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MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV V ROCE 2012
HLAVNÍ ÚKOLY




poskytovat uživatelům knihovny kvalitní knihovnické a informační služby
pravidelně doplňovat a aktualizovat knihovní fond
vypracovat žádosti na projekty a dotace
1. VISK3 - Pobočky břeclavské knihovny jako centra mimoškolního vzdělávání
sociálně znevýhodněných skupin obyvatelstva
2. VISK3 - Zřízení mobilní počítačové učebny MěK Břeclav
3. Knihovna 21. století - Nákup zvukových knih pro nevidomé a slabozraké
uživatele v roce 2012
4. Státní fond kultury ČR - Vydání publikace Fanoš Mikulecký, prostý kvítek v
bludišti travin
5. MK ČR projekt Česká knihovna - Finance na nákup nekomerčních titulů z děl
české literatury













pravidelně 1x za dva měsíce pořádat literární a hudební kavárny (leden-prosinec)
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)
připravovat zajímavé přednášky a besedy pro návštěvníky knihovny v hlavní budově i na
pobočkách
pravidelně aktualizovat internetové stránky, Blogu a Facebooku Městské knihovny Břeclav
propagovat naší činnosti v celostátním a regionálním tisku
aktivně spolupracovat s Městem Břeclav a jeho příspěvkovými organizacemi , základními,
středními a mateřskými školami, břeclavskými učilišti, s TyfloCentrem Břeclav, VZP, kluby
seniorů, Actiwity DC a s různými zájmovými kroužky a sdruženími (Klubík, maminakluby...)
realizovat výprodej vyřazených knih a časopisů (říjen2012)
klást důraz na vzdělávání a profesní růst pracovníků knihovny
pravidelně přispívat svými katalogizačními záznamy do souborného katalogu Národní
knihovny ČR a katalogu SKAT Lanius
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HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY BŘECLAV V ROCE 2012

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
NÁKLADY CELKEM

1 105 408,00
790 000,00
453,00
71 000,00
51 000,00
5 000,00
650 442,00
4 485 000,00
1 524 900,00
12 558,00
44 850,00
107 000,00
315 107,00
9 162 718,00

1 386 822,40
792 254,23
453,00
159 966,00
58 400,00
4 950,30
503 761,34
4 484 036,00
1 505 891,00
12 418,00
44 566,45
106 078,73
430 032,20
9 489 629,65

125%
100%
100%
225%
115%
99%
77%
100%
99%
99%
99%
99%
136%
104%

281 414,40
2 254,23
0,00
88 966,00
7 400,00
-49,70
-146 680,66
-964,00
-19 009,00
-140,00
-283,55
-921,27
114 925,20
326 911,65

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
Dotace SFK ČR
VÝNOSY CELKEM

600 000,00
95 850,00
334,31
227 688,60
80 000,00
573,00
6 700 000,00
1 515 000,00
5 000,00
175 000,00
70 000,00
9 469 445,91

495 674,00
95 850,00
334,31
227 688,60
229 787,74
573,00
6 700 000,00
1 515 000,00
5 000,00
175 000,00
70 000,00
9 514 907,65

83%
100%
100%
100%
287%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

-104 326,00
0,00
0,00
0,00
149 787,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 461,74

Hospodářský výsledek

25 278,00

STAV KNIHOVNÍHO FONDU K 31.12.2012
Celkem 145 081 svazků knihovních jednotek. Z toho:
129 434 knih (50 466 naučná a 79 541 beletrie)
13 760 CD
1 171 elektronické dokumenty
143 zvukově obrazové dokumenty
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NÁKUP LITERATURY, NOVIN, ČASOPISŮ, CD A ZVUKOVÝCH KNIH V ROCE 2012

NÁKUP LITERATURY
částka na nákup z rozpočtu MK (Kč)

410 630,94

Česká knihovna (projekt)

10 355,00

sponzoři

3 000,00

počet nových svazků knih

3 294

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

116 200

počet nakoupených titulů

112
NÁKUP CD

částka na nákup z rozpočtu MK (Kč)

51 861,00

počet nových CD

223
NÁKUP ZVUKOVÝCH KNIH

částka na nákup z rozpočtu MK (Kč)

20 000,00

počet nových titulů

194

dary, granty, dotace

5 000,00
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STATISTICKÁ ČÍSLA MĚSTSKÉ KNIHOVNY BŘECLAV ZA ROK 2012
Registrovaní čtenáři knihovny
dospělí

z toho děti

dospělé oddělení

1 921

139

dětské oddělení

789

548

pobočka Poštorná

753

285

pobočka St. Břeclav

237

94

pobočka Charvátská Nová Ves

212

79

3 914

1 129

studovna
zvuková knihovna
hudební oddělení + čítárna

celkem

Návštěvníci knihovny
dospělé oddělení

26 989

dětské oddělení

14 799

studovna

11 182

zvuková knihovna

318

hudební oddělení + čítárna

16 221

pobočka Poštorná

18 241

pobočka St. Břeclav

3 631

pobočka Charvátská Nová Ves

3 816

celkem

95 197

virtuální návštěvníci
webové stránky
on-line Clavius

22 144

on-line Carmen

19 710

blog

3227

facebook

28 122

celkem

73 203
Výpůjčky

knihy, časopisy, zvukové knihy, CD
dospělé oddělení

96 042

dětské oddělení

30 259

studovna

2 000

zvuková knihovna

4 250

hudební oddělení + čítárna

44 035

pobočka Poštorná

48 387

pobočka St. Břeclav

18 553

pobočka Charvátská Nová Ves

10 382

Celkem

253 908
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VÝBĚR Z KULTURNÍCH AKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY BŘECLAV V ROCE 2012
LEDEN
Cestopisná přednáška Izrael včera - dnes – zítra s Rudolfem Machalou

ÚNOR
Literární kavárna Tajemná Božena Němcová

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Plavba na plachetnici La Grace- cestopisná přednáška s p. Luďkem Kocourkem
Vyhodnocení soutěže Mám vlastní knihu
Výstava Krása lidových krojů
Knihovna bez hranic setkání žáků břeclavských ZŠ a dětí z Poysdorfu
Hudební kavárna s písničkami Jiřího Grossmanna
Lidový kroj v charvátské části Podluží – přednáška PhDr. Aleny Káňové (pobočka Poštorná)

DUBEN
Vernisáž výstavy Krása lidových krojů (ve spolupráci s Hermi Foto Břeclav)
Literární kavárna Karel Čapek
Sibiřské řeky -cestopisná přednáška
Výstava výtvarných prací ke Dni země
Noc s Andersenem (pobočka Poštorná)

KVĚTEN
Májový úklid knihovny-internetová soutěž
Hudební kavárna Světem operety (TyfloCentrum Břeclav, veřejnost)
Výstava fotografií Uměním poznáváme své sousedy

ČERVEN
Radosti a starosti pana starosty - beseda břeclavských žáků se starostou MUDr. Oldřichem Ryšavým
Kurz genealogie
Výstava Břeclav ve starých pohlednicích
Literární kavárna -Josef Škvorecký

ČERVENEC, SRPEN
Prázdninový týden pro děti
Prázdninové dílny

ZÁŘÍ
Literární kavárna Putování světem fantazie
Autorské čtení Josek Mužík: Ftákoviny /ze soudních síní/ 3
Výstava fotografií Tibet a Barma, tibeto-barmské naděje
Internetová soutěž pro veřejnost v rámci Evropského týdne mobility
Hudební kavárna České operety (TyfloCentrum Břeclav, veřejnost)
Jan Kostrhun –literární večer k životnímu jubileu spisovatele

ŘÍJEN
Parkinson vážně nevážně - přednáška
Veletrh sociálních služeb - propagace zvukových knih
Hudební kavárna České operety (TyfloCentrum Břeclav, veřejnost)
Světem operety v klubu důchodců v Poštorné
O Tibetu s Tibeťanem beseda
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Velké říjnové společné čtení –akce pro žáky a studenty břeclavských základních a středních škol
Výprodej vyřazených knih

LISTOPAD
Literární kavárna Simona Monyová a formy domácího násilí
Autorské čtení Michala Šefary
Klubík - setkávání maminek s dětmi od 1-5 let (pobočka Charvátská Nová Ves )
Digitální máslo, aneb,Václav Cílek poprvé v Břeclavi
Malíři v krajině – výstava výtvarných prací
Výstava kreslených vtipů Milana Kocmánka
Chcete se stát dobrovolníkem –beseda o dobrovolnictví s občanským sdružením IQ ROMA.

PROSINEC
Putovní knihovnička pohádek bratří Grimmů
Předvánoční hudební kavárna
Křest knihy Fanoš Mikulecký: Prostý kvítek v bludišti travin
Půjdem spolu do knihovny - předvánoční týden v dětském oddělení

OSTATNÍ AKTIVITY- -KURZY A ŠKOLENÍ
Počítačové kurzy:
10. 1. PC kurz – Notebook 2 hod.
11. 1. – 20. 1. PC kurz – Seznámení s počítačem 8 hod.
25. 1. – 24. 2. PC kurz – Mírně pokročilí 20 hod.
7. 3. – 16. 3. PC kurz – Seznámení s počítačem 8 hod.
21. 3. – 25. 4. PC kurz – Mírně pokročilí 20 hod.
9. 5. – 16. 5. PC kurz – Úprava obrázků a digitálních fotografií 8 hod.
23. 5. – 1. 6. PC kurz – Úprava videa 8 hod.
3. 10. – 12. 10. PC kurz – Seznámení s počítačem 8 hod.
30. 10. PC kurz – Úprava videa 2 hod.
17. 10. – 16. 11. PC kurz – Mírně pokročilí 20 hod.
21. 11. – 30. 11. PC kurz – Úprava obrázků a digitálních fotografií 8 hod.

Trénování paměti pro začátečníky (přednáška + 38 lekcí)
Trénování paměti pro žáky ZŠ (2 lekce)
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KULTURNÍ AKCE V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ BŘECLAV 2012 - DLE ODDĚLENÍ

oddělení

kulturní akce návštěvníci akcí

dospělé oddělení

24
137
24
80
8
143
25
40
481

dětské oddělení
studovna
studovna kurzy paměti a PC
hudební oddělení +čítárna+zvukovka
pobočka Poštorná
pobočka St. Břeclav
pobočka Charvátská Nová Ves
celkem

560
3884
2 667
771
438
2 803
408
578
12 109

NAŠI PARTNEŘI V ROCE 2012
Městská knihovna Břeclav děkuje za spolupráci a podporu:
Městu Břeclav, VZP Břeclav, fa Racio Břeclav, Moraviapress Břeclav, místní organizaci Svazu důchodců ČR,
Senior pointu-Klas, Jihomoravské komunitní nadaci, Tyflocentru Břeclav, Hermi foto Dagmar Benešové,
Městskému muzeu a galerii Břeclav, břeclavským ZŠ, střední školy, mateřským školám a odborným učilištím.
Od těchto firem přebíráme u nových knih obrázky a anotace, které připojujeme k informacím v internetovém
katalogu:

Euromedia k.s.

Kanzesberger, a.s.

Kosmas, s.r.o

LIBREX

Pavel Dobrovský – BETA

9

Pavel Dobrovský – BETA

Knižní velkoobchod Pemic, a.s.

Svaz českých nakladatelů a knihkupců

Vltava, a.s

Svět dětské fantazie
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PROFESNÍ RŮST PRACOVNÍKŮ 2012
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

1.3.

Hodnocení grantových žádostí VISK2 (NK Praha)

Čech

8.3.

Seminář pro vyúčtování projektů - RRAJM Brno

Létalová, Pindová

5.4.

Zvukové knihy v roce 2012 - MK Třebíč

Křížová

18.4.

Výroční schůze SKAT (zvolen členem Rady SKAT)

Čech

25.4.

Chceme dětem číst –německy psaná literatura pro děti a mládež – seminář
KJM Brno

Létalová, Pindová

23.-24.4.

Trenérská dílna pro trenéry paměti (KKD Vyškov)

Čech

18.5

Praha – knižní veletrh Svět knihy

Létalová, Pindová, Pyskatá, Turečková, Čech

29.5

Školení pro práci s novým on-line katalogem CARMEN- fa Lanius Tábor

všichni pracovníci

15.-16.5.

„Račte poslúchati, co vám chci zpievati“ aneb Středověká světská píseň (KJM)

Klaudová

27.6.

Školení požárních hlídek- MěK Břeclav

všichni pracovníci

11.-13.9

Knihovny současnosti -Pardubice

Čech, Uhlíř

Bohemikální prameny ve fondech a sbírkách hudebních knihoven, archivů,
muzeí a dokumentačních centrech a jejich zpřístupňování (České Budějovice
19.-20.9

Jihočeská vědecká knihovna)

Klaudová

9.10.

Práce s nepřizpůsobivými čtenáři- seminář KJM Brno

Kurialová, Piškulová

5.10.

Svět knihy- Havlíčkův Brod

Křížová

30. 10

Kurz úpravy videa

všichni pracovníci

13.11.

Kurz E-knihy

všichni pracovníci

6.11.

Seminář o chybách v souborném katalogu SKAT (výklad pravidel AARC2)

Miklíková, Čech

24.11.

Trénování paměti a děti – seminář ČSTPMJ

Čech

27.11.

Seminář Chceš být dobrovolníkem?

Kurialová, Piškulová

5.12.

Skip-kolegium

Uhlíř

Roční jazykový kurz Orange Akademy - jazyk německý

Miklíková

PROPAGACE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Pro propagaci svých akcí a služeb využívá knihovna své webové stránky (nově 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), člen rady SKATu
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HODNOCENÍ GRANTŮ
Městská knihovna Břeclav v roce 2012 podala pět žádostí o grant, ve čtyřech jsme uspěli.
VISK 3 - Pobočky břeclavské knihovny jako centra mimoškolního vzdělávání sociálně
znevýhodněných skupin obyvatelstva

Žádáno: 130 000,- Kč
Získáno: 74 000,- Kč
Celkové náklady na projekt: 111 774,60 Kč
Městská knihovna Břeclav se i se svými pobočkami řadí na přední místo kulturně vzdělávacích
institucí města Břeclav. Pobočky knihovny se nachází v městských částech Poštorná, Charvátská Nová
Ves a Stará Břeclav. Snažíme se proto děti a dospívající mládež zaujmout aktivitami, které je baví, ale
při kterých se zároveň naučí novým věcem.
Podobné aktivity se ovšem neobejdou bez technického zajištění, kterého se nám na
pobočkách zoufale nedostávalo. Prostřednictvím projektu se nám podařilo získat techniku, která nám
umožnila dětem a mládeži zprostředkovat a předat znalosti z nejrůznějších oborů zábavnější a
atraktivnější formou.
Břeclav je město s poměrně silně zastoupenou romskou menšinou. Příslušníci této
národnostní menšiny prakticky výhradně využívají služeb knihovny na pobočkách. Také organizace
starající se o začleňování romské komunity do společnosti, jako např. občanské sdružení IQ Roma
servis, využívají prostor knihovny jako míst, kde se mohou romské děti doučovat, apod. Tyto děti mají
přirozeně velký zájem o počítače a internet, ale technické vybavení poboček jim neumožňovalo
nabídnout víc než jen bezcílné brouzdání internetem.
Cílem projektu bylo pomocí moderní techniky zlepšit způsoby práce s dětmi a mládeží,
podpořit jazykové a čtenářské znalosti a dovednosti dětí z národnostních menšin, z rodin
přistěhovalců a z dalších sociálně znevýhodněných skupin obyvatelstva, zábavnou formou spojit
učení se zábavou a zlepšovat tak i počítačovou gramotnost sociálně znevýhodněných dětí, formou
besed, knihovnických dílen, soutěží, apod. přimět děti k zdokonalení schopnosti orientovat se v
psaném textu a vyhledávat v textech podstatné informace a díky modernímu technickému vybavení
dětem zatraktivnit prostory knihovny aby byly následně využívány k novým volnočasovým aktivitám
V řádně vyhlášeném výběrovém řízení Nákup výpočetní techniky na projekty z dotačního
programu VISK 3 zvítězila firma REDASYS, s.r.o Břeclav, která splňovala všechny požadované
podmínky uveřejněné ve výzvě pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a v součtu
hodnocení všech dílčích hodnotících kritérií získala nejvyšší počet hodnotících bodů.
V souladu s podmínkami poskytnuté dotace byly pro potřeby poboček pořízeny notebook,
dataprojektor a projekční plátno pro pořádání výše zmíněných besed a dalších aktivit, pro každou
z poboček byly pořízeny 2 moderní počítače s monitory a šestnáct multimediálních výukových CDROM.
Aby bylo možno zapojit novou techniku do sítě a využít pro potřebu realizace akcí bezdrátové
sítě, byl v rámci projektu zakoupen jeden wi-fi router a jeden switch.
S ohledem na termín obdržení dotace byly pak v druhé polovině roku realizovány soutěže,
besedy a knihovnické dílny, ve kterých bylo nově pořízené vybavení využito.
Nově pořízené zařízení se setkalo s velmi pozitivním přijetím. Uvědomujeme si, že práce se
sociálně znevýhodněnými skupinami obyvatelstva je běh na dlouhou trať, ale věříme, že i
v následujícím období se nám bude dařit naplňovat hlavní cíle projektu, kterými jsou rozvíjení vztahu
dětí a mládeže ke knihám a knihovně pomocí moderních technologií, mimoškolní vzdělávání sociálně
znevýhodněných dětí zábavnou formou, zlepšování počítačové gramotnosti sociálně znevýhodněných
dětí, zpětná vazba v podobě další propagace služeb knihovny a získání nových čtenářů a začleňování
sociálně vyloučených skupin obyvatelstva do majoritní společnosti.
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VISK 3 - Zřízení mobilní počítačové učebny MěK Břeclav
Žádáno: 121.450,- Kč
Získáno: 101 000,- Kč
Celkové náklady na projekt: 150 490,- Kč
Břeclavská knihovna už čtvrtým rokem pořádá počítačové kurzy pro širokou veřejnost, které
se těší velké oblibě (za rok 2011 celkem 80 lekcí a 601 účastníků). Protože se konají v dopoledních
hodinách, jsou primárně určeny seniorům, nezaměstnaným, maminkám na MD a dalším sociálně
znevýhodněným skupinám. Lektorské služby jsou zajišťovány pracovníky MěK Břeclav
Na základě průzkumu mezi absolventy kurzů jsme chtěli nabídnout širokou nabídku kurzů
provozovaných na stanicích, které odpovídají dnešním potřebám – tj. noteboocích s vícejádrovým
procesorem s Windows 7 a novější verzí kancelářského balíčku Office.
Notebooky jsme zvolili proto, aby počítačová učebna byla mobilní a výuku bylo možné
provádět nejen kdykoliv během provozní doby, ale v případě zájmu (např. ze strany seniorů) bychom
byli schopni zajistit i konání mimo prostory knihovny. Rozšířila se tím i možnost konání počítačových
kurzů i v jiných termínech během otevírací doby internetové studovny.
V řádně vyhlášeném výběrovém řízení Nákup výpočetní techniky na projekty z dotačního
programu VISK 3 zvítězila firma REDASYS, s.r.o Břeclav, která splňovala všechny požadované
podmínky uveřejněné ve výzvě pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu a v součtu
hodnocení všech dílčích hodnotících kritérií získala nejvyšší počet hodnotících bodů. V souladu
s podanou žádostí bylo pořízeno 10 notebooků (Lenovo IdeaPad G560AL (2x2,13 GHz, 4 GB RAM, 500
GB HD, 1 GB graf. karta, Windows 7 Professional) s instalovaným kancelářským balíkem Office 2010 a
antivirovým programem AVG. Devět slouží k výuce uživatelům, desátý je určen pro lektora. Lektorské
služby by byly opět zajištěny pracovníky MěK Břeclav.
Ostatní doplňky (wi-fi router, počítačové myši, pouzdra na notebooky) jsme zajistili z
vlastních zdrojů, další potřebné vybavení (dataprojektor, mobilní plátno, nábytek) jsme zabezpečili s
použitím stávajícího zařízení. V závislosti na termínu obdržení dotace jsme spustili výuku v mobilní
počítačové učebně v nejbližším možném termínu, tj. se začátkem podzimní řady kurzů od září 2012.
Očekávané přínosy se podle ohlasů uživatelů podařilo naplnit, pozitivně je hodnocena
především možnost konání počítačových kurzů kdykoliv během provozní doby knihovny a výuka s
novější verzí OS i kancelářského balíku Office, se kterou se uživatelé setkávají v osobním i pracovním
životě.

Knihovna 21. století - Nákup zvukových knih pro nevidomé a slabozraké uživatele v roce 2012
Žádáno: 10 000,- Kč
Získáno: 5 000,- Kč
Celkové náklady na projekt: 25 000,- Kč
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Na projekt z okruhu Knihovna 21. století jsme pro rok 2012 žádali 10 000,- Kč, dostali jsme
5000,- Kč. Za peníze z projektu jsme opět nakupovali výhradně zvukové knihy ve formátu mp3
z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K.E. Macana. Z peněz z grantu a rozpočtu knihovny jsme zakoupili
celkem 250 nových CD. Protože některé tituly jsou na více CD, přibylo nám v roce 2012 do zvukové
knihovny 194 nových titulů (viz přiložený přírůstkový seznam nakoupených titulů).
Spoluúčast naší knihovny byla v roce 2012 20 000,- Kč, což přesahuje povinných padesát
procent spoluúčasti.
V roce 2012 jsme zintenzivnili spolupráci s místní pobočkou Tyflocentra, pro které pořádáme
pravidelné hudební a literární kavárny. Podařilo se nám také získat ke spolupráci očního lékaře a
počet uživatelů zvukové knihovny se nám tak v roce 2012 skoro o třetinu navýšil.
Nově zakoupené i starší tituly zvukových knih ve formě CD a digitálních souborů nahrávaných
na mp3 přehrávače uživatelů tak byly maximálně využívány. Jménem našich uživatelů děkujeme za
rozšíření nabídky zvukových knih pomocí příspěvku z grantu Knihovna 21. století.

Státní fond kultury ČR - Vydání publikace Fanoš Mikulecký, prostý kvítek v bludišti travin
Žádáno: 85 000,- Kč
Získáno: 70 000,- Kč
Finanční příspěvek VZP: 7 000,- Kč
Celkové náklady na projekt: 129.999,- Kč
Cílem vydání této publikace bylo zaplnit další chybějící místa v mozaice odkazu Fanoše
Mikuleckého a seznámit obyvatele regionu i celé republiky s jeho prakticky neznámým literárním,
dramatickým a výtvarným dílem.
Zpřístupněním bohaté pramenné základny Mikuleckého písemného odkazu se otevírá prostor
k dalšímu kritickému zhodnocení jeho díla a k diskuzi o jeho významu pro dnešek. Přínosná může být
připravovaná publikace i pro soubory zabývající se živou kulturou – zveřejněné ukázky z
dramatického díla Fanoše Mikuleckého mohou dále využít při své práci a s ní spojeným dalším
rozvíjením lidových tradic regionu.
Díky přispění SFK ČR bylo možné knihu vydat v podobě odpovídající významu tohoto autora
pro lidovou kulturu Slovácka. Zájem o publikaci projevují jednotlivci i instituce, knihu jsme k
obohacení fondu nabídli i všem knihovnám regionu. O významu a zájmu o autora vypovídá i zaplněný
sál při slavnostním uvedení knihy a zájem regionálního tisku.
Kniha o rozsahu 264 stran byla vydána v pevné vazbě s barevnými ilustracemi v nákladu 500
výtisků. Ve výběrovém řízení na tisk publikace zvítězila firma EUROPRINTY, s.r.o., předpokládané
náklady na tisk včetně zakalkulované ceny za technické úpravy činily na základě výsledků výběrového
řízení 127 623,- Kč, po započtení víceprací (zvýšení počtu stran z 256 na 264) činily konečné náklady
129 999,- Kč. Všechny ostatní činnosti spojené s přípravou publikace byly prováděny bez nároku na
honorář.
Zbytek nákladů byl uhrazen půjčkou z rezervního fondu knihovny, která byla splacena
z výnosů z prodeje knihy. Prodejní cena byla stanovena podle výrobních nákladů ve výši 250,- Kč.
Náklad je koncem ledna 2013 již prakticky rozebrán.
MK ČR projekt Česká knihovna
určený na podporu nákupu nekomerčních titulů z děl české literatury
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Žádáno: 7 200,- Kč
Získáno: 10 355- Kč
Celkem svazků: 47
Česká knihovna je projekt Ministerstva kultury (dále jen MK ČR) podporující nákup
nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl
literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro veřejné profesionální a vybrané vysokoškolské knihovny,
který vstoupil v roce 2012 do 14. ročníku.
Projekt je určen pro profesionální veřejné knihovny a knihovny vysokých škol literárního
zaměření. Celý projekt zajišťuje Moravská zemská knihovna v Brně, úsek Česká knihovna. Česká
knihovna je nadále knihovnami hodnocena kladně. Letos jsme i uvítali vyšší finanční částku na výběr
knih.
V roce 2012 obdrželo 653 knihoven z projektu Česká knihovna bezplatně na obohacení fondů
a na rozšíření nabídky pro dětské i dospělé čtenáře 24 602 publikací původní
české literární tvorby.
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STATISTICKÝ VÝKAZ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ
Kraj Jihomoravský

Rok 2012

Název knihovny Městská knihovna Břeclav

3
77

Počet pracovníků zajišťujích RF
Počet obsluhovaných knihoven
Poradenská a konzultační činnost

74
304
238

počet obsloužených knihoven
počet poskytnutých konzultací
počet metodických návštěv
Statistika knihovnických činností KULT V 12.01

74
74

počet obsloužených knihoven
počet zpracovaných statistických výkazů
Vzdělávání knihovníků, semináře

46
10
10
132
132
26
26

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

61
8
169

počet obsloužených knihoven
počet akcí
počet účastníků
Pomoc při revizi a aktualizaci KF

26
157797
22

počet obsloužených knihoven
počet revidovaných k.j.
počet revidovaných knihoven
Nákup KF z prostředků obcí

22
1283

počet obsloužených knihoven
počet knihovních jednotek
Zpracování KF z prostředků obcí

22
1283

počet obsloužených knihoven
počet zpracovaných knihovních jednotek
Výměnný fond

33253
2936
2936
0
0

stav výměnného fondu k 31.12
roční přírůstek VF
zakoupeno z dotace na regionální funkce
zakoupeno z prostředků obce
zakoupeno z prostředků kraje a dalších zdrojů
Cirkulace VF

77
193
27099

počet obsloužených knihoven
počet expedovaných souborů
počet svazků v souborech
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Servis výpočetní techniky

0
0

počet obsloužených knihoven
počet akcí
Doprava v rámci výkonu RF

77
6356

počet obsloužených knihoven
počet ujetých km

Výkaz financování regionálních funkcí knihoven
(pouze z finančních prostředků kraje)

Rok 2012

Kraj:
Jihomoravský
Název knihovny: Městská knihovna Břeclav
Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
z toho : nákup knihovního fondu
z toho : nákup DDHM
Spotřeba energie (číslo účtu 502)
Opravy a udržování (číslo účtu 511)
Cestovné (číslo účtu 512)
Ostatní služby (číslo účtu 518)
z toho : doprava
z toho : servis výpočetní techniky
z toho : nákup licence na el. zdroje
z toho : nákup knihovnických služeb
Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65, 66)
z toho : platy zaměstnanců
z toho : náhrada mzdy za pracovní neschopnost
Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)
Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528)
Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549)
Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 69)
Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 70)

Investiční náklady

478 800,90
455 169,50
23 631,40
86 880,00
600,00
43 998,00
7 381,00
0,00
600,00
4 189,00
2 592,00
629 953,00
626 490,00
3 463,00
213 012,75
6 299,53
33 475,00
14 599,82
1 515 000,00
0,00

Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72)

1 515 000,00

Přidělená dotace (krajská)

1 515 000,00
0,00

Vráceno
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Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní)
prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary)
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)
Investiční náklady
Náklady celkem (součet ř. 89 + 90)
*
Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování
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)**
Celkové částky, které knihovny získaly v roce 2011
Z krajských grantových programů určených nejen knihovnám
Z krajských grantových programů určených výhradně knihovnám
Podíl obcí na nákupu výměnného fondu ***
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Rok 2012

220 346,00
220 346,00

Rok 2012

HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ
HODNOCENÍ ČINNOSTI ODDĚLENÍ PŮJČOVNY PRO DOSPĚLÉ ZA ROK 2012
Plán činnosti oddělení byl splněn, především se nám podařilo zahájit provoz Literární
a hudební kavárny pro veřejnost a absolventy Akademie III. věku a hodláme v něm pokračovat
i v dalších letech, dokud budeme cítit zájem návštěvníků knihovny.
1. SROVNÁNÍ POČTU ČTENÁŘŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ S MINULÝMI LETY
2012
2011
2010
2009
2008
čtenáři knihovny
1 921 1 996 1 935 1 932 1 963
návštěvníci knihovny 26 989 27 662 23 795 24 375 27 407
Z tabulkového srovnání počtu čtenářů a návštěvníků oddělení pro dospělé čtenáře vyplývá, že
jejich počet se nám daří udržovat již několik let na přibližně stejné úrovni. Přirozený úbytek čtenářů
starší generace se snažíme nahradit již tradičně tím, že pořádáme besedy a exkurze pro školy, jejichž
cílem je, aby si studenti uvědomili, jaké služby jim knihovna nabízí. Společně s hudebním oddělením
pořádáme literární a hudební kavárny, v nichž seznamujeme návštěvníky knihovny s obsahem
knihovního fondu. Ačkoliv se snažíme působit na rodinné příslušníky našich čtenářů, aby si pořídili
svou vlastní legitimaci, máme jen střídavé úspěchy. Jelikož je knihovna veřejnou institucí, nelze
zakázat vstup do jejích prostor návštěvníkům bez vlastní legitimace. U některých se setkáváme
s pochopením, ovšem ve většině případů nejsou ochotni poplatek zaplatit.
2. SROVNÁNÍ POČTU VÝPŮJČEK S MINULÝMI LETY
2012
výpůjčky
MVS – žádanky z jiných knihoven
MVS – žádanky zaslané jiným knihovnám

2011

2010

2009

2008

96 042 94 278 89 112 94 051 94 336
230
196

302
254

492
254

518
260

383
256

Ze srovnání výpůjček je zřejmé, že po mírném propadu v roce 2010, se nám daří zvyšovat
jejich počet a to zřejmě i proto, že v roce 2012 nakoupilo více knih, než v roce předchozím. Naproti
tomu neustále klesá počet knih žádaných jinými knihovnami prostřednictvím Meziknihovní výpůjční
služby. Důvodem je naše fakturování nákladů na poštovné.
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3. SROVNÁNÍ POČTU ČTENÁŘŮ VÝPŮJČEK V DOMOVĚ SENIORŮ S MINULÝMI LETY
2012
22
212
820

čtenáři
návštěvníci
výpůjčky

2011
20
166
833

2010
17
205
1 217

2009

2008

Oddělení pro dospělé čtenáře pokračuje v pravidelném docházení do Domova seniorů na ulici
Na Pěšině, kde nabízí svým čtenářům téměř 600 titulů k půjčení na místě a dle zájmu čtenáře navíc
knihovnice (M. Turečková) přináší žádané knihy osobně z knihovny.
4. SROVNÁNÍ POČTU EXKURZÍ A LITERÁRNÍCH BESED PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

exkurze
literární besedy
návštěvníci

2012
9
9
404

2011
7
9
350

2010
16
14
581

2009
21
17
872

2008
11
9
581

Jako každý rok, i letos jsme předložili břeclavským středním školám a učilištím nabídku
exkurzí a literárních besed. Ačkoliv se snažíme nabídku rozšiřovat, učitelé mají zájem o stále stejná
témata: „J. A. Komenský, Božena Němcová, Karel Čapek“. Nadále prý mají učitelé problémy
s uvolňováním studentů z vyučování, aby se mohli zúčastnit našich literárních besed.
datum
únor 2012
únor 2012
březen 2012
duben 2012

název literární besedy
“Tajemná Božena Němcová“ 2x
Osvobozené divadlo
“Tajemná Božena Němcová“
Osvobozené divadlo

květen 2012

“Tajemná Božena Němcová“

květen 2012
květen 2012
květen 2012
červen 2012

„Věčný poutník – J.A.Komenský“
Exkurze spojená s testem bibliografické gramotnosti
Exkurze spojená s testem bibliografické gramotnosti
Exkurze spojená s testem bibliografické gramotnosti

červen 2012

„Věčný poutník – J.A.Komenský“

červen 2012
červen 2012
září 2012
září 2012
říjen 2012
listopad
2012
prosinec
2012

Exkurze spojená s testem bibliografické gramotnosti
Exkurze spojená s testem bibliografické gramotnosti
Exkurze spojená s testem bibliografické gramotnosti
„Karel Čapek – člověk proti válce“
Exkurze spojená s testem bibliografické gramotnosti
Exkurze spojená s testem bibliografické gramotnosti 2x
Exkurze spojená s testem bibliografické gramotnosti

škola počet návštěvníků
SOU Sovadinova
37
SOU Sovadinova
15
SOU Sovadinova
17
SOU Sovadinova
11
gymnázium
23
Břeclav
SSOŠ Slovácká
14
SSOŠ Slovácká
20
ZŠ Lednice
43
ZŠ Valtická
17
obchodní
27
akademie
ZŠ Slovácká
23
ZŠ Kupkova
22
SOU Sovadinova
32
SOU Sovadinova
32
SPŠ E.Beneše
24
SPŠ E.Beneše

41

SOU Sovadinova
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Pokles zájmu škol nadále přetrvává, proto jsme se rozhodli zaměřit svou pozornost na
dospělé návštěvníky. Pro literární kavárny tedy již nevyužíváme pouze původní besedy pro školy, ale
zpracováváme nová literární témata, ačkoliv u nich nemůžeme očekávat zájem škol. Kromě letních
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prázdnin se střídáme každý měsíc s hudební kavárnou, kterou připravuje hudební oddělení ve
spolupráci se studovnou.
datum
únor 2012
březen 2012
duben 2012
květen 2012
červen 2012
září 2012
říjen 2012
listopad 2012
prosinec 2012

název Literární (hudební) kavárny
Literární kavárna “Tajemná Božena Němcová“
Hudební kavárna – J.Grossmann
Literární kavárna „Karel Čapek – člověk proti válce“
Hudební kavárna „Operetky“ 2x
Literární kavárna „Josef Škvorecký“
Literární kavárna „Fantastické světy“
Hudební kavárna „České operety“
Literární kavárna „Simona Monyová & domácí násilí“
„Předvánoční hudební kavárna“

počet návštěvníků
25
30
16
32
12
11
20
25
20

Ohlasy na literární a hudební kavárny jsou veskrze pozitivní a tak věříme, že se už dostaly do
širšího povědomí břeclavské kulturní obce a že i v dalším roce budou mít takovou návštěvnost.
V rámci říjnového týdne knihoven jsme se pokusili zvýšit informovanost obyvatel Břeclavi
nejen o knihovně, ale hlavně o možnostech virtuálních návštěv na webových stránkách Městské
knihovny Břeclav, na facebookových stránkách a rovněž blogu knihovny. Vyhlásili jsme tedy
internetovou soutěž s názvem „VKV – Vaše knihovna virtuálně“, jíž se zúčastnilo 46 soutěžících,
z nichž jsme vylosovali tři, kteří získali drobné dárky.
V týdnu knihoven jsme rovněž zastřešili besedu na téma „Parkinson – vážně nevážně“ a
v prosinci 2012 „Zdravotně preventivní akci“ ve spolupráci s VZP.
V prvním čtvrtletí roku jsme zapojili čtenáře knihovny do ankety „Magnesia litera“ – připravili
jsme anketní lístky, seznam titulů, pro něž se dá hlasovat a následně odeslali do slosování.
V průběhu prvního pololetí roku jsme vyřadili duplikáty knih ze skladu a ty jsme následně
v týdnu knihoven nabídli k prodeji (nejprve v průjezdu knihovny a neprodaný zbytek do trvalého
výprodeje na chodbě před dospělým oddělením).
Během celého roku pracovnice půjčovny pro dospělé pomáhaly dle potřeby půjčování nebo
při pořádání akcí ostatních oddělení a pobočkách (především v dětském oddělení v posledním Q
roku, z důvodu dlouhodobého onemocnění)
V průběhu letních prázdnin jsme v rámci zefektivnění knihovního fondu přesunuli knihy ve
volném výběru. Sci-fi literaturu do regálů poezie a naopak. Bylo to z toho důvodu, že fantastická
literatura má v současné době stále více čtenářů a počet titulů se za poslední roky výrazně zvýšil,
naopak poezii si půjčují téměř výhradně pouze studenti jako doporučenou četbu, tudíž jsou nové
regály vyhovující. Rovněž jsme rozšířili prostory pro divadelní hry a všechny knihy byly zkontrolovány
a nově označeny štítky.
Během roku jsme začali ve spolupráci s oddělením zpracování fondu (M. Miklíková + L.
Pyskatá) zpracovávat knihy „Divadelní knihovny“, což jsou scénáře divadelních her, které knihovna
dostala po ukončení činnosti Okresního kulturního střediska Břeclav.
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Pokračovali jsme s kontrolou a značením knižních hřbetů ve skladu naučné literatury po třídu
808.50 (L. Pyskatá) a začali jsme toutéž činností i ve volné výběru dospělého oddělení (P. Křížová).
Celoročně se M. Turečková starala o kontrolu a opravu knižního fondu a jeho ev. přesun na
balení.
V roce 2012 se pracovnice opět zúčastnily knižního veletrhu: pražského v květnu (L. Pyskatá,
M. Turečková) a havlíčkobrodského v říjnu (P. Křížová). V rámci zvyšování počítačové zdatnosti se
zúčastnily dvou kurzů, pořádaných studovnou (J. Čech) – Kurz zpracování videa a Kurz e-knihy.

22

HODNOCENÍ ČINNOSTI DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ
rok 2012 rok 2011 rozdíl
789
796
-7
Registrovaní čtenáři
30259
27 540
2719
Půjčené svazky celkem
14799
14 835
-36
Návštěvníci
137
115
22
Kulturní akce
3884
3
687
197
Účastnící kulturních akcí
1336
1890
-554
Uživatelé internetu

V roce 2012 se nám podařilo pro dětské čtenáře uspořádat celkem 137 akcí, kterých se
zúčastnilo 3 884 návštěvníků.
Na programech pro děti jsme spolupracovali s následujícími břeclavskými školami: Gymnázium
Břeclav, MŠ a ZŠ Herbenova, MŠ Břetislavova, MŠ Slovácká, MŠ Smolíček, MŠ U Splavu, ZŠ a MŠ
Kupkova, ZŠ Jana Noháče – Stará Břeclav, ZŠ Komenského Poštorná, ZŠ Kpt. Nálepky – Charvátská
Nová Ves, ZŠ Na Valtické a ZŠ Slovácká. Z mimo břeclavských škol a školek navštívily dětské oddělení
děti z Drnholce, Lednice, Moravské Nové Vsi, Podivína a Týnce.
Především šlo o literární besedy a knihovnické lekce. Na přání učitelů ze ZŠ Slovácká jsme nově
zpracovali besedu o Janu Skácelovi (pro žáky 5. třídy) a besedu na téma České a světové povídky
(pro žáky 8. – 9. tříd).
Každoročně v rámci Týdne knihoven (1. týden v říjnu) či Měsíce čtenářů (březen) pořádáme
pro základní školy setkání se současnými spisovateli či ilustrátory dětských knížek. Tento rok proběhla
v Týdnu knihoven beseda pro žáky 2. a 3. tříd se spisovatelkou Danielou Krolupperovou.
V Týdnu knihoven jsme znovuobnovili akci s názvem Velké říjnové společné čtení (VŘSČ) - ta
byla věnována žákům 2. stupně břeclavských základních škol, kteří představili své oblíbené knihy
a možná i navnadili své vrstevníky k jejímu přečtení.
Již třetím rokem jsme žádali o dotaci z programu Knihovna 21. století na projekt Za Čtyřlístkem
do knihovny, tentokrát jsme však nebyli úspěšní.
1x za měsíc pokračujeme v setkávání s valtickým Miniklubem maminek na mateřské dovolené,
pro které připravujeme programy odpovídající věku dětí. V říjnu maminky s dětmi absolvovaly
zkušební lekci angličtiny s Helen Doron pod vedením lektorky Jitky Suchomelové. Ta se opakovala
ještě jednou v odpoledních hodinách pro případné zájemce z řad širší veřejnosti.
Jednou za měsíc navštěvují dětské oddělení i školní družiny ze ZŠ a MŠ Kupkova a ZŠ Slovácká,
kterým na začátku školního roku zasíláme nabídku literárních besed. Děti se tak prostřednictvím
těchto setkání seznamují s novými knihami, které si z knihovny mohou rovnou odnést domů.
Vytvořili jsme i řadu volnočasových akcí, především v období prázdnin, kdy hrozí, že by se děti
mohly doma nudit. Z těchto akcí se setkaly s největším úspěchem knihovnické dílny (uskutečněny
v roce 2012 5x) a promítání (5x), které v tomto roce navštívilo 353 dětí. O jarních prázdninách jsme
vyráběli malé panenky, na Velikonoce slepičky a malovaná vajíčka, v létě prasátka a kočičky a před
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Vánocemi andělíčky. Stále promítáme především krátké pohádky na 16 mm promítačce, které
objednáváme ze Zlínských filmových ateliérů, nově jsme však využili i dataprojektor, což umožnilo
promítat filmy určené starším dětem, z nichž jsme vybrali ty, ke kterým existují knižní předlohy.
V letních měsících jsme dílny a promítání doplnili dopoledním programem (v každém měsíci proběhl
1x před odpolední knihovnickou dílnou) – čtenáři si toto dopoledne mohli vyplnit kvíz, za který byli
ihned odměněni, zahrát deskové či PC hry nebo si jen přijít půjčit knihu.
Nově jsme každý 2. měsíc pořádali internetové vědomostní soutěže, ve kterých děti hádaly
pohádkové postavičky, doplňovaly zvířata v názvech dětských knížek, přísloví, pohádkové dvojice
či řešily literární rébusy. Svůj postřeh si vyzkoušelo celkem 171 dětských čtenářů.
Ve spolupráci s Hermi foto Dagmar Benešové jsme uspořádali v měsících únoru a březnu
výtvarnou soutěž Krása lidových krojů Podluží, kterou doprovázela výstava fotografií a pohlednic
na dané téma. Po slavnostním vyhlášení vítězů bylo 325 soutěžních prací vystaveno v prostorách
hlavní budovy knihovny.
Ve spolupráci s Městským muzeem a galerií Břeclav jsme se podíleli na soutěži „Mám vlastní
knihu“. Ve velkém sále knihovny se uskutečnilo vyhodnocení soutěže a výstava soutěžních prací.
S odborem dopravy Městského úřadu Břeclav jsme připravili akci Den mobility. V rámci této
akce byla připravena internetová soutěž pro děti a občany města Břeclavi a pomáhali jsme při
instalaci výstavy a na vyhodnocení soutěže.
K tradičním akcím již patří i výtvarná soutěž Podzimní jablko. Tento rok proběhla soutěž již
po jedenácté. Stejně jako v minulých letech jsme se spolupodíleli na přípravě Oblastního kola
recitační soutěže, jež se konala ve velkém sále knihovny.
Po celý prosinec jsme hostovali výstavu pražského Goethe Institutu s názvem „Bylo nebylo“ –
Putovní knihovničku pohádek bratří Grimmů, kterou doplnila výstava plakátů Pohádkové světy.
Pro děti učící se německému jazyku byla k výstavě připravena doprovodná beseda o bratřích
Grimmech se soutěží, jež prověřila, jestli se umí orientovat v německy psaném textu a zda dokážou
získat informace z mluveného slova.
Na závěr roku jsme své čtenáře odměnili balíčkem dárků v podobě vánočního kvízu, za jehož
vyplnění si děti mohly vybrat okamžitou odměnu, soutěže v hádání pohádkových písniček, promítání
vánočních a zimních pohádek, knihovnické dílny a zdobení vánočního stromečku a Pohádkovníku.
Právě zmiňované konané akce nepochybně stojí za počtem čtenářů dětského oddělení, kterých
v roce 2012 dokonce přibylo.
ŠKOLENÍ ABSOLVOVANÉ V ROCE 2012:
Jarmila Létalová
8. 3. 2012 – RRAJM Brno – seminář pro vyúčtování projektu
25. 4. 2012 – KJM Brno – Chceme dětem číst – Německy psaná literatura pro děti a mládež – seminář
18. 5. 2012 – Praha – knižní veletrh Svět knihy
29. 5. 2012 – MěK Břeclav – školení pro práci s novým on-line katalogem CARMEN
27. 6. 2012 – MěK Břeclav – školení požární hlídky

24

Ludmila Pindová
8. 3. 2012 – RRAJM Brno – seminář pro vyúčtování projektu
24. 4. 2012 – KJM Brno – Chceme dětem číst – Německy psaná literatura pro děti a mládež – seminář
18. 5. 2012 – Praha – knižní veletrh Svět knihy
29. 5. 2012 – MěK Břeclav – školení pro práci s novým on-line katalogem CARMEN
27. 6. 2012 – Měk Břeclav – školení požární hlídky
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HODNOCENÍ ČINNOSTI STUDOVNY, INTERNETOVÉ STUDOVNY A PŮJČOVNY ZVUKOVÝCH
KNIH

Rok
Výpůjčky
Návštěvníci celkem (včetně akcí)
Kulturní akce
Návštěvníci akcí
Návštěvníci internetu

2010
1 042
9 648

3 631

2011
1 325
10 674
12
1 267
3 813

2012
2000
11 182
24
2667
3522

rozdíl
+675
+508
+12
+1400
–291

Návštěvnost
V roce 2012 studovnu navštívilo celkem 11 182 návštěvníků (včetně akcí), což je o 508 návštěvníků
více než v roce 2011. Vypůjčeno bylo 2 000 dokumentů, což je o 675 výpůjček více roce 2011.
Zpracování článku v analytickém popisu
Za rok 2012 bylo vloženo 1348 záznamů z regionálního a celostátního tisku, týkajících se důležitých a
zaznamenání hodných článků o břeclavském regionu (Právo, Lidové noviny, Mladá fronta Dnes,
Břeclavský deník Rovnost, Moravský jih, Týdeník Břeclavsko, Nový život, Radnice. Malovaný kraj,
Folklor a sborníky Jižní Morava a RegioM se zpracovávají průběžně. Čtvrtletně byly zpracovány
soupisy článků, pojednávajících o břeclavské radnici, pro Městský úřad Břeclav
Publikační činnost
Výsledkem dvouletých příprav bylo vydání publikace Fanoš Mikulecký: Prostý kvítek v bludišti travin,
kterou knihovna vydala k 100. výročí narození tohoto autora známých podlužáckých písní. Výběr z
autorova literárního, dramatického a výtvarného díla k vydání připravil Jaroslav Čech.
Kniha vyšla v rozsahu 264 stran ve větším formátu, pevné vazbě v nákladu 500 výtisků. Polovinu
nákladů na vytištění knihy se podařilo uhradit díky dotaci Státního fondu kultury ČR.
Na základě žádosti čtenářů byly zhotoveny čtyři rešerše odborné literatury.
Knižní fond
V roce 2012 bylo do studovny zakoupeno 20 svazků knih. Celý knihovní fond prochází sjednocením a
přeznačováním MDT značek (po MDT 80), výměnou poškozených obalů a kontrola záznamu v
počítači. Vzhledem k velmi omezenému rozpočtu studovny a současně stále klesajícímu zájmu
čtenářů o encyklopedickou a slovníkovou literaturu v papírové podobě jsou do fondu až na výjimky
dokupovány pouze navazující dílové publikace.
V roce 2012 bylo do regionálního fondu zakoupeno 20 svazků knih. Knihy regionálního fondu jsou
využity čtenáři (převážně studenty, ale i zájemci o regionální historii apod.) a jejich nabídka je
hodnocena velmi kladně.
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Kurzy pro veřejnost
Studovna pokračovala také v pořádání kurzů trénování paměti a kurzů zaměřených na zvyšování
počítačové gramotnosti. Od poloviny roku 2012 probíhá výuka na nových noteboocích s operačním
systémem Windows 7 a kancelářským balíkem Office 2010, které knihovna pořídila s přispěním
dotačního programu Ministerstva kultury ČR VISK 3.
Kurzy pořádané knihovnou se i nadále těší velkému zájmu veřejnosti. Celkem bylo upořádáno 56
dvouhodinových lekcí počítačové gramotnosti, které navštívilo 495 návštěvníků a 20 dvouhodinových
lekcí kurzů Trénování paměti, které navštívilo 277 návštěvníků.
Akademie nejen pro seniory
Na loňský cyklus přednášek Akademie nejen pro seniory pořádaný ve spolupráci se Svazem důchodců
ČR a Jihomoravskou komunitní nadací letos navázala knihovna volným cyklem přednášek, besed a
kurzů, pořádaným pod stejným názvem.
Zvuková knihovna
V roce 2012 uplynulo 10 let ode dne, kdy břeclavská knihovna začala půjčovat zvukové knihy pro
nevidomé a slabozraké uživatele. Zvuková knihovna má ve fondu 737 titulů zvukových knih v podobě
magnetofonových kazet (5191 svazků) a 977 titulů zvukových knih ve formátu mp3.
Počet uživatelů se za ty roky ustálil kolem 20 čtenářů, v roce 2012 se navýšil o 6 klientů, celkem 26
registrovaných čtenářů.

Rok
Výpůjčky
Návštěvníci

2010
4012
287

2011
3197
290

2012
4250
318

rozdíl
+1053
+28

V roce 2012 využilo služeb zvukové knihovny 318 návštěvníků, což je o 28 návštěvníků více než v roce
2011. Vypůjčeno bylo 4 250 knihovních dokumentů, což je 1 053 více než v roce 2011.
Znatelný nárůst výpůjček a čtenářů je ve větší informovanosti o oddělení, propagaci zvukové
knihovny mezi návštěvníky, pacienty očních lékařů a velmi dobré spolupráci s pracovištěm
TyfloCentrum Břeclav. Klienti této organizace začali navštěvovat knihovnu i jako návštěvníci,
posluchači, kteří chodí poslouchat do knihovny prezenčně zvukové knihy.
Další službou pro nevidomé čtenáře je zakoupený přístroj MP3, na který se nahrají požadované tituly
knih a čtenář si jej může půjčit domů.
Městská knihovna Břeclav se prezentovala 11. 10. 2012 na 4. ročníku Veletrhu sociálních služeb, kde
informovala o zvukové knihovně a o práci s nevidomými a slabozrakými čtenáři. Stánek navštívilo 55
zájemců o tuto problematiku.
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V roce 2012 bylo nakoupeno 194 titulů (388 svazků) 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.
Kulturní a vzdělávací činnost
Z akcí pořádaných studovnou za první polovinu roku 2012 lze připomenout hojně navštívenou besedu
Plavba na La Grace, kde své zážitky z plavby na replice historické plachetnice vylíčil člen posádky
Luděk Kocourek, nebo přednášku Expedice po řekách severovýchodní Sibiře, kdy kaleidoskop zážitků
a fotografií z vodáckých výprav za posledních 10 let představil jejich účastník Roman Mach.
Velkému zájmu veřejnosti se těšila i výstava Břeclav ve starých pohlednicích, kterou k loňskému 140.
výročí povýšení Břeclavi na město uspořádala knihovna ve spolupráci s firmou Europrinty, seminář a
výstava Barma a Tibet nebo vernisáž výstavy kreslených vtipů Milana Kocmánka se zimní a vánoční
tematikou spojená s autogramiádou knihy Tak my tady žijem.
V druhé polovině roku patřil k nejvýznamnějším akcím literární večer Jan Kostrhun sedmdesátiletý,
pořádaný k významnému životnímu jubileu tohoto regionálního autora a zejména slavnostní křest
knihy Fanoš Mikulecký: Prostý kvítek v bludišti travin. Studovna poskytla těmto akcím organizační a
technické zázemí.
Studovna ve spolupráci s hudebním oddělením pořádala pravidelné Hudební kavárny pro veřejnost.
Celkem byly realizovány 4 Hudební kavárny: 8. 3. Jiří Grossmann – 30 návštěvníků
9. 5. Světem operety – 27 návštěvníků
11. 10. Česká opereta – 20 návštěvníků
13. 12. Rolničky tentokrát nebudou – 20 návštěvníků
Pro TyfloCentrum byly realizovány tyto akce: 29. 5. Světem operety – 5 návštěvníků
9. 10. Česká opereta – 4 návštěvníci
Klub seniorů Poštorná: 23. 10. Světem operety – 74 návštěvníků
Vzdělávání pracovníků a pracovní cesty
Mgr. Jaroslav Čech
1.3.
18.4.
23. – 24.4.
18.5.
11.9.–13.9.
6.11.
24.11.

– Hodnocení grantových žádostí VISK2 (NK Praha)
– Výroční schůze SKAT (zvolen členem Rady SKAT)
– Trenérská dílna pro trenéry paměti (KKD Vyškov)
– Knižní veletrh Praha
– Konference Knihovny současnosti 2012 (Pardubice)
– Seminář o chybách v souborném katalogu SKAT (výklad některých pravidel AARC2)
seminář SKAT (organizační zajištění)
– Trénování paměti a děti – seminář ČSTPMJ
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Jindřiška Klaudová
15. – 16. 5.
19. – 20. 9.

30. 10.
13. 11

– „Račte poslúchati, co vám chci zpievati“ aneb Středověká světská píseň (Brno:
Knihovna Jiřího Mahena)
– Bohemikální prameny ve fondech a sbírkách hudebních knihoven, archivů, muzeí a
dokumentačních centrech a jejich zpřístupňování (České Budějovice: Jihočeská
vědecká knihovna)
– školení – Video (Břeclav: Městská knihovna)
– školení – E–knihy (Břeclav: Městská knihovna)
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HODNOCENÍ ČINNOSTI ČÍTÁRNY

Pro registrované čtenáře i veřejnost na oddělení čítárny a půjčovny CD zajišťujeme
v průběhu celého roku tyto služby:







půjčování novin a časopisů
půjčování CD
možnost psaní a tisk v textovém editoru Microsoft Word
veřejný internet na 5 PC
kopírovací služby
prodej knih, upomínkových předmětů a CD

Denně vyhledáváme v denním tisku novinové články o městě Břeclavi a břeclavském okrese a
předáváme je k dalšímu zpracování na oddělení studovny.
Pravidelně aktualizujeme informační panely, kde naši čtenáři najdou informace o aktuálním
dění v městě Břeclavi a okolí z oblasti kultury, umění, sportu a společenské akce.
Exkurze středních škol a učilišť byly prováděny v souladu s ostatním odděleními knihovny.
V lednu a únoru bylo provedeno uspořádání fondu čítárny a kompletace starých ročníků novin a
časopisů. V období letních prázdnin proběhlo vyřazení, ocenění starých a duplicitních čísel periodik.
Oceněny byly také vyřazené tituly časopisů ze všech poboček MK Břeclav. Výprodej těchto titulů začal
v rámci akce „Týden s břeclavskou knihovnou“ 4. 10. 2012 ve vstupních prostorách knihovny.
Doprodej neprodaných periodik probíhal následně i ve vestibulu před čítárnou až do konce roku
2012. Celková tržba z výprodeje časopisů na oddělení čítárny za rok 2012 činila 2 839 Kč. Celoročně
probíhalo zapisování darů starších čísel sešitků (rodokapsů) na pobočky Charvátská Nová Ves a Stará
Břeclav.
V roce 2012 měli návštěvníci knihovny k dispozici 112 předplacených titulů novin a časopisů.
Dalších asi 15 titulů dostáváme darem z firmy Moraviapress Břeclav. Pro MěK Břeclav a pobočky
jejich dovozu pravidelně zajišťuje p. Jarošová. Celkem měli návštěvníci knihovny v roce 2012
k dispozici 127 titulů novin a časopisů.
Číselné ukazatele pro čítárnu za rok 2012
Evidence periodik
Počet okódovaných svazků: 6 251
Počet odepsaných svazků: 459
Počet vyřazených titulů novin a časopisů: 111
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Nákup časopisů
Rok

Částka na nákup Počet nakoupených titulů Kč/titul

2012

119 869 Kč

112

1070

2011

116 203 Kč

120

968

2010

121 891 Kč

126

967

2009

118 769 Kč

107

1 109

Celkový počet předplacených titulů novin a časopisů: 112
Přehled čerpání finančních prostředků určených k nákupu novin a časopisů v roce 2012 na
jednotlivých odděleních a pobočkách MK Břeclav

Čítárna

76 400

Poštorná

10 000

Ekonomické oddělení

11 200

Dětské oddělení

6 000

Studovna

5 200

Charvátská Nová Ves

3 700

Stará Břeclav

3 200

Dospělé oddělení

500
116 200

Výpůjčky
Celkový počet výpůjček periodik: 39 435



absenční výpůjčky: 15 411
prezenční výpůjčky: 24 024

Počet výpůjček periodik ve srovnání s rokem 2011 vzrostl o 820.

31

Kopírování a tisk dokumentů na PC
Počet zájemců o kopírovací služby a možnost tisku z PC zůstává od roku 2010 na stejné úrovni.
Tuto službu využilo v loňském roce 1215 návštěvníků.
Po sjednocení ceny za kopírování a tisk dokumentů návštěvníci stále více využívají možnosti tisku
z PC.
Celkový počet kopírovaných a tištěných dokumentů klesá. Hlavním
důvodem je nejspíš stále lepší vybavenost domácností příslušnou technikou.
Internet
Přístup k internetu využilo 4 487 návštěvníků, což je v porovnání
s rokem 2011 o 89 návštěvníků více.
Návštěvníci
Celkový počet návštěvníků včetně návštěvníků internetu a kulturních akcí byl 16 221, což je
v porovnání s rokem 2011 o 720 návštěvníků více.
Z výše uvedených údajů je zřejmé, že v roce 2012 došlo na oddělení čítárny k nárůstu u všech
sledovaných číselných ukazatelů (s výjimkou počtu kopírovaných a tištěných dokumentů). Zvýšil se
jak počet návštěvníků, tak i výpůjček. Stále větší je také zájem o přístup k internetu.
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HODNOCENÍ ČINNOSTI HUDEBNÍHO ODDĚLENÍ
Nákup CD
V roce 2012 jsme měli na nákup CD 51 861 Kč, což je oproti kritickému roku 2011 nárůst o 29
procent. S částkou na nákup a počtem nakoupených CD jsme se tak dostali jen trochu níž než v roce
2010. Věříme, že se tento nárůst projeví na zvýšení počtu výpůjček na konci roku 2013 a v roce 2014,
kdy uplyne odkladní lhůta 9 měsíců a CD nakoupená na konci roku 2012 se začnou půjčovat.
Tabulka č. 1 – částka na nákup v letech 2008-2012, počet nakoupených svazků a průměrná
cena za 1 CD
Rok částka na nákup počet nakoupených svazků Kč/svazek
2012
51 861 Kč
223
233
2011
40 238 Kč
194
207
2010
55 349 Kč
231
240
2009
71 501 Kč
245
291
2008
85 714 Kč
291
294

Kromě mluveného slova, kde jsme kupovali téměř všechno, co vyšlo, se do výběru dostaly jen
hudební tituly, u kterých je šance, že se budou u našich čtenářů nejvíce půjčovat. Procento nákupu
populární hudby letos vzrostlo, protože v minulých letech jsme dokupovali dříve vydané tituly
mluveného slova z let, kdy jsme tolik audioknih nenakupovali. Letos už je těchto starších titulů
minimum, nakupujeme jen čerstvé novinky, proto zbylo víc na hudební CD. Protože ale
předpokládaný počet výpůjček na jedno CD je u populární hudby vyšší než u ostatních žánrů, nákup
v ostatních žánrech je opět hodně malý. Na nákup audioknih (mluvené slovo a pohádky) jsme dali 53
procent celého rozpočtu na nákup CD.
Půjčování CD
Počet výpůjček v roce 2012 klesl oproti roku 2011 o 5 procent, což je při poklesu nákupu v loňském
roce o 27 procent velmi dobrý výsledek. Kvůli odkladní lhůtě 9 měsíců totiž CD nakoupené v roce
2012 začneme půjčovat až na konci roku 2013. Opět se zvýšily výpůjčky audioknih pro děti i dospělé,
za což patří naše poděkování i kolegyním z půjčovny pro dospělé a pro děti, které na možnost půjčit si
audioknihy své čtenáře upozorňují.
Tabulka počtu výpůjček CD podle jednotlivých žánrů nás potěší plusovými) hodnotami
v několika dalších oblastech. Počty výpůjček v těchto žánrech jsou ale tak malé, že záleží na tom, jaký
nový čtenář se přihlásí a co si rád půjčuje z našeho kmenového fondu.
Výpůjčky audioknih (mluvené slovo a pohádky) už v letošním roce tvoří jednu třetinu všech
výpůjček (33,8 procent) oproti loňským 28,3 procentům:
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Tabulka č. 2 – výpůjčky CD v letech 2012 až 2009 + celkový stav fondu CD - podle žánrů – orientační
počet //skutečný počet výpůjček je o něco vyšší, statistické výsledky výpůjček podle jednotlivých
signatur v Claviu nesouhlasí s celkovým počtem výpůjček
2012
výpůjčk
y
Pop
POhádky
MLuv.slov
o
Folk
FOlklór
Vážná
hudba
VAnoční
MUzikály
Jazz
Relaxační
Opery
FIlmová

1773
597
885
303
170
79
57
29
96
133
31
141
4391

2011
výpůjčk
y
40,4
%
13,6
%
20,2
%
06,9
%
03,9
%
01,8
%
01,3
%
00,7
%
02,2
%
03,0
%
00,7
%
03,2
%
100%

2235
486
824
386
119
113
55
21
64
190
25
97
4615

2010
výpůjčk
y
48,4
%
10,5
%
17,9
%
08,4
%
02,6
%
02,4
%
01,2
%
00,5
%
01,4
%
04,1
%
00,5
%
02,1
%
100%

3091
409
583
379
212
93
76
40
84
247
31
126
5371

2009
výpůjčk
y
57,6
%
07,6
%
10,9
%
07,1
%
03,9
%
01,7
%
01,4
%
00,7
%
01,6
%
04,6
%
00,6
%
02,3
%
100%

4241
557
504
530
266
228
77
29
150
229
98
292
7201

Celkov
ý
Stav
CD
58,9
%
07,7
%
07,0
%
07,4
%
03,7
%
03,2
%
01,1
%
00,4
%
02,1
%
03,2
%
01,4
%
04,1
%
100%

3701
284
525
445
235
261
53
73
178
211
100
310
6377

58,0
%
04,5
%
08,2
%
07,0
%
03,7
%
04,1
%
00,8
%
01,1
%
02,8
%
03,3
%
01,6
%
04,9
%
100%

Nákup a zpracování zvukových knih
Za zvukové knihy jsme v roce 2012 utratili 25000 Kč, z toho 5000 činila dotace z grantu ministerstva
kultury Knihovna 21. století.
2008 2009 2010 2011 2012
počet nakoupených titulů ZK 183

34

190

172

205

194

Kolektivní akce
Březen 2012
8.3.2012 Hudební kavárna s písničkami Jiřího Grossmanna - 30 účastníků
Květen 2012
10.5. hudební kavárna Světem operety - 27 účastníků
29.5. Světem operety pro Tyflocentrum - 5 účastníků
Říjen 2012
11.10.2012 propagace zvukových knih na veletrhu sociálních služeb (s Jindřiškou Klaudovou)
9.10.2012 České operety pro Tyflocentrum – 4 účastníci
11.10.2012 Hudební kavárna České operety - 20 účastníků
23.10.2012 Světem operety v klubu důchodců v Poštorné – 74 účastníků
Prosinec 2012
12.12.2012 Předvánoční hudební kavárna - 20 účastníků
Internetové soutěže
Technické provedení internetových soutěží dětského oddělení, půjčovny pro dospělé a pobočky
Poštorná:
Lednová soutěž o kalendáře – internetová soutěž pro dětské oddělení, 1 kolo
Březnové hádání – internetová soutěž pro dětské oddělení, 1 kolo
Májový úklid knihovny – internetová soutěž pro dětské oddělení, 1 kolo
Ze světa zvířat – internetová soutěž pro Poštornou, 5 kol 7.května – 8. června
červenec 2012 Internetová soutěž Zvířata v názvech knížek - dětské
srpen 2012 internetová soutěž Literární dvojice – dětské
internetová soutěž spolu s Městským úřadem Břeclav Cestování nejen v knihách k Týdnu mobility
pro děti a dospělé – září 2012
říjen Vaše knihovna virutálně – soutěž pro dospělé
říjen Přísloví napoví - dětské
prosinec Vánoční rébusy – dětské
Internetové stránky
Pro usnadnění přístupu nevidomých uživatelů ke zvukovým knihám jsme začali na stránky zvukové
knihovny umísťovat seznamy nových zvukových knih ve zvukové podobě.
Grant
Žádost o grant na nákup zvukových knih v roce 2012 z programu ministerstva kultury Knihovna 21.
století. Žádali jsme 10 000,- Kč, přiděleno nám bylo 5 000,- Kč.
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HODNOCENÍ ČINNOSTI POBOČKY POŠTORNÁ

rok 2012 rok 2011 rozdíl
Registrovaní čtenáři
753
719
344
Půjčené svazky celkem
48387
47854
533
Návštěvníci
18241
18 559
-318
Kulturní akce
324
124
100
Účastnící kulturních akcí
2803
2 188
615
Uživatelé internetu
3 001
426
Akce pro čtenáře
Leden – Prosinec:
Leden – Březen:
Únor:
Březen:

Duben – Červen:
Květen – Červen:
Červen – Srpen:
Září – Říjen:
Říjen – Listopad:

Listopad:
Prosinec:

Pohádky babičky Aničky (čtení pohádek pro veřejnost)
Soutěž, besedy „Hurvínkovy třesky, plesky“(120. výr. nar.
J. Skupy)
Šmoulí šmoulování (DDM – příměstský tábor)
V rámci „Měsíce knihy“- knihovnické dílny-výroba záložek a IQ Roma výroba
leporela, „Jarní kabátek pro knihu“(obaly)
„Kroje charvátské části Podluží“ (beseda pro veřejnost
p. Kaňová – ředitelka Muzea)
„Noc s Andersenem“ (spaní v knihovně)
Vědomostní soutěž „Ze světa zvířat“ (5. kol - grant)
Pasování na rytíře Řádu čtenářského–pobočky CH.N.V. a SB
Prázdninové dílny, soutěže a hry
Poprvé do školy, poprvé do knihovny
Pasování na rytíře Řádu čtenářského
Divadélko „ Klubík“ – loutkové divadlo pro veřejnost
Halloween – besedy pro ŠD
„Alíkova matematika“- multimedia – soutěž (grant)
„Uspávání broučků“ – besedy pro MŠ
„Luštíme a hádáme rébusy“ – soutěž (4. kola - grant)
Loutkové divadlo „Radost“ – Putování s Kašpárkem
(pro veřejnost)
Advent (besedy + vánoční dílny)

Spolupráce se všemi ZŠ, MŠ, ŠD včetně Domu dětí a mládeže je velmi dobrá. K dětmi oblíbené akci
„Pohádky babičky Aničky“, přibyla další a to loutkové divadlo, které hrají členky Dětského centra
Klubík. Tyto dvě aktivity se u nás v knihovně pravidelně střídají po čtrnácti dnech.
V roce 2012 omezilo v budově své aktivity pro děti a mládež občanské sdružení IQ Roma Servis, což
podle našeho názoru pozitivně odrazilo na návštěvnosti knihovny.
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HODNOCENÍ ČINNOSTI POBOČKY CHARVÁTSKÁ NOVÁ VES
Tabulka srovnání s rokem 2011
Ch. N. Ves
rok 2010 rok 2011 rok 2012
Registrovaní čtenáři
183
185
214
Půjčené svazky celkem
11447
9463
10382
Kulturní akce
12
15
40
Účastnící kulturních akcí
485
286
578
Uživatelé internetu
594
435
367

rozdíl
29
919
25
292
-68

V roce 2012 se na pobočce v Charvátské Nové Vsi zaregistrovalo celkem 214 čtenářů, což je přesně o
29 zaregistrovaných čtenářů víc než v loňském roce 2011. Z toho bylo 79 zaregistrovaných čtenářů
mladších 15 let (v roce 2011 bylo registrováno 69 čtenářů mladších 15 let). Tito čtenáři si vypůjčili v
roce 2012 celkem 10382 svazků, což je skoro o 1000 svazků více, než v roce minulém. Toto zvýšení
výpůjček a zájmu čtenářů mohla ovlivnit také změna půjčovní doby, kdy byla půjčovní doba rozšířena
o jeden výpůjční den a to mimo pondělí i na středu. Navýšení statistiky počtu výpůjček jsme dosáhli
také díky pomoci z výměnného fondu, který nám na pobočku v Charvátské Nové Vsi zapůjčil celkem
260 svazků. Z důvodu omezených finančních zdrojů na knihy, jsou knihy z výměnného fondu
vyhledávány a hojně půjčovány stálými čtenáři pobočky.
I přesto, že byly na pobočku knihovny v Charvátské Nové Vsi pořízeny nové počítače z grantu VISK a
pobočka tak získala 2 úplně nové počítače i s LCD monitory, byl počet uživatelů Internetu snížen o 68
uživatelů oproti roku loňskému. Dá se to vysvětlit hlavně tím, že spousta uživatelů vlastní internetové
připojení doma, a proto již nevyužívá těchto služeb v knihovně.
Pobočka v Charvátské Nové Vsi vykazovala v roce 2012 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 pobočkou Poštorná. Dále
se zde konalo několik literárních besed pro žáky 2. stupně a také byl založen klubík pro maminky
s dětmi. Klubík se stal místem pro pravidelné setkávání maminek s dětmi na pobočce v Charvátské
Nové Vsi. Maminky zde mají možnost seznámit se s novými knihami určené i pro děti, které ještě číst
neumí, ale obsahují spoustu obrázků a oblíbených pohádkových postaviček. V klubíku se věnujeme
čtení pohádkových knížek, seznamování s dětskými obrázkovými knížkami, výtvarnému tvoření pro
šikovné ručičky jak dětí, tak maminek. Je zde prostor také pro pohybové aktivity a říkanky
s ponaučením. Do klubíku může přijít každý, kdo má chuť, kdo nechce být sám doma, kdo chce
poznat nové přátele a chce se něco přiučit nebo prožít pěkné chvíle v knihovně. Dětem se zde
naskýtá ideální prostor pro přípravu dětí na mateřskou školu, mají možnost si zvykat na přítomnost
dalších dětí a učí se komunikovat s vrstevníky i dalším dovednostem. Pobočka Charvátská Nová Ves
také zahájila spolupráci s Klubíkem Břeclav.
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V roce 2012 byla posílena také spolupráce se ZŠ Kpt. Nálepky prostřednictvím nabídky nových besed
se čtenáři a úspěšným se zdá být také návštěva pobočky dětí z Mateřské školy Kpt. Nálepky
v Charvátské Nové vsi.
Celkově se dá tedy říci, že pobočka v Charvátské Nové Vsi splnila požadavky a navýšila jak počet nově
zaregistrovaných čtenářů, tak počet výpůjček oproti roku 2012.
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HODNOCENÍ ČINNOSTI POBOČKY STARÁ BŘECLAV
Tabulka srovnání s rokem 2010 a 2011
Stará Břeclav
rok 2010 rok 2011 rok 2012
225
208
237
Registrovaní čtenáří
20628
19619
18553
Půjčené svazky celkem
17
18
25
Kulturní akce
323
365
408
Účastnící kulturních akcí
365
340
206
Uživatelé internetu

rozdíl
29
-1066
7
43
-134

V roce 2012 se na pobočce ve Staré Břeclavi zaregistrovalo celkem 237 čtenářů, z těchto čtenářů bylo
94 zaregistrovaných čtenářů mladších 15 let. Celkem je to o 29 registrovaných čtenářů (z toho rozdíl
26 čtenářů, kteří byli mladší 15 let). V roce 2011 bylo mladších 15 let registrovaných pouze 68. Tito
čtenáři si vypůjčili v roce 2012 celkem 18553 svazků, což je asi o 1000 svazků méně, než v roce 2011.
Toto snížení výpůjček bylo ovlivněno hlavně tím, že spoustu časopisů si kupují stálí čtenáři a poté je
darují knihovně. Tyto časopisy se neevidují v systému Clavius. Počet výpůjček kvalitní literatury by
mohl být zvýšen díky pomoci z výměnného fondu, který nám na pobočku ve Staré Břeclavi zapůjčil
celkem 493 svazků. Z důvodu omezených finančních možností pobočky Stará Břeclav jsou knihy
z výměnného fondu vyhledávány a hojně půjčovány stálými čtenáři pobočky.
Na začátku posledního čtvrtletí byla rozšířena půjčovní doba o jedno dopoledne v pátek, což
napomohlo zvýšení počtu návštěvníků. V roce 2011 to bylo celkem 2796 návštěvníků pobočky ve
Staré Břeclavi, v roce 2012 již o 300 návštěvníků více a to 3017 návštěvníků.
I přesto, že byly na pobočku knihovny ve Staré Břeclavi pořízeny nové počítače z grantu VISK a
pobočka tak získala 3 úplně nové počítače a 2 LCD monitory, byl počet uživatelů Internetu v roce
2012 snížen o 134 uživatelů oproti roku 2011. Dá se to vysvětlit hlavně tím, že spousta uživatelů
vlastní internetové připojení doma, a proto již nevyužívá těchto služeb v knihovně.
Pobočka ve Staré Břeclavi vykazovala v roce 2012 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“. Akce byla velmi úspěšná a proběhla ve spolupráci s pobočkou
Poštorná. Skoro všichni prvňáčci využili legitimace zdarma (což ukazuje zvýšení počtu registrace
čtenářů do 15 let). Dále se zde konalo několik akcí pro děti ve spolupráci s Mateřskou školkou
Hřbitovní, které jsou u dětí velmi oblíbené a konalo se zde také několik netradičních besed pro děti
školní družiny ZŠ Jana Noháče. V roce 2012 tak byla posílena spolupráce se ZŠ Jana Noháče
prostřednictvím nabídky nových besed se čtenáři, které významným způsobem podpořili zájem žáků
o pobočku ve Staré Břeclavi.
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HODNOCENÍ ČINNOSTI ODDĚLENÍ NÁKUPU LITERATURY

V roce 2012 bylo čerpáno 413 630,94 Kč, a to:



z rozpočtu Městské knihovny Břeclav 410 630,94 Kč
od sponzorů částku 3 000 Kč.

V roce 2012 bylo nakoupeno 2 652 nových knih (o 275 sv. více jak v roce 2011). K přírůstku
nových knih musíme připočítat 607 darů obdržených jednak z projektu Česká knihovna (10355 Kč) a
pak od různých nakladatelů, autorů a od občanů města Břeclavi.
V roce 2012 byl fond Městské knihovny Břeclav navýšen o 3294 svazků nakoupených a darovaných
knih.
Do MK Břeclav byly knihy nakupovány převážně u internetových dodavatelů, kteří poskytují rabaty
knihovnám až 35%. Celkovou částku na nákup přidělovalo vedení organizace pravidelně dle
stanoveného rozpočtu. S ekonomickým oddělením byla prováděna každý měsíc kontrola došlých
faktur a čerpání financí na nákup knih. Knihy byly pořizovány dle požadavků jednotlivých oddělení a
poboček, o jejich nákupu rozhodovala nákupní komise.
Na rok 2012 byly 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%)
Knižní velkoobchod Beta - Dobrovský– (rabat 30 %)
Nakladatelství Albatros – (rabat 28%)
Knihkupectví Ivo Vašíček – (rabat 18%)
Krameriova K. D. – (rabat 30%)

Využívali jsme i nabídek levných knih různých prodejců (p. Gloss, p. Pařízek, Levné knihy Šenkeřík,
Levné knihy Beránek….)
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Srovnávací tabulky 2007-2012
Částka na nákup literatury MK Břeclav v Kč
2007

2008

Nákup
363 206 Kč
literatury v Kč

2009

2010

2011

2012

444 776 Kč 440 057 Kč 389 138 Kč 382 788 Kč

410 631 Kč

Nákup literatury v MK Břeclav
Kč450 000
Kč400 000
Kč350 000
Kč300 000
Kč250 000
Kč200 000
Kč150 000
Kč100 000
Kč50 000
Kč0

Nákup literatury v Kč

Počet nakoupených svazků do MK Břeclav

počet svazků

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2291

2821

3048

2467

2378

2652

Počet nakoupených svazků v MK Břeclav
3500
3000
2500
2000
počet svazků

1500
1000
500
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Průměrná cena knihy v Kč

průměrná
cena knihy

2007

2008

2009

2010

2011

2012

159 Kč

158 Kč

144 Kč

158 Kč

166 Kč

155 Kč

Průměrná cena knihy
Kč170
Kč160
Kč150

Průměrná cena

Kč140
Kč130
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Počet nakoupených svazků do jednotlivých oddělení a poboček
2007

2008

2009

2010

2011

2012

dospělé oddělení

935

1176

1198

1074

1150

1200

studovna,region,ekonom

143

161

53

61

35

19

dětské oddělení

462

548

617

594

621

699

Poštorná

479

615

807

575

413

437

St. Břeclav

146

188

162

81

79

143

Charvátská Nová Ves

113

111

211

82

80

154

Celkem svazků

2291

2821

3048

2467

2378

2652
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Nákup knih do oddělení a poboček
1200
dospělé oddělení

1000
800

studovna+ekonomické

600

dětské oddělení

400

Poštorná
St. Břeclav

200

Charvátská Nová Ves

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pozn.:
Při nákupu knih na jednotlivá oddělení jsme přihlíželi k faktu, že pobočky města Břeclavi si mohou
půjčovat knihy z výměnného fondu regionálního útvaru MK Břeclav, a proto byly navýšeny částky na
nákup pro oddělení v hlavní budově. Také do studovny se nepořizovalo tolik studijní literatury jako
v minulých letech. Nadále jsme však budovali a rozšiřovali náš regionální fond.

Aktualizace fondu
V roce 2012 bylo vyřazeno 2 724 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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HODNOCENÍ ČINNOSTI EKONOMICKO – SPRÁVNÍHO ÚTVARU
Útvar ekonomicko-správní se v roce 2012 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 plynového zařízení
- revize zabezpečovacího zařízení
- revize hasicích přístrojů
- revize požárních uzávěrů dveří
- kontrola protipožárních nátěrů
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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.
Personální změny v MK Břeclav
V roce 2012 proběhlo několik změn v personálním obsazení zaměstnanců knihovny.
1. ledna 2012 nastoupila 1 pracovnice (knihovnice).
30. dubna 2012 odešla 1 pracovnice (knihovnice) do starobního důchodu.
Přehled hospodaření MK Břeclav
MK Břeclav získala od svého zřizovatele provozní dotaci ve výši 6 700 000,- Kč.
Kromě této dotace získala MK Břeclav neinvestiční dotaci ve výši 5 000,- Kč z rozpočtu odboru
umění a knihoven Ministerstva kultury ČR na projekt Městské knihovny Břeclav pod názvem „Nákup
zvukových knih pro nevidomé a slabozraké uživatele v roce 2012“, který je součástí grantu „Knihovna
21. století“.
Dále získala MK Břeclav dotace ve výši 175 000,- Kč z rozpočtu odboru umění a knihoven
Ministerstva kultury ČR na projekty Městské knihovny Břeclav pod názvy "Zřízení mobilní počítačové
učebny MěK Břeclav“ a „Pobočky břeclavské knihovny jako centra mimoškolního vzdělávání sociálně
znevýhodněných skupin obyvatelstva“, které jsou součástí grantu „Veřejné informační služby
knihoven – VISK 3“.
MK Břeclav dále získala účelovou dotaci ve výši 70 000,- Kč ze Státního fondu kultury ČR na projekt
Městské knihovny Břeclav pod názvem „Vydání publikace Fanoš Mikulecký, prostý kvítek v bludišti
travin“.
Dále získala knihovna dotaci z rozpočtu JMK „z Programu podpory zajištění výkonu regionálních
funkcí knihoven v JMK“ ve výši 1 515 000,- Kč.
Uvedené dotace byly sledovány odděleně na samostatných účtech. Byly řádně proúčtovány a
stanovené limity dodrženy.
MK Břeclav použila 140 424,- Kč z investičního fondu na výměnu 7 ks plynových topidel GAMAT a 5 ks
plynových topidel VAFKY v přístavbě Městské knihovny (studovna, sklad literatury, sociální zařízení
pro čtenáře – půjčovna pro dospělě, dětské oddělení a studovna).

Hospodářský výsledek Městské knihovny Břeclav za rok 2011 je 25 278,00 Kč.
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