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MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV V ROCE 2011
Městská knihovna v Břeclavi je institucí zřizovanou a spravovanou Městem Břeclav. Byla zřízena
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, vždy v platném znění usnesením Zastupitelstva Města Břeclavi ze dne
19. 11.2009. Knihovna je samostatnou organizací s právní subjektivitou, která může svým jménem
nabývat práv a zavazovat se. Je příspěvkovou, kulturní a vzdělávací institucí s působností na území
města Břeclavi včetně integrovaných obcí (jednotlivých městských částí).

HLAVNÍ ÚKOLY















poskytovat i nadále uživatelům knihovny kvalitní knihovnické a informační služby, pravidelně
doplňovat a aktualizovat knihovní fond
realizovat cyklus přednášek pořádaných ve spolupráci s místní organizací Svazu důchodců ČR
a Jihomoravskou komunitní nadací pod názvem „Akademie nejen pro seniory“ (říjenprosinec)
vypracovávat žádosti na projekty a dotace
realizovat počítačové kurzy pro čtenáře a kurzy trénování paměti (leden-prosinec)
prohlubovat spolupráci se školami a mimoškolními zařízeními, pořádat pravidelné kulturní
pořady pro děti i veřejnost (leden-prosinec)
aktivně spolupracovat s ostatními příspěvkovými organizacemi města Břeclavi, se zájmovými
kroužky (Actiwity DC, TyfloCentrum Břeclav, Akademie tradiční čínské medicíny, SDČR,
Jihomoravská komunitní nadace)
klást důraz na vzdělávání a profesní růst pracovníků knihovny
pravidelně přispívat svými katalogizačními záznamy do souborného katalogu Národní
knihovny ČR a katalogu SKAT Lanius
uzavřít revizi fondu městské knihovny (červen 2011)
realizovat výprodej vyřazených knih a časopisů (říjen2011)
pravidelně aktualizovat internetové stránky, Blog a Facebook Městské knihovny Břeclav
propagovat naší činnost v celostátním a regionálním tisku

NÁKUP LITERATURY V ROCE 2011
Přidělená částka na nákup knih v roce 2010 z rozpočtu Městské knihovny Břeclav činila
373 603,76 Kč. Z dotací, grantů a od čtenářů jsme navíc nakoupily knihy za 9 184,10 Kč.
Za celkových 382 787,86 Kč bylo nakoupeno 2 378 nových knih. Ke konečnému přírůstku
nových knih musíme připočítat 560 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 2 938 svazků nakoupených a darovaných knih.
Srovnávací tabulka nakoupených knih za posledních 6 let
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Počet nakoupených svazků do jednotlivých oddělení v letech 2007-2011
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Celkem svazků

Celkovou částku na nákup přidělovalo vedení organizace pravidelně dle stanoveného
rozpočtu.
S ekonomickým oddělením se prováděla každý měsíc kontrola došlých faktura čerpání financí
na nákup 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%)
 Krameriova K. D. – (rabat 30%) – nový dodavatel
Nadále využíváme i nabídek levných knih, které nám přiváží do knihovny tito prodejci:
Levné knihy Gloss, Pařízek Opatov, Levné knihy Beránek.
Aktualizace fondu
V roce 2011 bylo vyřazeno 1787 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.
Stav knihovního fondu 31.1.2011
Celkem: 144 066 svazků knihovních jednotek. Z toho:
129 434 knih (50 845 naučná a 78 589 beletrie)
13 532 CD
958 elektronické dokumenty
142 zvukově obrazové

NÁKUP NOVIN A ČASOPISŮ V ROCE 2011
Přidělená částka na nákup časopisů v roce 2011 byla 116203,48 Kč, za kterou bylo
nakoupeno 120 titulů časopisů.
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V roce 2011 měli návštěvníci knihovny k dispozici 138 titulů časopisů, z toho 120
předplacených z rozpočtu MK a 18 titulů nám darovala fa Moraviapress Břeclav.
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Přehled čerpání finančních prostředků určených k nákupu novin a časopisů do
jednotlivých oddělení městské knihovny v letech 2008-2011
2008

2009

2010

2011

59 000 Kč

66 500 Kč

76 400 Kč

78 600 Kč

studovna

5 700 Kč

6 100 Kč

5 600 Kč

5 700 Kč
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NÁKUP CD V ROCE 2011
V roce 2011 byl rozpočet na nákup CD 40 238 Kč.
Rozpočet na nákup CD
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Počet nakoupených svazků CD
Cena za svazek CD letos klesla, ale bylo to z toho důvodu, že se nakupují převážně audioknihy, které
jsou v průměru nižší než ceny hudebních CD.
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Nákupy CD v letech 2011 - 2008 + celkový stav fondu CD - podle žánrů
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55 349,- Kč
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*počet nakoupených a zapsaných svazků se liší, protože některé zakoupené CD jsou komplety a jednotlivá CD
z nich se zapisují zvlášť

NÁKUP ZVUKOVÝCH KNIH V ROCE 2011
Zvukové knihy se v roce 2011 nakoupily za 27969 Kč, z toho 8000 činila dotace z grantu
ministerstva kultury Knihovna 21. století.
Počet nakoupených titulů zvukových knih
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HODNOCENÍ ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE 2011
Číselné ukazatele

Registrovaní čtenáři
Půjčené svazky celkem
Návštěvníci
Kulturní akce
Návštěvníci akcí

rok 2010 rok 2011 rozdíl
1 932
1 996
64
5
166
89 112
94 278
24 375
27 662
3287
29
17
12
403

Meziknihovní výpůjční služba
Obdržené z jiných knih.
302
Zaslané jiným knih.
254
Vybráno Kč
13 656,-Kč
Poklesl počet knih žádaných na nás, knihovny si půjčují tam, kde nemusí platit za poštovné. Vzrostl
počet knihoven, které si MVS vyzvedávají osobně.

Půjčování knih v Domově seniorů
čtenáři
20
návštěvníci 166
výpůjčky
833




První ročníky středních škol a učilišť (s výjimkou gymnázia) absolvovaly exkurzi spojenou
s bibliografickou gramotností zakončenou testem
Počet objednaných literárních pásem se snížil, protože podle slov vyučujících neměli
vzhledem k práci se státními maturitami prostor pro vyčlenění času na další aktivity. To se
promítlo i na podzim, protože mnoho studentů v červnu neuspělo a šlo k maturitě až na
podzim.
Přehled jednotlivých akcí









Leden-únor: celostátní akce Magnesia litera
zpracování přednášky Americká literatura -určeno studentům gymnázia
Březen: beseda -J. A. Komenský (15 N), B.Němcová (17 N)– určeno studentům soukromé
střední školy
dohledávání nezvěstných svazků knih a ukončení revize
anketa týkající se kvality prostředí a služeb naší knihovny
Duben: Americká literatura od Otců poutníků po E.A.Poea – gymnázium (30N)
Květen: Divadla malých scén – gymnázium Břeclav (27N)








červen: J. A. Komenský (24N), Divadla malých forem (12N určeno studentům obchodní
akademie
červenec – srpen: školení a testování Carmen
Září: Divadla malých scén – SPŠ (17N), exkurze studentů SŠ
Říjen – burza, exkurze studentů SŠ
Týden knihoven: VŘSČ – účast nejen jako vždy SPŠ, ale i OA a gymnázium (53N) – ode všech
účastníků hodnoceno velmi kladně
Listopad: po dobu nemoci p. Ivančicové zajišťováno půjčování na pobočce ve Staré Břeclavi

Další činnosti:








pomoc při pořádání akcí pro veřejnost ostatním oddělením.
spolupráce na aktualizaci knižního fondu na pobočkách ve Staré Břeclavi a Charvátské Nové
Vsi
aktualizaci knižního fondu naučné literatury ve skladu
testování Carmen
výprodej knih umístěných na chodbě před dospělým oddělením, průběžné doplňování a
prodej.(Do konce roku vynesl prodej celkem 10.318,-Kč)
Spolupráce při organizování Akademie III. věku, Knihovny bez hranic, spolupráce s knihovnou
v Poysdorfu
ve spolupráci se studovnou pravidelné pořady pro TyfloCentrum dle jejich požadavků.

HODNOCENÍ ČINNOSTI DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ ZA ROK 2011
Číselné ukazatele

rok 2010 rok 2011 rozdíl
Registrovaní čtenáři
Půjčené svazky celkem
Návštěvníci
Kulturní akce
Účastnící kulturních akcí
Uživatelé internetu

783

796

24 463
12 861

27 540
14 835
115
3 687
1890

1451

13
3077
1974

439

Při hodnocení roku 2011 v dětském oddělení můžeme napsat, že to bylo náročné, ale velmi
úspěšné období.
V číselných ukazatelích bylo v dětském oddělení evidováno více čtenářů než v roce 2010 a
také návštěvníků přibylo.
Pro rok 2011 jsme zpracovaly 2 granty, na které byla získána dotace:
1. Co v přírodě nevidíme, to v knihovně objevíme /MK 9 000,- Kč /
2. Knihovna bez hranic /EU 3 031.- €/
/Podrobnosti o grantech v samostatném hodnocení každého grantu/
Z NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH AKCÍ:
- besedy se spisovateli: s Věrou Řeháčkovou, Milošem Kratochvílem, Václavem Chaloupkem
- začátkem ledna končila velká výstava betlémů břeclavského řezbáře Josefa Fröhlicha
- vyhlášení výtvarné soutěže Malovaná říkadla s Hermi foto Dagmar Benešová – slavnostní
vernisáž a vyhlášení vítězných prací
- výstava výtvarných prací ZŠ Slovácká ve vstupních prostorách „ Celé Česko čte dětem“
/únor-březen/
- vyhodnocení výtvarné soutěže Týden mobility a výstava nejlepších obrázků 16. 9. -30.9.
- beseda se starostou Břeclavi MUDr. Oldřichem Ryšavým
- besedy - Karel Hynek Mácha, J. A. Komenský pro ZŠ Slovácká, Cestopisy, Za každým rohem
média, Život a dílo B. Němcové
- prodejní výstava nakladatelství THOVT spojena s besedou Tajemná výprava do starověku
/lektor - PhDr. Jitka Pastyříková/
- beseda Sluneční soustava pro nižší ročníky Gymnázia / lektor – Ivo Míček /
- Oblastní kolo recitační soutěže ve velkém sále ve spolupráci se ZŠ Slovácká
- besedy pro Miniklub Valtice, ZŠ Týnec, Lednice, Tvrdonice, Drnholec a Moravská Nová Ves
- ukončení prázdnin – Spíme v knihovně, tentokrát se zvířaty - součástí byla výstava ptačích
budek /30. 8. -7. 10./ a přednáška Ptáci v našem okolí /lektor Martin Václavík/

Zpracovány nové besedy:
- České a světové pohádky aneb Šaty dělají nejen člověka, ale i pohádkové bytosti
- na přání učitelek ZŠ Slovácká jsme připravily besedy k celorepublikovému projektu Čtení
pomáhá – 5x
Týden knihoven 2011 – Poprvé do školy, poprvé do knihovny, výtvarná soutěž Malované
jablko se ZŠ Kupkova, Velké říjnové společné čtení pro žáky Gymnázia a ZŠ Slovácká
Prezentace literárních besed před pracovníky dětských oddělení knihoven jihomoravského
kraje na seminářích v Knihovně Jiřího Mahena v Brně:
Šaty dělají člověka – L. Pindová
Deník Anne Frankové – J. Létalová

Od dubna do listopadu po dobu nemoci H. Ivančicové jsme na pobočce ve Staré Břeclavi
zajišťovaly půjčování, realizovaly besedy pro všechny třídy ZŠ J. Noháče, ale hlavně provedly
s kolegyněmi generální opravu knihovního fondu a celé pobočky.
V říjnu a listopadu jsme pak s kolegyněmi provedly generální opravu knihovního fondu
na pobočce Charvátská Nová Ves .
Dne 4. 11. jsme poskytly odborné konzultaci a materiály pro práci s dětmi knihovnici
z Tvrdonic p. Balgové.

Hodnocení činnosti studovny, internetové studovny a půjčovny zvukových
knih MK Břeclav za rok 2011
Číselné ukazatele
rok
2010
Registrovaní čtenáři
Půjčené svazky
celkem
Návštěvníci
Kulturní akce
Návštěvníci akcí
Návštěvníci internetu

rok
2011

rozdíl
283

1 042
9 648

3 631

1 325
10 674
12
1 267
3 813

1 026

182

Návštěvnost
V roce 2011 studovna zaznamenala několik potěšitelných statistik. Studovnu navštívilo celkem 10 674
návštěvníků (včetně akcí), kteří si vypůjčili 1 325 dokumentů, což je o 1 026 návštěvníků a 283
výpůjček více než v loňském roce.
Zpracování článku v analytickém popisu
Za rok 2011 bylo vloženo 2 075 záznamů z regionálního a celostátního tisku, týkajících se důležitých a
zaznamenání hodných článků o břeclavském regionu. Taktéž byly zpracovány záznamy o břeclavském
regionu z časopisu Malovaný kraj a ze sborníků Jižní Morava a RegioM.
Publikační činnost
•

Městská knihovna Břeclav v roce 2010 – výběrová bibliografie

Na základě žádosti čtenářů byly zhotoveny čtyři rešerše odborné literatury.
Knižní fond
V roce 2009 bylo do studovny zakoupeno 39 svazků knih. Celý fond prochází sjednocením a
přeznačováním MDT značek a výměnou poškozených obalů. Vzhledem k velmi omezenému rozpočtu
studovny a současně stále klesajícímu zájmu čtenářů o encyklopedickou literaturu v papírové podobě
jsou do fondu až na výjimky dokupovány pouze navazující dílové publikace.
Regionální fond doplněn 30 svazky, jak knihami z nové produkce, tak i staršími vydanými tituly. Při
doplňování byly využity informace z online nabídek knihkupectví a antikvariátů i z regionálního tisku.
Obsah regionálního fondu bývá zájemci z řad čtenářů (jak studentů, tak zájemců o regionální historii
apod.) hodnocen velmi kladně.
Kurzy pro veřejnost

Počítačové kurzy pořádané knihovnou se i nadále těší velkému zájmu veřejnosti. Celkem bylo
upořádáni 11 kurzů, které čítaly 56 dvouhodinových lekcí.
Stejně jako v předešlém roce se konaly také kurzy Trénování paměti – na jaře proběhl jak kurz pro
začátečníky, tak pro pokročilé. Podzimní běh kurzů se loni nekonal z důvodů pořádání Akademie
nejen pro seniory.
Clavius
V souladu se stále se rozšiřujícím konceptem WEB 2.0 a z něj plynoucího KNIHOVNA 2.0 bylo cílem
Městské knihovny Břeclav poskytnout čtenářům možnost nejen využívat lepších a rychlejších služeb
AKS, ale prostřednictvím OPAC katalogu Carmen nové generace jim nabídnout také možnost
aktivního zapojení se do spolupráce s knihovnou. Tato inovace byla podmíněna přechodem na SQL
variantu AKS Clavius. Přechod na novou verzi AKS se souvisejícími pracemi proběhl koncem července.
Instalaci SQL verze Clavia a komplexní zajištění převodu dat formou dálkové správy zajistila firma
LANius, s.r.o. Tábor. Rozšíření stávajícího serveru, zajištění síťového připojení, instalaci nového
serveru, převod rolí mezi servery a další nastavení z pozice správce sítě Městské knihovny Břeclav
prováděla firma Redasys, s.r.o. Břeclav.
V následujícím období probíhal do 1. září 2011 testovací provoz, kdy se ladily chyby, které se objevily
po přechodu na novou verzi Clavia. Od 1. září bylo využívání nového OPAC katalogu Carmen
umožněno všem čtenářům. K slavnostnímu představení nové služby došlo na tiskové konferenci,
pořádané dne 2. září 2011 za účasti představitelů města Břeclav a zástupců regionálního tisku.
Čtenářům bylo umožněno vyjádřit se k novému katalogu formou připomínek a ankety na blogu
knihovny, kdy v drtivé většině převládaly pozitivní ohlasy na nový katalog a rozšířené služby, které
čtenářům poskytuje. Velmi kladně byly hodnoceny zejména vylepšené možnosti čtenářského konta,
vlastní hodnocení knih pomocí hvězdiček, možnost diskuze o knihách nebo možnost zobrazení
náhledu knihy v Google preview.
Celkové náklady projektu činily 377 499,- Kč, přičemž 264 021,- Kč, tj. 69,94% ,bylo uhrazeno
z grantového projektu MK ČR VISK 3.
Akademie nejen pro seniory
Ve spolupráci se Svazem důchodců ČR a Jihomoravskou komunitní nadací pořádala knihovna od 13.
září 2011 rozsáhlou akci Akademie nejen pro seniory - cyklus poutavých přednášek spojených s
poznávacím výletem a řadou počítačových kurzů. Senioři se na přednáškách mohli mimo jiné
dozvědět více o historii knihovny, města i celého břeclavského regionu, ale dostalo se jim i poučení z
oblasti finanční, právní, bezpečnostní, dopravní nebo zdravotní. Akademii absolvovalo celkem
čtyřicet seniorů, kterým při slavnostním zakončení dne 13.12.2011 předal pamětní list starosta
Břeclavi MUDr. Oldřich Ryšavý. Účastníci Akademie byli s průběhem velmi spokojeni a tak se už dnes
uvažuje o pokračování celé akce na podzim roku 2012. Senioři se také domluvili s vedením knihovny,
že do té doby se v sále knihovny budou pravidelně scházet každý měsíc na přednáškách pořádaných
mimo vlastní Akademii.
Studovna celé akci poskytla organizační a technické zázemí.
Zvuková knihovna

V roce 2012 uplyne 10 let ode dne, kdy břeclavská knihovna začala půjčovat zvukové knihy pro
nevidomé a slabozraké uživatele. K dnešnímu dni máme ve fondu 737 titulů zvukových knih ve formě
magnetofonových kazet (5191 svazků) a 782 titulů zvukových knih ve formátu mp3.
Počet uživatelů se za ty roky ustálil kolem dvaceti a přes veškerou snahu se nezvyšuje, protože
půjčování zvukových knih je hodně závislé na dobré vůli rodinných příslušníků chodit s kazetami nebo
CD do knihovny. Mladší uživatelé již zřejmě využívají možnosti stahování souborů přes internet
přímo z Macanovy knihovny.
Přesto, že jsme knihovna zřizovaná městem Břeclav, polovina našich uživatelů je mimo břeclavských,
kteří díky spokojenosti s poskytovanými službami dávají naší knihovně přednost, i když dnes mají
možnost si zvukové knihy půjčovat i jinde v regionu.
V loňském roce využilo služeb zvukové knihovny (včetně akcí) 290 návštěvníků, kteří si vypůjčili 3 197
knihovních dokumentů. V roce 2010 to bylo 287 návštěvníků a 4012 výpůjček. Zdánlivý propad
půjček je způsoben tím, že velká část uživatelů se přeorientovala na půjčování zvukových knih ve
formátu mp3. Zatímco dříve jeden titul půjčován až na 10-20 nosičích, dnes je to jen 1 výjimečně 2
CD.
Z tohoto pohledu je zajímavá statistika zájmu čtenářů o typ médií.
rok

půjčené tituly ZK na kazetách půjčené tituly ZK ve formátu MP3
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V roce 2011 bylo nakoupeno 205 titulů nových zvukových knih, z nichž větší část tvořily nové tituly,
které ještě nemáme na kazetách. Kupovali jsme však i knihy, které máme na kazetách, žádané
uživateli, kteří si kazety již nemají na čem přehrát.
Nakupujeme pouze zvukové knihy z Macanovy knihovny, které mají výhodu v tom, že jsou úplné.
Většina komerčně vydávaných audioknih je totiž zkrácená nebo upravená do dramatické formy. Na
nákup zvukových knih se podařilo získat grant ve výši 8 000,- Kč z projektu Knihovna 21. století.

Hodnocení čítárny a hudebního oddělení MK Břeclav za rok 2011
Výpůjčky v čítárně

Půjčené svazky celkem

rok 2010

rok 2011

rozdíl

44 435

43 500

-935

Kopírovací služby v čítárně
Zájem o kopírovací služby již několik let mírně klesá, v roce 2011 tuto službu využilo 1 187
návštěvníků. Návštěvníci stále více využívají možnost tisku dokumentů z PC.
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Internet v čítárně
Přístup k internetu využilo 4 389 návštěvníků, což je v porovnání s rokem 2010 o 609 návštěvníků více.
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Návštěvníci v čítárně
Celkový počet návštěvníků včetně návštěvníků internetu a kulturních akcí: 15 501
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NÁVŠTĚVNÍCI CELKEM

Hodnocení hudebního oddělení
Počet výpůjček v roce 2011 klesl oproti roku 2010 o 13 procent. Podařilo se nám zvýšit počet
výpůjček mluveného slova – dosáhli jsme toho hlavně zvýšeným nákupem a také propagací audioknih
v půjčovně pro dospělé. Zvýšením výpůjček mluveného slova o 318 jsme však nepokryli ztrátu 856
výpůjček populární hudby způsobenou z velké části nedostatkem nových CD tohoto žánru.
Klesají také výpůjčky ostatních žánrů hudby a v příštím roce bude pokles pokračovat, protože bylo
nakoupeno méně CD z hudební oblasti a tento pokles se z důvodu devítiměsíční odkladní lhůty
projeví v roce 2012. Dalším důvodem poklesu je samozřejmě také pokračující rozšiřování internetu
v domácnostech. Stabilnější zájem je u hudby pouze o vážnou hudbu, kde se půjčují klasická díla.
Z grafu poklesu výpůjček v minulých čtyřech letech je vidět, že se loni propad zpomalil, ale nezastavil:

Výpůjčky CD v letech 2011 až 2009 + celkový stav fondu CD - podle žánrů
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Hodnocení činnosti za rok 2011 – pobočka Poštorná

Registrovaní čtenáři
Půjčené svazky
celkem
Návštěvníci
Kulturní akce
Účastnící kulturních
akcí
Uživatelé internetu

rok
rok
2010
2011
rozdíl
715
719
4
50301
17 646

2 575

47854
18 559
124
2 188
3 001

-2 447
913

426

Leden,Listopad: Filipova dobrodružství (beseda - zdravá výživa, zdravý životní styl, ekologie)
Leden – Prosinec: Pohádky babičky Aničky (čtení pohádek pro maminky s dětmi)
Únor – Březen: „ Od Rumcajse po Krtečka“ ( soutěž - Z. Miler+R. Pilař, 79 účastníků, 3 kola)
Březen: Měsíc knihy (knihovnická dílna – výroba leporela)
Duben: Noc s Andersenem (spaní v knihovně)
Duben – Květen: „Pohádkový rok“ (soutěž k 100. výročí narození Václava Čtvrtka)
Květen - Červen – Říjen: Pasování na rytíře Řádu čtenářského – 1. Třídy
Květen: Den matek (knihovnická dílna – výroba přání)
Září: Miloš Kratochvíl a jeho knihy (besedy pro školy)
„Pachatelé dobrých skutků“ (večer s knihami M. Kratochvíla -pro dětské čtenáře
knihovny)
Září – Říjen: Trénování paměti – kurz pro 9. tř. ZŠ
Říjen: „Zdravý životní styl“přednášející K. Spěváková (beseda pro veřejnost u příležitosti
prvního ročníku Dnů zdraví v Břeclavi, v rámci projektu Zdravé město)
„Po stopách pachatelů dobrých skutků“ – soutěž pro dětské čtenáře
Beseda se spisovatelem Milošem Kratochvílem
„Kam odlétly vlaštovky“ – výtvarná soutěž
„ Putování s dinosaury“ (beseda – podzimní prázdniny – Duhovka)
Prosinec: Výroba vánočních přání a drobných dárků (knihovnická dílna)

Spolupráce se ZŠ, MŠ a Duhovkou je velmi dobrá. Třídy prvního stupně ZŠ Na Valtické si
oblíbily besedy v knihovně na celé dopoledne, což vyžaduje z naší strany větší přípravu
besedy včetně křížovek, rozdílů, hádanek apod.
Akce „Pohádky babičky Aničky“ pro rodiče s malými dětmi si našla také stále zájemce, kteří
tuto akci navštěvují. Děti vždy odcházejí spokojené a s vlastním výrobkem.
Celý rok přetrvávaly problémy s návštěvníky IQ Roma, kvůli jejich nevhodnému chování. Na
základě těchto skutečností, proběhlo setkání s policií a zástupci MÚ Břeclav. Po tomto
jednání se situace částečně uklidnila.

Hodnocení činnosti za rok 2011 – pobočka Charvatská Nová Ves

Registrovaní čtenáři
Půjčené svazky
celkem
Návštěvníci
Kulturní akce
Účastnící kulturních
akcí
Uživatelé internetu

rok
rok
2010
2011
rozdíl
183
185
2
11 447
3 779
12

9 463
3 014
15

-1 984
-765
3

485
594

286
435

-199
-159

V roce 2011 se na pobočce v Charvátské Nové Vsi zaregistrovalo celkem 185 čtenářů, což je
přesně o 2 víc než v loňském roce 2010. Tito čtenáři si vypůjčili v roce 2011 celkem 9463
svazků, což je o skoro 2000 svazků méně, než v roce minulém. Toto snížení výpůjček, mohla
ovlivnit také změna půjčovní doby, která byla zúžena pouze na jeden výpůjční den a to
pondělí. Počet výpůjček bohužel nebyl navýšen ani díky výměnnému fondy, který činil 426
svazků, a to i přesto, že jsou tyto knihy vyhledávány a hojně půjčovány stálými čtenáři
pobočky.
Pobočka v Charvátské Nové Vsi vykazovala v roce 2011 také tradiční kulturně-vzdělávací
činnost. Probíhaly zde pravidelné knihovnické lekce a besedy se čtenáři. Velmi oblíbené mezi
prvňáčky je pasování dětí na „Rytíře Řádu Čtenářského“, které proběhlo ve spolupráci
s dětským oddělením a bylo velmi úspěšné. Dále se zde konal Kurz trénování paměti pro
žáky 8. a 9. tříd ZŠ Kpt. Nálepky. Z mimořádných akcí je potřeba také zmínit akci pro dospělé
čtenáře „Lidový kroj v Podluží“, kterou vedla ředitelka Městského muzea a galerie Břeclav
PhDr. Alena Káňová.
V roce 2012 by měla být posílena spolupráce se ZŠ Kpt. Nálepky prostřednictvím nabídky
nových a netradičních besed se čtenáři, které by přitáhly čtenáře z řad žáků na prostornou
pobočku v Charvátské Nové vsi.

Hodnocení činnosti za rok 2011 – pobočka Stará Břeclav

Registrovaní čtenáři
Půjčené svazky
celkem
Návštěvníci
Kulturní akce
Účastnící kulturních
akcí
Uživatelé internetu

rok
rok
2010
2011
rozdíl
225
208
2
20 628
3 779
17

19 619
3 014
18

-1 009
-765
1

323
365

365
340

42
-25

V roce 2011 se na pobočce ve Staré Břeclavi zaregistrovalo celkem 208 čtenářů, což je o něco
méně než v loňském roce 2010. Tito čtenáři si vypůjčili v roce 2011 celkem 19 619 svazků,
což je asi o 1000 svazků méně, než v roce minulém. Toto snížení výpůjček, mohla ovlivnit
také změna půjčovní doby, která byla zúžena pouze na jeden výpůjční den a to úterý. Počet
výpůjček bohužel nebyl navýšen ani díky pomoci z výměnného fondu, který nám na pobočku
ve Staré Břeclavi zapůjčil celkem 286 svazků. A to i přesto, že jsou knihy z výměnného fondu
vyhledávány a hojně půjčovány stálými čtenáři pobočky.
Pobočka ve Staré Břeclavi vykazovala v roce 2011 také tradiční kulturně-vzdělávací činnost.
Probíhaly zde pravidelné knihovnické lekce a besedy se čtenáři. Velmi oblíbené mezi
prvňáčky je pasování dětí na „Rytíře Řádu Čtenářského“ a bylo velmi úspěšné. I když ne
všichni prvňáčci využili legitimace zdarma. Dále se zde konalo několik akcí pro děti ve
spolupráci s dětským oddělením, paní Létalová s p. Pindovou udělaly několik netradičních
akcí pro děti. Za zmínku stojí beseda pro 1. a 3. třídy „Máme rádi zvířata“ nebo také pro žáky
2. třídy beseda „Veršované pohádky Františka Hrubína“.
V roce 2012 by měla být posílena spolupráce se ZŠ Jan Noháče prostřednictvím nabídky
nových a netradičních besed se čtenáři, které by přitáhly čtenáře z řad žáků na pobočku
ve Staré Břeclavi.

Hodnocení činnosti ekonomicko-správního útvaru za rok 2011
Útvar ekonomicko-správní se v roce 2011 zabýval plněním stálých pracovních úkolů, jako
je vedení účetnictví, sledování a kontrola rozpočtu, mzdová a personální agenda, statické
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.
Přehled plnění úkolů v průběhu roku
1. Spolupráce s ředitelem MK na vytváření a aktualizaci vnitřních směrnic organizace.
2. 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
3. Čtvrtletně je zpracováván statistický výkaz o práci „Práce 2-04“
4. V únoru bylo zpracováno:
- statistický výkaz „Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv – EP 5-01
(a)“
- „Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků“
- „Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických
osob“
5. V březnu bylo zpracováno:
- statistický výkaz „Roční výkaz organizačních složek státu, územních samosprávných
celků, příspěvkových organizací a podobných vládních institucí – VI 1-01“
- na Finanční úřad v Břeclavi bylo odevzdáno „Přiznání k dani z příjmů právnických
osob“
6. 2x za rok byl zpracován pololetní statistický výkaz „Informační systém o platech“
7. V průběhu prosince byla provedena řádná inventura hmotného investičního majetku,
drobného dlouhodobého majetku a ostatního drobného dlouhodobého hmotného
majetku.
8. V průběhu roku byly průběžně prováděny revize:
- revize výtahů
- revize tlakové nádoby
- revize komínů
- revize klimatizace
- revize el. zařízení

-

revize nouzového osvětlení
revize hromosvodu
revize hasících přístrojů
revize požárních uzávěrů dveří
kontrola protipožárních nátěrů

9. Během roku zajišťovali pracovníci ekonomicko-správního útvaru zásobování knihovny
spotřebním materiálem včetně čistících prostředků. Podle potřeby byly zajištěny opravy
různých závad v budově MK i na pobočkách. Během měsíců července a srpna proběhlo
vymalování velkého společenského sálu a přilehlých prostor (ve 2. patře historické
budovy MK).
Personální změny v MK Břeclav
V roce 2011 proběhlo několik změn v personálním obsazení zaměstnanců knihovny.
28. února 2011 ukončila pracovní poměr administrativní pracovnice.
Na uvolněné místo nastoupil 11. dubna 2011 nový pracovník.
30. listopadu 2011 odešla 1 pracovnice (knihovnice) do starobního důchodu.
1. prosince 2011 se vrátila 1 pracovnice (knihovnice) z MD.
31. prosince 2011 ukončila pracovní poměr 1 pracovnice z útvaru regionálních služeb.
Přehled hospodaření MK Břeclav
MK Břeclav získala od svého zřizovatele provozní dotaci ve výši 6 695 000,- Kč.
Kromě této dotace získala MK Břeclav neinvestiční dotace ve výši 17 000,- 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 2011“ a „Co
v přírodě nevidíme, to v knihovně objevíme“, které jsou součástí grantu „Knihovna 21.
století“.
Dále získala MK Břeclav investiční dotaci ve výši 176 000,- Kč a neinvestiční dotaci ve výši
89 000,- Kč z rozpočtu odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČR na projekt Městské
knihovny Břeclav pod názvem „Zkvalitnění poskytovaných automatizovaných knihovnických
služeb formou přechodu na SQL verzi AKS Clavius s OPAC katalogem nové generace“, které
jsou součástí grantu „Veřejné informační služby knihoven – VISK 3“.
Dále získala knihovna dotaci z rozpočtu JMK „z Programu podpory zajištění výkonu
regionálních funkcí knihoven v JMK“ ve výši 1 518 000,- Kč.
Uvedené dotace byly sledovány odděleně na samostatných účtech. Byly řádně
proúčtovány a stanovené limity dodrženy.
Hospodářský výsledek Městské knihovny Břeclav za rok 2011 je 28 829,86 Kč.

Hospodaření Městské knihovny Břeclav v roce 2011

Položka

Rozpočet

Skutečnost

S/R

S-R

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží - DČ
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Odvody do FKSP
Odpisy
Jiné ostatní náklady

1 249 941,00
870 000,00
2 295,00
71 000,00
50 604,00
6 611,00
695 577,00
4 450 000,00
1 513 000,00
34 707,00
44 500,00
97 800,00
25 796,00

1 400 593,05
848 207,64
2 295,00
59 996,90
55 000,00
5 996,00
605 589,75
4 448 958,00
1 497 998,00
34 707,00
43 982,15
99 135,00
21 702,00

112%
97%
100%
85%
109%
91%
87%
100%
99%
100%
99%
101%
84%

150 652,05
-21 792,36
0,00
-11 003,10
4 396,00
-615,00
-89 987,25
-1 042,00
-15 002,00
0,00
-517,85
1 335,00
-4 094,00

NÁKLADY CELKEM

9 111 831,00

9 124 160,49

100%

12 329,49

Tržby z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Úroky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Jiné ostatní výnosy-DČ
Provozní dotace
Dotace JMK
Dotace MK ČR/21
Dotace MK ČR/VISK

600 000,00
114 050,00
355,89
105 808,00
50 000,00
2 808,00
6 695 000,00
1 518 000,00
17 000,00
88 021,00

526 203,00
114 050,00
355,89
105 808,00
85 744,46
2 808,00
6 695 000,00
1 518 000,00
17 000,00
88 021,00

88%
100%
100%
100%
171%
100%
100%
100%
100%
100%

-73 797,00
0,00
0,00
0,00
35 744,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

VÝNOSY CELKEM

9 191 042,89

9 152 990,35

100%

-38 052,54

Hospodářský výsledek

28 829,86

Hodnocení výkazu výkonu regionálních funkcí Městské knihovny Břeclav za
rok 2011
Městská knihovna Břeclav pověřená výkonem regionálních funkcí obsluhovala 75 knihoven regionu a 3
pobočky MěK Břeclav. Všechny knihovny včetně poboček MěK Břeclav jsou uživateli regionálních
služeb.
Regionální služby zabezpečovaly celkem 3 pracovnice (vedoucí útvaru regionálních služeb, pracovnice
na katalogizaci, zpracování a nákup z prostředků obcí a pracovnice zabezpečující cirkulaci výměnného
fondu.
Přes veškerou snahu ze strany MěK Břeclav – útvaru regionálních služeb a několikerého jednání se
zřizovatelem, došlo v Obci Kurdějov ke zrušení knihovny. Zrušení knihovny již bylo evidováno na MK
ČR a činnost knihovny je zrušena k 30. 6. 2011.
V obcích Rakvice, Moravská Nová Ves, Popice, Jevišovka, Drnholec, Němčičky a Smolín došlo ke
změně knihovníků, což obnášelo přítomnost vedoucí útvaru regionálních služeb při předávání
knihoven a proškolení nových knihovníků.
Při předání knihovny novým knihovníkům byly sestaveny Protokoly o předání knihovny a jsou uloženy
v dokumentaci o knihovně. Vzhledem k dlouhodobé nemoci knihovnice v obci Kostice byla této
knihovně poskytována maximální péče – nákup knih z prostředků obcí a technické zpracování včetně
vložení záznamů, zabezpečení činnosti knihovny prostřednictvím pracovnic ÚRS a knihovnic z obce
Tvrdonice. Útvar regionálních služeb zde provedl plánovanou revizi knihovního fondu. Spolupráce se
zřizovatelem byla na velmi dobré úrovni.
V regionu byly dokončeny rekonstrukce knihoven v obcích Drnholec, Hlohovec, Tvrdonice, Moravská Nová
Ves, Dobré Pole a v Lednici. Ve všech jmenovaných knihovnách se jedná o velmi zdařilé rekonstrukce a
úpravy knihoven, zvláště první čtyři jmenované. Obce vynaložily nemalé finanční prostředky, aby se
prostředí knihoven znatelně zlepšilo.
V knihovně v Dobrém Poli (do 500 obyvatel) se podařilo pořídit knihovní systém Clavius a během
měsíce ledna bude zahájen plně automatizovaný provoz. Do knihovny byl pořízen také nový nábytek
včetně výpůjčního pultu.
Také obec Borkovany (do1 000 obyvatel) se připojila ke knihovnám s automatizovanými knihovními
systémy. Pro knihovnu byl pořízen knihovní systém Clavius a v současné době jsou již provedeny
veškeré přípravné práce ke spuštění automatizovaného provozu. Pro uživatele bylo vytvořeno jedno
přístupové místo k internetu.
Obce regionu Břeclavska se jako každoročně přihlásily do soutěže „Vesnice roku“. V letošním roce se
zúčastnily obce: Němčičky, Tvrdonice a Strachotín. Tvrdonice obdrželi v rámci soutěže diplom za
vzorné vedení knihovny.

Doplňování knihovního fondu:
Pro potřeby útvaru regionálních služeb bylo nakoupeno celkem 3 003 knihovních jednotek za 457
021,- Kč, což činí více než 30% z dotace přidělené na regionální činnosti JMK. K 31.12.2011 výměnný
fond obsahoval celkem 30 644 knihovních jednotek.

Nákup z prostředků obcí:
V dubnu 2011 byly regionální služby rozšířeny o nákup knih z prostředků obcí. Byly osloveny všechny
knihovny regionu a také všichni zřizovatelé. Službu využilo 5 knihoven regionu. Se všemi zřizovateli
bylo iniciováno osobní setkání, při kterém byli seznámeni s novou službou, a byl podepsán dodatek
ke smlouvě. Knihovníci byli s nákupem spokojeni a ocenili výrazné slevy, které jim mohly být
poskytnuty:
Počet
nakoupených
knih

Celková
cena

Nákladová
cena

Celkový rabat

Průměrná cena
/ 1 ks

K vrácení Kč

Bulhary

30

7.153,-

4.955,-

2.198,-

165,17

45,-

Kostice

118

28.573,-

19.964,-

8.609,-

169,19

36,-

Křepice

30

7.015,-

4.838,-

2.177,-

161,27

162,-

Perná

18

4.254,-

2.928,-

1.326,-

162,67

72,-

Starovice

30

7.080,-

4.956,-

2.124,-

165,20

44,-

Celkem

226

54.075,-

37.641,-

16.434,-

164,70

359,-

Knihovna

Služba bude poskytována i v roce 2012. Řada zřizovatelů již projevila o službu zájem. V současné době je
nahlášeno již 16 knihoven s objemem nákupu cca 145 000,- Kč. Ostatní mají možnost požádat o službu do
konce měsíce ledna nebo po schválení rozpočtu obcí.
Výměnné fondy, cirkulace:
Možnost využití výměnných fondů z MěK Břeclav mají všechny knihovny regionu včetně poboček (77).
Všechny knihovny jsou se službou spokojeny a plně ji využívají. Výměnné soubory jsou rozváženy přímo do
knihoven při metodických návštěvách a knihovníci mají možnost i samostatného výběru na ÚRS a odvoz si
buď zabezpečí sami, nebo si dohodnou termín distribuce přímo do knihovny.

Rok 2010

Rok 2011

Rozdíl

Počet vyexpedovaných souborů

172

184

+12

Počet svazků v souborech

23 843

26 033

+2 190

Během roku 2011 knihovníci vrátili celkem 513 souborů (i zbytkových) s počtem svazků 21 619.
Průměr využití výměnných souborů na 1 knihovnu – 2,39/141,5 počet svazků na jeden soubor. Došlo
k navýšení oproti roku 2010 o 12 souborů a 2 190 svazků. Zvýšil se i průměr využití souborů na 1 knihovnu
a počet svazků (v roce 2010 - 2,2 souboru/138,6 svazků na 1 soubor).
Revize knihovního fondu:
Revize knihovního fondu v knihovnách regionu proběhly dle zákona 257/2001SB. (po pěti letech) u 19
knihoven regionu a bylo zrevidováno celkem 134 956 knihovních jednotek, 14 knihoven požádalo o
pomoc při aktualizaci knihovního fondu.
Knihovnám byla poskytnuta metodická pomoc a osobní návštěva knihovny při zahájení a ukončení revize
fondu, případně i provedení celé revize včetně zabezpečení veškerých náležitostí potřebných pro zdárný
průběh revize (obec Kostice). Revize byly provedeny u 15 knihoven automatizovaně pomocí knihovních
systémů Lanius a Clavius, u 1 knihovny porovnáním záznamů vložených do PC s revizním katalogem a
přírůstkovým seznamem knihovny – při zahájení automatizace, jen u 3 knihoven byla revize provedena
klasickým způsobem (nemají k dispozici knihovní systémy). Knihovnám byl zapůjčen optický revizní
scanner, který má k dispozici ÚRS pro potřeby revizí v knihovnách regionu. Dokumenty o revizi jsou
uloženy v dokumentaci o knihovnách na ÚRS, v jednotlivých knihovnách a na obecních úřadech. Přehled
knihoven s termíny revizí jsou k dispozici na ÚRS, knihovníci i zřizovatelé jsou o potřebě revize po pěti
letech informováni a jsou dohodnuty přípravné práce na zahájení revize a jednotlivé termíny podle
požadavků knihovníků.
Vzhledem k velké automatizaci knihoven regionu byl zakoupen další optický scanner pro využití při
revizích.
Internetizace knihoven regionu
V současné době ze 77 knihoven regionu nemá prozatím připojení k internetu jen 1 knihovna v obci
Vlasatice – bylo zahájeno jednání se zřizovatelem, který přislíbil dodat do knihovny PC a zabezpečit
připojení od místního poskytovatele. Jedna pobočka – Pohořelice – Nová Ves žádala o připojení
prostřednictvím PIK – do současné doby nebylo připojení realizováno. Pobočka Lednice – Nejdek –
knihovna připojena je, zřizovatel přislíbil dodat PC, který byl v knihovně jen v době voleb.
Grantové programy
Žádost o dotaci z grantového programu MK ČR VISK 3 byla kladně vyřízena celkem 13 knihovnám regionu
(2 knihovny na zahájení automatizace pomocí systému Clavius, 7 knihoven na přechod z LAnia na Clavius,
4 knihovny na dokončení automatizace.

Byla provedena kontrola čerpání přiznaných finančních prostředků z grantového programu VISK3 za rok
2010 pracovnicí MěK Břeclav (J. Smolovou) pověřenou MK ČR.
Webové stránky knihoven
Knihovny regionu využívají šablonu webu pro malé knihovny nebo jsou informace o knihovně zveřejněny
na webu obce.
Šablona webu: 64 knihoven
Web obce: 10 knihoven
2 pobočky – informace na webu mateřské knihovny (Pohořelice)
1 knihovna – Vlasatice (šablona bude objednána po připojení knihovny k internetu)
Důraz byl kladen a nadále i bude na aktualizaci stránek, jejich funkčnost, doplnění o základní údaje o
knihovně a zpřístupnění odkazů na katalog. Knihovníkům je poskytována možnost proškolení v práci se
šablonou, které zabezpečuje podle potřeby i individuálně útvar regionálních služeb.
Automatizace knihoven regionu:
V současné době knihovny využívají knihovní systémy LANius a Clavius, řada z nich přechází a v budoucnu
také bude přecházet na modernější systém Clavius. Žádost o dotaci na přechod na Clavius si i letos
podává několik knihoven včetně profesionálních (Mikulov).
Stav automatizace:
40 knihoven se systémem Clavius – plně automatizované provozy včetně revizních modulů
23 knihoven se systémem Lanius – plně automatizované včetně revizních modulů
Ze zbývajících 14 knihoven: 5 malých poboček – automatizace neefektivní
9 malých knihoven – postupně žádají o VISK 3 (letos si žádost
podává nejméně 1-2 knihovny)
Někteří zřizovatelé malých knihoven chtějí automatizaci podpořit v příštím období. 4 knihovny nemají
zájem o žádný způsob automatizace vzhledem k návštěvnosti knihovny, počtu registrovaných čtenářů,
využití služeb - neefektivní apod.

Porady, konzultace, metodické návštěvy

V průběhu roku 2011 útvar regionálních služeb dle „Plánu vzdělávání a porad knihovníků
regionu na rok 2011“ 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, 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 157 knihovníků (o 10 více oproti 2010) z 65 knihoven regionu (o 1 více).
Účast na poradách je většinou ovlivněna pracovním vytížením, neuvolněním z pracovního
procesu zaměstnavatelem nebo osobními problémy, a to zvláště u 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. Po
poradách neprofesionálních knihovníků probíhalo individuální proškolení v práci se
šablonou, se systémy Lanius a Clavius, řešení aktuálních problémů, nákup z prostředků obcí
apod.
Ve sledovaném období bylo poskytnuto celkem 290 konzultací (o 47 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 596 konzultací (bez
e-mailových konzultací). Konzultace byly zaměřeny převážně na připojení knihoven
k internetu (PIK), automatizace knihoven, nákup z prostředků obcí, webové stránky, výběr
nových knihovníků, plnění standardů, grantové programy, výměnné fondy, rekonstrukce
knihoven, vzdělávání knihovníků, výkaznictví, aktualizace fondu, vyřazování knihovního
fondu, e-learningový kurz Ostrava, revize fondu apod.
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 prostor 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, nákup z prostředků obcí, vedení dokumentace, zrušení knihovny – pomoc
s likvidací fondu apod.
V průběhu sledovaného období bylo realizováno 244 (o 8 více) metodických návštěv
(bez poboček MěK Břeclav). Byly obslouženy všechny knihovny regionu. Průměr počtu
metodických návštěv na 1 knihovnu byl 3,25 návštěv (75 knihoven – bez poboček MěK
Břeclav).
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, nákup
z prostředků obcí, vyúčtování dotace, standardy apod.

Vzdělávání, semináře
V letošním roce v rámci vzdělávání knihovníků využilo celkem 15 knihovníků možnost přihlásit se jako
účastník e-learningového knihovnického kurzu, který pořádá Ostrava. Prozatím kurz absolvují všichni.
V loňském roce to byly jen 3 knihovnice.

Pro knihovníky regionu bylo dle Plánu porad a vzdělávání pro rok 2011 připraveno celkem 8
vzdělávacích akcí včetně výjezdní porady spojené se seminářem v Pohořelicích. Veškeré
připravené akce byly určeny jak pro profesionální, tak i neprofesionální knihovníky.
Vzdělávání zabezpečovala lektorka Mgr. Baumannová a pracovnici MěK Břeclav. Plánovaný
seminář – Ochrana zdraví a majetku - z důvodu nemoci lektorky - bude přesunut na rok
2012.
. Všichni knihovníci obdrželi program a pozvánky na všechny akce elektronickou poštou a
byly také umístněny na webu MěK Břeclav.
Název akce

Individuální školení – šablona webu, práce s PC,
elektronická pošta

Datum

9. 3. 2011

Místo konání

Počet
hodin

MěK Břeclav

6

MěK Břeclav

5

MěK Pohořelice

4

16. 3. 2011
30. 3. 2011

Individuální školení – Clavius, Lanius
Práce se šablonou

6. 4. 2011
20. 4. 2011
27. 4. 2011

Jak pracovat s dětským čtenářem

20. 5.2011

Klientský přístup k uživatelům

3. 6. 2011

MěK Břeclav

2

Práce se čtenářem, propagace knihovny na
veřejnosti, praktické ukázky

7. 6. 2011

MěK Klobouky

1

Sociální sítě a jejich využití

9. 9. 2011

MěK Břeclav

2

E- knihy, čtečky

2. 12. 2011

MěK Břeclav

2

Clavius - vkládání záznamů

10.12.2011

MěK Břeclav

2

Bylo obslouženo 43 knihoven regionu (o 1 více oproti 2010). Vzdělávacích akcí se zúčastnilo
167 knihovníků (o 2 méně). Všechny akce byly uskutečněny v rámci RF. Počet vyučovacích
hodin – 24.
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 proškolení v práci se systémy a webové
stránky. Obě akce proběhly i v sobotních termínech nebo po poradách.
Statistika knihovnických činností:
V průběhu měsíce ledna a února byly kontrolovány a zpracovány výkazy činnosti knihoven
regionu za rok 2010. 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
2010“, který byl poskytnut všem knihovnám regionu a zřizovatelům obcí. Stejným způsobem
bude zpracován i rok 2011. 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 využít
30% finančních prostředků z dotace JMK přidělené na regionální funkce na nákup knihovního
fondu a zakoupit další optický revizní scanner pro potřeby revizí v knihovnách regionu.
Velkým kladem je, že se podařilo zrekonstruovat a doplnit novým nábytkem 6 knihoven,
automatizovat další knihovny regionu nebo automatizaci dokončit.
Všechny knihovny se systémy LANius nebo Clavius mají plně automatizovaný provoz
(výpůjční protokol, většina má i katalogy, revizní modul, ISHARE). Potěšil nás také zájem
knihovníků o další vzdělávání (elektronický knihovnický kurz (Ostrava). Forma výuky
knihovníkům podle jejich slov vyhovuje a mají snahu kurz dokončit.
Po zpracování všech statistických údajů o knihovnách regionu s ohledem na výsledky
činnosti jednotlivých knihoven, bychom chtěli knihovny vyhodnotit a ty nejlépe pracující
prezentovat na poradách uskutečněných ve vybraných knihovnách, kde si představujeme i
účast zřizovatelů těchto knihoven.
Někteří zřizovatelé přistupují ke snižování provozních dob v knihovnách, snižování
úvazků, poskytují malé nebo žádné finanční prostředky na nákup knih, dochází k úvahám o
rušení knihoven – vše s ohledem na finanční rozpočty obcí.
Nadále budeme usilovat o dokončení automatizace knihoven regionu, využívání
webových stránek a zprovoznění katalogů na internetu.
Rozšířením služeb o nákup knih z prostředků obcí chceme docílit kvalitního
doplňování fondu knihoven za výhodných podmínek, které knihovnám touto službou
můžeme nabídnout. Není tak dalece od věci, že i obsahové složení fondu v jednotlivých
knihovnách se zcela jistě zkvalitní.
Nelehkým úkolem pro rok 2012 je pro nás zamezit snižování provozních dob
v knihovnách, krácení úvazků knihovníků nebo přímo rušení knihoven, které jsou v řadě
případů jediným centrem kulturního dění v obci.
V rámci šetření finančních prostředků, vzhledem k ukončení pracovního poměru 1
pracovnicí (zástup za MD), budou na ÚRS pracovat od 1.1. - 1.4 2012 jen 2 pracovnice. Od 1.
4. 2012 nastoupí předčasně pracovnice, která je v současné době na MD. Přesto doufáme, že
tím nebudou zřizovatelé a knihovníci regionu nijak omezeni.

Příloha 1 PROJEKTY A DOTACE
V roce 2011 byly podány a obdrženy dotace na tyto projekty:
1. Žádost o grant na nákup zvukových knih v rámci výběrového dotačního řízení Knihovna 21.
století (dotace 8 000 Kč)
2. Podán projekt na akce pro děti v rámci výběrového dotačního řízení Knihovna 21. století,
který nesl název „Co v přírodě nevidíme, to v knihovně objevíme“ (dotace 9 000 Kč)
3. Žádost na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a děl
literární vědy a kritiky pro profesionální veřejné knihovny z projektu Česká knihovna (dotace
3400 Kč).
4. Podání projektu z dotace Fondu malých projektu jižní Morava-Dolní Rakousko pod názvem
„Knihovna bez hranic-Grenzlose Bibliothek“(3 031 €)
5. Podání grantu Ministerstva kultury ČR z programu VISK 3 na pořízení nové verze
knihovnického systému Clavius, založené na bázi SQL serveru a novu verzi knihovního
katalogu Carmen (dotace 265.000,- Kč)
6. Žádost o dotaci na zajištění a poskytování odborných knihovnických služeb s jednotlivými
zřizovateli knihoven - městy a obcemi z Programu podpory zajištění výkonu regionálních
funkcí knihoven JMK (1 518 000 Kč).

Příloha 2 PROFESNÍ RŮST PRACOVNÍKŮ
Provozní porady zaměstnanců knihovny, poboček a pracovníků z útvaru regionálních služeb se
konaly v pravidelných termínech a týkaly se provozních záležitostí, výpočetní techniky a
knihovnického softwaru, knihovnické legislativy a BOZP, PO. Zaměstnanci byli vysíláni na odborné
kurzy, semináře a školení zaměřené na nové formy práce se čtenářem a potřeby organizace. Letos se
zúčastnili těchto akcí:

datum

název, místo konání

účast

26.3.

Seminář o rychločtení (L. Činka) - ČSTPMJ Praha

Čech

29.3.

Setkání hudebních knihoven-Hradec Králové

Koláčková

5.4.

Zvukové knihy v roce 2011 - MK Třebíč

Koláčková, Křížová

7.4.

Výroční schůze SKATu Praha

Čech

11.4.

Porada Klubu dětských knihovnen KJM Brno

Létalová

2.-.3.5.

Paměť a její sestry můzy - trenérská dílna - KKV Havlíčkův Brod

Čech
Létalová, Pindová, Kuriálová, Křížová, Pykatá,
Turečková, Čech

13.-.14.5

Knižní Veletrh Praha

12.4.

Elektronické informační zdroje - Brno MZK

Pyskatá

24.5.

Referentské zkoušky

Čech, Uhlíř,

22.6.

Školení Codexis

všichni pracovníci

10.8.

Školení Carmen

všichni pracovníci

13.-15.9

Knihovny současnosti -České Budějovice

Pindová, Miklíková, Křížová

22.9.

Školení SMS komunikace

Čech, Uhlíř, Miklíková

20.9.
24.25.10.
22.23.11.

Byl pozdní večer … KJM Brno

Létalová

22.11.

Školení nového Zákoníku práce-Brno

Klučková, Uhlíř, Miklíková

8.12.

Zasedání SKIPu v KJM Brno, Zvukové knihy v roce 2012

Uhlíř, Miklíková, Koláčková

14.12.

Konference České e-knihy -Brno

Čech, Koláčková

Literatura pro děti a mládež ve filmu-KJM Brno
Od prvního čtení k fantasy světům -KJM Brno

Létalová
Pindová

PROPAGACE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Pro propagaci svých akcí a služeb využívá knihovna své webové stránky, blog a Facebook i další
osvědčené místní zdroje (plakáty, letáky, rozesílání SMS a e-mailových zpráv, regionální tisk,
kabelová televize).
MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV JE ČLENEM:

Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR
Sdružení knihoven ČR
Sdružení SKAT (uživatelé systémů LANius a Clavius)

Příloha 3 KULTURNÍ AKCE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ BŘECLAV V ROCE 2011

LEDEN
Literární odpoledne Česká poezie 1948-1968 (ve spolupráci s TyfloCentrem Břeclav)

ÚNOR
Výtvarná soutěž pro děti Malovaná říkadla (ve spolupráci s Hermi Foto Břeclav)
Vědomostní soutěž Od Rumcajse po Krtečka

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Putování po Peru - cestopisná přednáška Jaroslava Vrbase
Motivační soutěž pro děti Tajemná výprava do starověku (ve spolupráci s nakladatelstvím Thovt)
Ilustrujeme knihu - výstavy výtvarných prací (ve spolupráci se Základní školou Slovácká)
Besedy pro děti se spisovatelkou Věrou Řeháčkovou

DUBEN
Pohádkový rok - soutěž ke 100.výr. narození Václava Čtvrtka
Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže pro děti Malovaná říkadla (ve spolupráci s Hermi Foto Břeclav)
Noc s Andersenem – Poštorenští Strašibraši - na motivy knih Miloše Kratochvíla

KVĚTEN
Co o nás může říct písmo? - přednáška grafoložky Marcely Götzové
Literární odpoledne Jan Amos Komenský (ve spolupráci s TyfloCentrem Břeclav)
Konec světa na dvacet způsobů - přednáška Ivo Míčka, předsedy Společnosti pro meziplanetární hmotu
Výstava Pohledy do vesmíru z Evropské jižní observatoře

ČERVEN
Radosti a starosti pana starosty - beseda břeclavských žáků se starostou MUDr. Oldřichem Ryšavým

SRPEN
Zakončení prázdnin –knihovnická dílna a „spaní v knihovně“

ZÁŘÍ
Akademie nejen pro seniory - Historie a současnost Městské knihovny Břeclav
Akademie nejen pro seniory - Úvod do trénování paměti
Akademie nejen pro seniory - Lichtenštejnové a jižní Morava
Pravidla silničního provozu - beseda pro veřejnost v rámci Evropského týdne mobility

ŘÍJEN - TÝDEN KNIHOVEN
Akademie nejen pro seniory - Legionáři okresu Břeclav
Akademie nejen pro seniory - Historie sportu v Břeclavi
Akademie nejen pro seniory - Právní minimum – Bezpečnost seniorů
Akademie nejen pro seniory – Počítačové kurzy
Autorské čtení rakouského spisovatele Milana Ráčka
Hieronymus Lorm – beseda pro veřejnost (ve spolupráci s TyfloCentrem Břeclav)
Komunikace s neslyšícími - beseda pro veřejnost v rámci projektu Zdravé město
Slavnostní otevření knihovny v Poysdorfu – projekt Knihovna bez hranic
Večer s pachateli dobrých skutků - literární podvečer pro děti v Pobočce Poštorná
Lidový kroj v charvátské části Podluží - přednáška Aleny Káňové v pobočce Stará Břeclav
Hudební odpoledne s Edith Piaf
Zdravý životní styl - beseda s dietoložkou Lenkou Zelinkovou
Velké říjnové společné čtení –akce pro žáky a studenty břeclavských základních a středních škol

Knižní zvěřinec – série knihovnických dílen pro děti
Beseda se spisovatelem Milošem Kratochvílem a žáky břeclavských ZŠ

LISTOPAD
Akademie nejen pro seniory - Psychologie a vliv chování člověka
Akademie nejen pro seniory - Zdravotnické minimum a první pomoc
Akademie nejen pro seniory - Břeclavské kostely a finanční minimum pro seniory
Literární odpoledne William Shakespeare (ve spolupráci s TyfloCentrem Břeclav)
Kulturní odpoledne u příležitosti Týdne PASCH v Břeclavi a zahájení výstavy "Proč se učím německy"
Ukončení týdne PASCH - vyhlášení vítězů soutěže a předání cen

PROSINEC
Akademie nejen pro seniory - Společenské chování a etiketa
Akademie nejen pro seniory – Slavnostní zakončení
O čem se zdá medvědům? - beseda s fotografem a režisérem Václavem Chaloupkem

OSTATNÍ AKTIVITY- -KURZY A ŠKOLENÍ
Počítačové kurzy:
19. 1. – 28. 1. Microsoft Word pro mírně pokročilé (4 lekce)
9. 2. – 18. 2. Grafické možnosti počítače II (4 lekce)
23. 2. – 4. 3. Seznámení s počítačem pro úplné začátečníky (4 lekce)
9. 3. – 8. 4.
Všeobecný kurz pro mírně pokročilé (10 lekcí)
13. 4. – 22. 4. Microsoft Word pro mírně pokročilé (4 lekce)
27. 4. – 6. 5. Microsoft Excel pro začátečníky (4 lekce)
18. 5. – 27. 5. Grafické možnosti počítače I (4 lekce)
1. 6. – 10. 6. Grafické možnosti počítače II (4 lekce)
5.10. – 14. 10. Seznámení s počítačem pro úplné začátečníky (4 lekce)
19.10. – 25. 11. Všeobecný kurz pro mírně pokročilé (10 lekcí)
30. 11. – 9. 12. Grafické možnosti počítače I (4 lekce)
Trénování paměti pro začátečníky (přednáška + 8 lekcí)
Trénování paměti pro pokročilé (8 lekcí)
Trénování paměti pro žáky ZŠ (3 lekce)
Knihovna 2.0 – sociální sítě - kurz pro knihovníky regionu
Elektronické knihy - kurz pro knihovníky regionu

oddělení
dospělé oddělení

kulturní akce

návštěvníci akcí

17

403

115

3 687

12

1 267

2

288

pobočka Poštorná

124

2 188

pobočka St. Břeclav

18

365

pobočka Charvátská Nová Ves

15

286

303

8 484

dětské oddělení
studovna
zvuková knihovna
hudební oddělení + čítárna

celkem

Příloha 4 STATISTICKÁ ČÍSLA MĚSTSKÉ KNIHOVNY ZA ROK 2011
Registrovaní čtenáři knihovny
dospělí
dospělé oddělení

z toho děti
1 996

101

796

533

pobočka Poštorná

719

262

pobočka St. Břeclav

208

69

pobočka Charvátská Nová Ves

186

69

3 905

1034

dětské oddělení
studovna
zvuková knihovna
hudební oddělení + čítárna

celkem

Návštěvníci knihovny
dospělé oddělení

27 662

dětské oddělení

14 835

studovna

10 674

zvuková knihovna

290

hudební oddělení + čítárna

16 046

pobočka Poštorná

18 559

pobočka St. Břeclav

3 631

pobočka Charvátská Nová Ves

3 013

virtuální návštěvníci

23 439

celkem

118 149

Výpůjčky
knihy, časopisy, zvukové knihy, CD
dospělé oddělení

94 278

dětské oddělení

27 540

studovna

1 325

zvuková knihovna

3 197

hudební oddělení + čítárna

43 500

pobočka Poštorná

47 854

pobočka St. Břeclav

19 619

pobočka Charvátská Nová Ves
Celkem

9 463
246 776

Příloha 5 NÁKUP LITERATURY, NOVIN, ČASOPISŮ, CD A ZVUKOVÝCH KNIH V ROCE 2011

NÁKUP LITERATURY
částka na nákup z rozpočtu MK (Kč)

373 603,76

počet nových svazků knih

2 938

dary, granty, dotace

9 184,10

celkem (Kč)

385 725,86

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

116 203,48

počet nakoupených titulů

120

dary, granty, dotace

0

celkem (Kč)

116 323,48

NÁKUP CD
částka na nákup z rozpočtu MK (Kč)

40 238,44

počet nových CD

194

dary, granty, dotace

1 973,00

celkem (Kč)

42 405,44

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

19 280,00

počet nových titulů

205

dary, granty, dotace

8 000,00

celkem (Kč)

27 485,00

Příloha 6 ÚTVAR REGIONÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ KNIHOVNY BŘECLAV V ROCE 2011
Městská knihovna Břeclav, pověřená výkonem regionálních funkcí obdržela dotaci na rok 2011 z
„Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven JMK“ ve výši 1 518 000 Kč.
Služeb regionálního útvaru využívalo 75 knihoven regionu a 3 pobočky MěK Břeclav.

Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí
Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce
Počet obsluhovaných knihoven
Poradenská a konzultační činnost
počet obsloužených knihoven
počet poskytnutých konzultací
počet metodických návštěv
Statistika knihovnických činností
počet obsloužených knihoven
počet zpracovaných statistických výkazů
Vzdělávání knihovníků, semináře
počet obsloužených knihoven
počet všech vzdělávacích akcí
z toho: počet akcí v rámci RF
počet všech účastníků
z toho: počet účastníků akcí v rámci RF
počet všech vyučovacích hodin
z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF
Porady
počet obsloužených knihoven
počet akcí
počet účastníků
Pomoc při revizi a aktualizaci KF
počet obsloužených knihoven
počet revidovaných knihovních jednotek
počet revidovaných knihoven
Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí)
počet obsloužených knihoven
počet nakoupených knihovních jednotek
Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)
počet obsloužených knihoven
počet zpracovaných knihovních jednotek
Výměnný fond (VF v knihovních jednotkách)
stav výměnného fondu k 31.12. 2011
roční přírůstek VF
zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce
zakoupeno z finančních prostředků obce
zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů
Cirkulace VF
počet obsloužených knihoven
počet expedovaných souborů
počet svazků v souborech
Servis výpočetní techniky
počet obsloužených knihoven
počet akcí
Doprava v rámci výkonu RF
počet obsloužených knihoven
počet ujetých km

3
78
75
290
244
75
75
43
8
8
167
167
24
24
65
7
157
33
134 956
19
5
226
5
226
30 644
3 003
3 003
0
0
78
184
26 033
0
0
78
5 845
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