akce byly uskutečněny v rámci RF. 
Počet vyučovacích hodin – 22. Není zde započtena exkurze do knihovny ve Tvrdonicích 
spojená s poradou – 3 hod. a seminář pořádaný MěK Hodonín ve spolupráci s MZK – 4 hod. 
           Nepodařilo se viditelně navýšit počet účastníků z řad neprofesionálních knihovníků tak, 
jak bychom si představovali. I když se ve větší míře jednalo o vzdělávání profesionálních 
knihovníků, na všechny připravené akce byli zváni i knihovníci z řad neprofesionálů. Přímo 
pro neprofesionální knihovníky bylo připraveno: Tvorba webových stránek a Práce 
s knihovními systémy LANius a Clavius. Obě akce proběhly v sobotních termínech. Přesto 
byla účast malá (9 knihovníků). Jsou však knihovníci z řad neprofesionálních knihovníků, kteří 
se zúčastňují pravidelně všech vzdělávacích aktivit, exkurzí apod.  

Statistika knihovnických činností: 
           V průběhu měsíce ledna a února byly kontrolovány a zpracovány výkazy činnosti 
knihoven regionu za rok 2009. 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 2009“, který byl poskytnut všem knihovnám regionu a zřizovatelům obcí. Stejným 
způsobem bude zpracován i rok 2010. Knihovníci byli seznámeni s vykazováním údajů 
v Deníku veřejných knihoven, který knihovníci obdrželi od útvaru regionálních služeb 
bezplatně a obdrželi metodické pokyny pro vyplňování Ročního výkazu o knihovně, které 
podrobně zpracoval útvar regionálních služeb. 
 Závěr  
     Úroveň regionálních služeb se podařilo na Břeclavsku udržet v dosavadní kvalitě a 
zaznamenali jsme zlepšení v některých sledovaných oblastech (viz. výše).  
 Podařilo se i ušetřit finanční prostředky za dopravu, a to asi o polovinu oproti roku 
2009 bez omezení metodických návštěv a rozvozu výměnných fondů. Oba ukazatelé vykazují 
značné navýšení.  
 Oproti tomu, bylo nutné ukončit pracovní poměr s pracovnicí na úklid a balení knih  
(0,3 úvazku). Vzhledem ke snížení dotace JMK pro rok 2010 byla sice opětovně přijata 
pracovnice pro výměnné fondy (zástup za mateřskou dovolenou) – ale bez knihovnického 
vzdělání a byla ji přiznána  nižší platová třída (připravuje k distribuci výměnné fondy, podílí se 
na zpracování fondu – balení, nemá v popisu práce metodické návštěvy ani se neúčastní a 
nepomáhá při revizích knihovního fondu v knihovnách regionu). Tuto činnost provádí jen 
vedoucí útvaru regionálních služeb. Z těchto důvodů se podařilo vyčlenit na nákup 
knihovního fondu cca 30% z přiznané dotace a splnit tak požadavek na nákup knihovního 
fondu.   

Vzhledem k navrhované výši dotace z JMK na výkon regionálních služeb pro rok 2011 
(další snížení oproti roku 2010) bude nutné činnost útvaru regionálních služeb v některých 
případech omezit – jak poskytované služby, tak i výhledově snížit částku na nákup literatury. 
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 Návrh rozpočtu financování ÚRS s ohledem na navrženou výši dotace pro rok 2011 
neumožňuje a ani nepočítá s žádnou rezervou na provoz (zvýšení nájmu a energií, růst cen 
pohonných hmot a spotřebního materiálu, potřeba obnovy nebo opravy technického 
vybavení, nákup dalšího revizního scanneru pro potřeby knihoven vzhledem k rozsáhlé 
automatizaci v regionu, návrat pracovnice z MD s knihovnickým vzděláním a praxí atd.).  
  Pokud má zůstat činnost útvaru a poskytovaných služeb vymezených ve standardech 
výkonu regionálních činností pro obsluhované knihovny regionu nejméně na stejné úrovni 
jako v roce 2010, není možné další krácení dotace na provoz, neboť po snížení dotace na rok 
2011 nezůstávají žádné rezervy k dalším škrtům v rozpočtu, jsou omezeny veškeré výdaje na 
provoz, pracovníky. Nelze ani přistoupit na další snížení počtu pracovníků bez velmi 
výrazného omezení činnosti útvaru regionálních služeb a poskytovaných služeb knihovnám 
regionu.  
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2. Statistický výkaz financování regionálních funkcí včetně komentáře k čerpání dotace 

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí  Rok   2010 

1 Kraj        Jihomoravský                            

2 Název knihovny  Městská knihovna Břeclav                    

3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 3 

4 Počet obsluhovaných knihoven 78 

5 Poradenská a konzultační činnost   

6   počet obsloužených knihoven 75 

7   počet poskytnutých konzultací 243 

8   počet metodických návštěv 236 

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 42 

14   počet všech vzdělávacích akcí 9 

15       z toho: počet akcí v rámci RF 9 

16   počet všech účastníků 169 

17       z toho: počet účastníků akcí v rámci RF 169 

18   počet všech vyučovacích hodin 22 

19       z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF 22 

20 Porady   

21   počet obsloužených knihoven 64 

22   počet akcí 7 

23   počet účastníků 147 

24 Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

25   počet obsloužených knihoven 26 

26   počet revidovaných knihovních jednotek  156 446 

27   počet revidovaných knihoven 18 

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. 2010 27 815 

36   roční přírůstek VF 3 155 

37   zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 3 155 

38   zakoupeno z finančních prostředků obce 0 

39   zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 0 

40 Cirkulace VF   

41   počet obsloužených knihoven 78 

42   počet expedovaných souborů 172 

43   počet svazků v souborech 23 843 

44 Servis výpočetní techniky   

45   počet obsloužených knihoven 0 

46   počet akcí 0 

47 Doprava v rámci výkonu RF   

48   počet obsloužených knihoven 78 

49   počet ujetých km 5 833 
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Výkaz financování regionálních funkcí knihoven   

(pouze z finančních prostředků kraje) Rok 2010 

Kraj   

Název knihovny   

Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 501 240,60 

 z toho : nákup knihovního fondu 477 954,00 

 z toho : nákup DDHM 23 286,60 

Spotřeba energie (číslo účtu 502) 86 880,00 

Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 

Cestovné (číslo účtu 512) 40 267,00 

Ostatní služby (číslo účtu 518) 20 998,00 

 z toho : doprava 5 022,00 

 z toho : servis výpočetní techniky 0,00 

 z toho : nákup licence na el. zdroje 5 950,00 

 z toho : nákup knihovnických služeb 10 026,00 

Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65, 66) 629 794,00 

 z toho : platy zaměstnanců 629 794,00 

 z toho : ostatní osobní náklady 0,00 

Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 214 169,66 

Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) 13 318,88 

Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 0,00 

Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 
69) 83 331,86 

Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 70) 1 590 000,00 

Investiční náklady   

Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) 1 590 000,00 

    

Přidělená dotace (krajská)  1 590 000,00 

Vráceno  0,00 
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Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní    

prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok 2010 

Náklady za rok   

Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)   

z toho: na nákup knihovního fondu    

Mzdové náklady (číslo účtu 521)   

 z toho : platy zaměstnanců   

 z toho: ostatní osobní náklady   

Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)   

Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82 - 87)   

Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88) 0 

Investiční náklady   

Náklady celkem (součet ř. 89 + 90) 0 

    

Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování
*
  0 

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

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

    

Další finanční podpora knihoven z krajského rozpočtu   

(mimo prostředky určené na RF)**  Rok 2010 

Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2010 0 

Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám   

Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám   

    

Podíl obcí na nákupu výměnného fondu ***   

Počet obcí příspívajících na nákup výměnného fondu    

Částka poskytnutá na výměnný fond (za přispívající obce celkem)    

 
*
Řádek 93 a 94 vyplňují jen ty PK a KK, v jejichž obvodě obce  

 přispívají na nákup KF pro své knihovny (viz činnost v ř. 28 a ř. 31)  
 

  **Řádky 96 a 97 vyplňují ty knihovny, které získaly v rámci krajských 
 grantových programů dotace na rozvoj a činnost mimo program RF: 
 v ř. 96 jsou uvedeny dotace z jakéhokoliv krajského grantového programu, kt. knihovna 

získala 

v řádku 97 jsou uvedeny dotace z krajského grantového programu, kt. knihovna získala 

a který byl krajem vyhlášen výhradně na podporu knihoven a není součástí financí na RF.  

  ***Řádky 99 a 100 vyplňují ty PK a KK, v jejichž obvodě přispívají obce 

 i na nákup do výměnného fondu (viz. výměnné fondy v ř. 38)  
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