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MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV V ROCE 2013 

  

HLAVNÍ ÚKOLY 
 
 

 žádosti na projekty a dotace 

1. VISK3 - Rozšíření služeb zvukové knihovny pro zrakově postižené  
Žádáno: 17 000,- Kč 
Získáno: 17 000,- Kč 
Celkové náklady na projekt: 25 200,- Kč 
 

2. Knihovna 21. století - Nákup zvukových knih pro nevidomé a slabozraké 
uživatele v roce 2013 

Žádáno: 10 000,- Kč 
Získáno: 5 000,- Kč 
Celkové náklady na projekt: 25 000,- Kč 
  

3. VISK3 - Elektronické čtečky pro čtenáře se zrakovými problémy 
Žádáno: 15 000,- Kč 

Získáno: 15 000,- Kč 
Celkové náklady na projekt: 21 500,- Kč 
 

4. MK ČR - Projekt Česká knihovna určený na podporu nákupu nekomerčních titulů 
z děl české literatury  
Žádáno: 5 500,- Kč 

Získáno: 12 258 Kč 

Celkové náklady na projekt: 0 Kč 

5. Dotace Jihomoravského kraje na výkon regionálních funkcí 
Žádáno: 1 520 810,00 Kč 

Získáno: 1 520 810,00 Kč 

 realizace projektu Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) jehož garantem je Provozně 

ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze VU3V 

 poskytovat uživatelům knihovny kvalitní knihovnické a informační služby  

 pravidelně doplňovat a aktualizovat knihovní fond 

 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 

 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 (Klubíky, maminakluby...) 

 klást důraz na vzdělávání a profesní růst pracovníků knihovny  

 pravidelně přispívat svými katalogizačními záznamy do souborného katalogu Národní knihovny ČR a 

katalogu SKAT Lanius 

 pravidelně aktualizovat internetové stránky, Blogu a Facebooku Městské knihovny Břeclav 

 propagovat naší činnosti v celostátním a regionálním tisku 
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HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY BŘECLAV V ROCE 2013 

 

Položka Rozpočet Skutečnost S/R S-R 

Spotřeba materiálu 1 216 300,00 1 446 612,63 119% 230 312,63 

Spotřeba energie 840 000,00 833 046,03 99% -6 953,97 

Prodané zboží - DČ 398,00 398,00 100% 0,00 

Opravy a udržování 71 000,00 28 416,80 40% -42 583,20 

Cestovné 61 000,00 56 597,00 93% -4 403,00 

Náklady na reprezentaci 5 000,00 3 765,00 75% -1 235,00 

Ostatní služby 609 800,00 522 575,35 86% -87 224,65 

Mzdové náklady 4 600 000,00 4 622 290,00 100% 22 290,00 

Zákonné sociální náklady 1 564 000,00 1 553 024,00 99% -10 976,00 

Ostatní sociální náklady 12 880,00 12 507,00 97% -373,00 

Odvody do FKSP 46 000,00 45 481,72 99% -518,28 

Odpisy 134 000,00 133 605,00 100% -395,00 

Jiné ostatní náklady 100 000,00 175 136,10 175% 75 136,10 

NÁKLADY CELKEM 9 260 378,00 9 433 454,63 102% 173 076,63 

     Tržby z prodeje služeb 550 000,00 527 006,00 96% -22 994,00 

Výnosy z pronájmu 132 950,00 132 950,00 100% 0,00 

Úroky 174,68 174,68 100% 0,00 

Jiné ostatní výnosy 130 000,00 175 031,95 135% 45 031,95 

Jiné ostatní výnosy-DČ 439,00 439,00 100% 0,00 

Provozní dotace 7 040 000,00 7 040 000,00 100% 0,00 

Dotace JMK 1 520 810,00 1 520 810,00 100% 0,00 

Dotace MK ČR/21 5 000,00 5 000,00 100% 0,00 

Dotace MK ČR/VISK 32 000,00 32 000,00 100% 0,00 

Dotace z ÚP 30 000,00 30 000,00 100% 0,00 

VÝNOSY CELKEM 9 441 373,68 9 463 411,63 100% 22 037,95 

     Hospodářský výsledek 29 957,00 
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NÁKUP LITERATURY, NOVIN, ČASOPISŮ, CD A ZVUKOVÝCH KNIH 

V ROCE 2013 

 

 

NÁKUP LITERATURY 

částka na nákup z rozpočtu MK (Kč) 521 764,20 

Česká knihovna (projekt) 12 258 

sponzoři 9 962 

počet nových svazků knih 3 294 

 

NÁKUP NOVIN A ČASOPISŮ 

částka na nákup z rozpočtu MK (Kč) 119 288,50 

počet nakoupených titulů 109 

dary (tituly) 12 

 

NÁKUP CD 

částka na nákup z rozpočtu MK (Kč) 54 921,80 

počet nových CD 253 

 

NÁKUP ZVUKOVÝCH KNIH  

částka na nákup z rozpočtu MK (Kč) 25 000 

počet nových titulů 181 

dary, granty, dotace 5 000 

 

STAV KNIHOVNÍHO FONDU K 31.12.2013 
 

Celkem 146 814 svazků knihovních jednotek. Z toho: 
131 253 knih (50 009 naučná a 81 244 beletrie) 
14 054 CD 
1 361 elektronické dokumenty 
146 zvukově obrazové dokumenty 
121 titulů docházejících periodik  

 

 

CELKEM NA NÁKUP KNIHOVNÍHO FONDU 

částka na nákup z rozpočtu MK (Kč) 715 974,50 
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STATISTICKÁ ČÍSLA MĚSTSKÉ KNIHOVNY BŘECLAV ZA ROK 2013 

Registrovaní čtenáři knihovny   

  dospělí děti celkem 

dospělé oddělení 1786 104 1 890 

dětské oddělení 237 551 788 

studovna       

zvuková knihovna       

hudební oddělení + čítárna       

pobočka Poštorná 469 267 736 

pobočka St. Břeclav 128 81 209 

pobočka Charvátská Nová Ves 131 79 210 

celkem 2 758 1 082 3 840 

 
Návštěvníci knihovny 

dospělé oddělení 26 740 

dětské oddělení 15 691 

studovna 10 708 

zvuková knihovna 339 

hudební oddělení + čítárna 15 450 

pobočka Poštorná 17 487 

pobočka St. Břeclav 3 443 

pobočka Charvátská Nová Ves 4 654 

celkem 94 512 

 
virtuální návštěvníci 

webové stránky (www.knihovna-bv.cz) 33 296 

on-line Clavius 21 766 

on-line Carmen 46 976 

blog 3 635 

facebook 29 193 

celkem 101 570 

 
Výpůjčky 

knihy, časopisy, zvukové knihy, CD 

dospělé oddělení 96 431 

dětské oddělení 32 334 

studovna 1 646 

zvuková knihovna 4 228 

hudební oddělení + čítárna 44 272 

pobočka Poštorná 54 437 

pobočka St. Břeclav 17 659 

pobočka Charvátská Nová Ves 13 378 

celkem 264 385 
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VÝBĚR Z KULTURNÍCH AKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY BŘECLAV V ROCE 2013 

 
 

LEDEN 

Literární kavárna “Světem J.Austenové a sester Brontëových“ 

Hudební kavárna: České operety v Klubu důchodců Poštorná 

Kurz trénování paměti pro začátečníky  

Trénování paměti pro pokročilé 

Beseda pro studenty SOU Sovadinova „Tajemná Božena Němcová“ 

ÚNOR 

Hudební kavárna „ The Beatles“ 

Výtvarná soutěž pro děti z MŠ a ZŠ pod názvem „Chléb neroste v obchodě“ 

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ 
Literární kavárna „Ženy za závojem“ 

Hudební kavárna s písničkami Jiřího Grossmanna v Klubu důchodců v Poštorné 

Beseda s  Jiřím Márou na téma Nový Zéland - země Pána prstenů, příběh o splnění životního snu 

Festival ProTibet Břeclav 2013 

Projekce filmu Nahodilá armáda k 163. výročím T. G. Masaryka 

Člověče, zahraj si! aneb deskové hry pro dospělé  

Přednáška Pavla Auzského  „Pěstování tropických orchidejí“ – pobočka Poštorná 

13. Noc s Andersenem – spaní v knihovně v Poštorné 

Divadelní představení studentského Divadlo Bedřicha Kaněry „ Z pohádky do pohádky“  

Internetová soutěž Svět poznání I  

DUBEN 

Literární kavárna: Karma, karmické nemoci a zákon přitažlivosti 

Výstava fotografií Jany Listíkové  

KVĚTEN 

Přednáška Miroslava Geršice na téma „Římské legie na území Charvátské Nové Vsi“-pobočka CHNV 

Hudební kavárna „The Beatles po r. 1968“ 

Autorské čtení a beseda s autorem, který si říká Lable Woo, z knihy NEONOVÝ VRCH 

Počet kulturních akcí a návštěvníků 

oddělení akce návštěvníci 

dospělé oddělení 30 665 

dětské oddělení 147 3 846 

studovna 39 2 463 

studovna kurzy paměti a PC 103 971 

hudební oddělení 
+čítárna+zvukovka 

13 479 

pobočka Poštorná 147 2 835 

pobočka St. Břeclav 24 395 

pobočka Charvátská Nová Ves 70 928 

celkem 573 12 582 

http://breclav.blogspot.cz/2013/01/kurz-trenovani-pameti-pro-zacatecniky.html
http://breclav.blogspot.cz/2013/02/clovece-zahraj-si-aneb-deskove-hry-pro.html
http://breclav.blogspot.cz/2013/04/srdecne-zveme-vsechny-zajemce-na.html
http://breclav.blogspot.cz/2013/05/rimske-legie-na-uzemi-charvatske-nove.html
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ČERVEN 

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

Internetová vědomostní soutěž pro děti SVĚT POZNÁNÍ II 

Výstava fotografií Dívejme se kolem sebe  

Zastávka pro zdraví v břeclavské knihovně-akce VZP 

Výstava výtvarných prací Marty Valáškové. 

Beseda pro studenty SOU Sovadinova „ J.A.Komenský – Věčný poutník“ 

ČERVENEC, SRPEN 

Prázdninový týden pro děti 

Prázdninové dílny - hlavní budova+pobočky 

Prázdninové kino na pobočce v Charvátské Nové Vsi 

ZÁŘÍ 

Beseda pro studenty SOU Sovadinova „Karel Čapek – člověk proti válce“ 

Cyklus odpoledních kurzů „Pečuj doma“ 

Beseda s  Jaroslavem Tučkem, dlouholetým ředitelem brněnského Divadla na provázku, nazvaná „Vzpomínky 
antihrdiny“ 

Přednáška Miroslava Geršice na téma „Charváti na Břeclavsku“ -  pobočka CHNV 

Hudební kavárna s Michalem Tučným 

Výprodej vyřazených knih 

ŘÍJEN - Týden knihoven 

Literární kavárna „Mráz ze severu“  

Kurz trénování paměti pro začátečníky  

Kurz čtenářské gramotnosti určeno čtenářům a návštěvníkům knihovny 

Cestopisná beseda s Danem Přibáněm „ Trabantem Jižní Amerikou“ 

Voják Říše a svědomí, literární večer s Petrem Gruberem 

Propagace zvukových knih na Veletrhu sociálních služeb 

Loutkového divadlo Radost: Za každým rohem jeskyňka-pobočka Poštorná 

Konference Mnichov 1938 v Břeclavi -přednášející Michal Uhra, Petr Holobrádek a Jana Marie Hromek  

Léčebná síla pyramid – přednáška v pobočce Poštorná 

Velké říjnové společné čtení – akce pro žáky a studenty břeclavských základních a středních škol 

Veselé paničky Windsorské – divadelní představení pro veřejnost 

LISTOPAD 

Objevte mizející krásu lidových ornamentů z Podluží 

Hudební kavárna „Bedřich Smetana“ 

PROSINEC 

 Literární kavárna: „ Vánoční zvyky a tradice“  

Půjdem spolu do knihovny - předvánoční týden v dětském oddělení 

Prodejní výstava mandal Blanky Banasikové 

Soutěžní týden s andělíčkem Stříbrovláskem- pobočka Poštorná 

On-line kurzy rychločtení pro čtenáře MK 

Divadelní představení pro děti  „Půjdem spolu do Bééétlema“ 

 
 

http://breclav.blogspot.cz/2013/06/vystava-fotografii-divejme-se-kolem-sebe.html
http://breclav.blogspot.cz/2013/06/dalsi-zastavka-pro-zdravi-v-breclavske.html
http://www.pecujdoma.cz/akce/pecuj-doma-od-zari-v-breclavi/
http://breclav.blogspot.cz/2013/08/vyprodej-vyrazenych-knih.html
http://breclav.blogspot.cz/2013/09/mraz-ze-severu-literarni-kavarna.html
http://breclav.blogspot.cz/2013/09/kurz-trenovani-pameti-pro-zacatecniky.html
http://breclav.blogspot.cz/2013/09/kurz-ctenarske-gramotnosti.html
http://breclav.blogspot.cz/2013/08/konference-mnichov-1938-v-breclavi.html
http://breclav.blogspot.cz/2013/09/lecebna-sila-pyramid.html
http://breclav.blogspot.cz/2013/10/vesele-panicky-windsorske.html
http://breclav.blogspot.cz/2013/12/literarni-kavarna-vanocni-zvyky-tradice.html
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OSTATNÍ AKTIVITY- KURZY A ŠKOLENÍ 
Počítačové kurzy - celkem 66 x 2 hod. = 132 hod:   
PC kurz – Grafické možnosti II. – Úprava videa 4 x 2 hod. = 8 hod.  
(9. 1. – 18. 1.)          
PC kurz – Microsoft Word textový editor 4 x 2 hod. = 8 hod.  
(23. 1. – 1. 2.) 
PC kurz – Microsoft Excel tabulkový editor 4 x 2 hod. = 8 hod.  
(6. 2. – 15. 2.) 
PC kurz – Seznámení s počítačem pro začátečníky 4 x 2 hod. = 8 hod.   
(20. 2. – 1. 3.) 
PC kurz – Všeobecný kurz pro mírně pokročilé 10 x 2 hod. = 20 hod.    
(6. 3. – 5. 4.) 
PC kurz – Microsoft PowerPoint pro začátečníky 2 x 2 hod. = 4 hod.    
(2. 4. – 4. 4.) 
PC kurz – Seznámení s počítačem pro začátečníky 4 x 2 hod. = 8 hod.    
(10. 4. – 19. 4.) 
PC kurz – Microsoft Excel tabulkový editor 4 x 2 hod. = 8 hod.  
(16. 4. – 29. 4.) 
PC kurz – Microsoft PowerPoint pro začátečníky 2 x 2 hod. = 4 hod.  
(24. 4. – 26. 4.) 
PC kurz – Seznámení s počítačem pro začátečníky 8 x 2 hod. = 16 hod.  
(11. 9. – 30. 9.) 
PC kurz – Všeobecný kurz pro mírně pokročilé 10 x 2 hod. = 20 hod. 
(2. 10. – 1. 11.) 
PC kurz – Úprava obrázků a fotografií 5 x 2 hod. = 10 hod. 
(6. 11. – 21. 11.) 
PC kurz – Microsoft Excel tabulkový editor 5 x 2 hod. = 10 hod. 
(20. 11. – 4. 12.) 

Trénování paměti- celkem 26 x 2 hod. = 52 hod        
Trénování paměti II. pro pokročilé 8 x 2 hod. = 16 hod.     
(15. 1. – 26. 3.)  
Trénování paměti – přednáška – úvodní lekce 1 x 2 hod. = 2 hod.  
(17. 1.) 
Trénování paměti I. pro začátečníky 8 x 2 hod. = 16 hod.     
(24. 1. – 28. 3.)  
Trénování paměti - Proč si trénovat paměť- přednáška – úvodní lekce 1 x 2 hod. = 2 hod. 
(3. 10.) 
Trénování paměti - Proč si trénovat paměť 8 x 2 hod. = 16 hod. 
(17. 10. – 5. 12.) 
 
Kurz rychlého čtení- celkem 7 x 2 hod. = 14 hod 
Kurz rychlého čtení – Rozečti se7 x 2 hod. = 14 hod.  

(29. 10. – 17. 12.)   
 

Virtuální Univerzita třetího věku - celkem 4 x 2 hod. = 8 hod 
Astronomie 4 lekce nultého semestru 4 x 2 hod. = 8 hod. celkem 
(15. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11.)     

 

EDIČNÍ ČINNOST 2013 

MK Břeclav vydala v roce 2013 tři bibliografie: 

1. Bohumil Lošťák: výběrová bibliografie článků z regionálního tisku 

2. Deset let Sdružení břeclavských výtvarníků  

3. 30 let Hudeckých dní v Břeclavi 
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HODNOCENÍ GRANTŮ V ROCE 2013 

 
Městská knihovna Břeclav v roce 2012 podala pět žádostí o grant, ve čtyřech jsme uspěli. 

 

 

1. VISK3 - Rozšíření služeb zvukové knihovny pro zrakově postižené    

 Žádáno: 17 000,- Kč 

Získáno: 17 000,- Kč 

Celkové náklady na projekt: 25 200,- Kč  

Městská knihovna Břeclav půjčuje zvukové knihy zrakově postiženým již jedenáctý rok a k dnešnímu dni 

obsahuje téměř 2000 titulů zvukových knih na magnetofonových kazetách, CD i ve formátu mp3. Kromě 

půjčování zvukových knih knihovna pořádá ve spolupráci s místním Tyflocentrem literární a hudební besedy 

určené speciálně nevidomým a slabozrakým a propaguje činnost zvukové knihovny u očních lékařů, na 

veletrhu sociálních služeb a poradách regionálních knihovníků apod. 

Cílem projektu bylo rozšíření služeb pro čtenáře se zrakovými problémy formou nákupu a následných 

absenčních zápůjček ozvučených přehrávačů MP3 umožňujících snadnější ovládání při poslechu zvukových 

knih. Dalším cílem projektu nabídnout návštěvníkům oddělení pro čtenáře se zdravotním handicapem 

možnost prezenční zápůjčky digitální lupy umožňující této čtenářské skupině čtení klasických dokumentů v 

prostorách nově zřizovaného oddělení pro čtenáře se zdravotním handicapem. 

Ve spolupráci se společností TyfloCentrum jsme pro uživatele zvukové knihovny vybrali pět „blind 

friendly“ přehrávačů firmy SanDisk Sansa Clip Plus 8GB ozvučených hlasem WinTalker Voice. Přehrávač je 

tak možné ovládat bez zrakové kontroly. Hlavní výhody Sansy jsou velikost paměti 8GB v základním 

provedení, jednoduché nahrávání skladeb do přístroje, velmi pohodlný poslech audioknih s možností 

vkládání záložek a dlouhá výdrž na jedno nabití – přístroj průběžně hlásí stav baterie automaticky. Pro ty, 

kterým by výše zmíněný přehrávač nevyhovoval, jsme plánovali nákup dvou „blind friendly“ přehrávačů 

iPod Shuffle, ozvučeného známou funkcí VoiceOver. Díky příznivým cenám se nám podařilo dokonce koupit 

při dodržení celkové výše rozpočtu o jeden tento přehrávač navíc. 

Od společnosti Ergones, věnující se prodeji pomůcek pro zrakově postižené a působící jako doplňková 

činnost TyfloCentra Olomouc (http://ergones.cz/), jsme na doporučení nakoupili digitální lupu ZOOMAX 

Snow, umožňující zrakově postiženým čtení klasických dokumentů.  

Projekt je součástí dlouhodobého programu přeměny oddělení studovny na oddělení pro čtenáře se 

zdravotním handicapem nárůst počtu uživatelů zvukové knihovny, resp. oddělení pro čtenáře se zdravotním 

handicapem, zvýšení atraktivity zvukové knihovny pro další skupiny zrakově postižených, včetně uživatelů s 

těžším postižením 

Abychom zvukové knihy zpřístupnili co nejširšímu okruhu zájemců, rozhodli jsme se rozšířit služby pro 

čtenáře se zrakovými problémy formou nákupu a následných absenčních zápůjček čteček elektronických 

knih (i tento projekt byl podpořen z grantu MK ČR VISK3). 

Dalším cílem projektu byl nárůst počtu uživatelů zvukové knihovny a zvýšení atraktivity zvukové 

knihovny pro další skupiny zrakově postižených – a to se skutečně podařilo, i když se půjčování přehrávačů 

spustilo až po prázdninách, počet uživatelů zvukové knihovny se zvýšil jen za uplynulý rok z 20 na 26, což je 

podstatný nárůst. Jsme přesvědčení, že tento trend může i nadále pokračovat. 

http://ergones.cz/
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Projekt se setkal s velmi kladným přijetím ze strany návštěvníků zvukové knihovny a také publicity 

v regionálním i celostátním tisku. 

2. VISK3 - Elektronické čtečky pro čtenáře se zrakovými problémy     

Žádáno: 15 000,- Kč 

Získáno: 15 000,- Kč 

Celkové náklady na projekt: 21 500,- Kč  

 

Abychom zvukové knihy zpřístupnili co nejširšímu okruhu zájemců, zahájili jsme v letošním roce 

dlouhodobé zápůjčky speciálně ozvučených mp3 přehrávačů uživatelům, kteří své přehrávače nemají (i 

tento projekt byl podpořen z grantu MK ČR VISK3). Zároveň jsme chtěli rozšířit služby pro čtenáře se 

zrakovými problémy formou nákupu a následných absenčních zápůjček čteček elektronických knih. Vybrali 

jsme nový typ čteček, disponujících integrovaným osvícením displeje, konkrétně značku Bookeen Cybook 

Odyssey HD Frontlight.  Tato čtečka má několik vylepšení usnadňujících ovládání a následnou četbu právě 

osobám se zrakovým postižením. Čtečka má sice dotykový displej, zachovává ale i fyzická tlačítka, která jsou 

pro tuto čtenářskou skupinu přeci jen příjemnější.  

 Zásadním vylepšením je ale osvícení displeje, k jehož aktivaci stačí chvíli podržet hlavní tlačítko pod 

displejem, prstem lze následně vybrat jeden ze dvaceti stupňů intenzity osvícení. Kromě integrovaného 

osvícení displeje čtečka nabízí i vyšší rozlišení elektronického papíru - 758 x 1024 bodů. Výhodou je i 

ovládání v českém jazyce. 

Projekt je součástí dlouhodobého programu přeměny oddělení studovny na oddělení pro čtenáře se 

zdravotním handicapem. Čtečky byly nakoupeny o prázdninách a od září 2013 jsme spustili absenční 

zápůjčky čteček elektronických knih s nahranými volně šiřitelnými díly. Po počáteční nedůvěře se nám 

podařilo uživatele přesvědčit, že pro ty zrakově postižené, kteří ještě nejsou úplně nevidomí, lze 

prostřednictvím této technické pomůcky opět číst a nebýt odkázán jen na poslech audioknih. Počet 

vypůjčených čteček začíná pomalu narůstat. 

Dalším cílem projektu byl nárůst počtu uživatelů zvukové knihovny a zvýšení atraktivity zvukové 

knihovny pro věkově mladší skupinu zrakově postižených – a to se skutečně podařilo, i když se půjčování 

spustilo až po prázdninách, počet uživatelů zvukové knihovny se zvýšil jen za uplynulý rok z 20 na 26, což je 

podstatný nárůst. Jsme přesvědčení, že tento trend může i nadále pokračovat. 

Projekt se setkal s velmi kladným přijetím ze strany návštěvníků zvukové knihovny a také publicity 

v regionálním i celostátním tisku. 

3. Knihovna 21. století  - Nákup zvukových knih pro nevidomé a slabozraké uživatele v roce 

2013 

 Žádáno: 10 000,- Kč 

Získáno: 5 000,- Kč 

Celkové náklady na projekt: 25 000,- Kč 

 

V průběhu roku 2013 jsme pro naše uživatele nakoupili celkem 181 titulů nových zvukových knih.  

Nakupovali jsme pouze tituly z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K.E. Macana, seznam nakoupených knih je 

v příloze. 
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Protože nám z požadovaných 10 000 Kč dotace bylo poskytnuto  pouze 5 000 Kč a nechtěli jsme našim 

uživatelům snížit počet nakoupených titulů, na který jsou zvyklí, dodrželi jsme celkovou částku projektu 

20 000 Kč a nakonec se podařilo ještě pět tisíc z našeho rozpočtu přidat, spoluúčast naší knihovny tedy 

převýšila povinných padesát procent.  

            V roce 2013 jsme propagovali služby naší zvukové knihovny i na místním Veletrhu sociálních 

služeb, pokračovali jsme také ve výborné spolupráci s místním Tyflocentrem. Kromě půjčování knih jsme 

pro nevidomé pořádali i literární a hudební kavárny. Počet čtenářů se nám tak podařilo udržet a o něco 

málo navýšit. 

            Na konci roku 2013 jsme nakoupili několik mp3 přehrávačů, které chceme půjčovat nevidomým a 

slabozrakým uživatelům, kteří vlastní přehrávač nemají. Doufáme, že tak přístup ke zvukovým knihám ještě 

zlepšíme. 

            Nově zakoupené i starší tituly zvukových knih ve formě CD a digitálních souborů nahrávaných na 

mp3 přehrávače uživatelů byly v letošním maximálně využívány. Jménem našich uživatelů děkujeme za 

rozšíření nabídky zvukových knih pomocí příspěvku z grantu Knihovna 21. století. 

4. MK ČR - Projekt Česká knihovna určený na podporu nákupu nekomerčních titulů z děl české 

literatury  

Žádáno: 5 500,- Kč 

Získáno: 12 258 Kč 

Celkové náklady na projekt: 0,- Kč 

 Česká knihovna je projekt Ministerstva kultury 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. Do projektu se mohly přihlásit profesionální 

veřejné knihovny a knihovny vysokých škol literárního zaměření, které jsou veřejně přístupné. Literární rada 

MZK zařadila do projektu 148 titulů od 38 nakladatelů.   

Každá knihovna si mohla objednat v základní objednávce knihy v celkové hodnotě 5 500,- Kč. Stejně 

jako v minulých letech obsahovala Objednávka i rubriku „rezerva“, zde vyjádřete své přání na další doplnění 

fondu Vaší knihovny, maximálně 20 svazků. Tato objednávka/rezerva je však nezávazná. Z projektu Česká 

knihovna MK Břeclav obdržela 53 svazků knih v hodnotě 12 258 Kč. 
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PROFESNÍ RŮST PRACOVNÍKŮ 2013 

 
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 

4.3.  Hodnocení grantových žádostí VISK2 (NK Praha) Čech 

11.3.  Slavnostní seminář k 15. výročí založení ČSTPMJ (PSP ČR, Praha) Čech 

19.3.  výroční schůze Rady SKAT (NK Praha) Čech 

2.4.  školení řidičů referentských vozidel (MěK Břeclav) Čech 

9. 4.    Seminář pro zvukové knihovny – Městská knihovna Třebíč Klaudová, Koláčková 

22.-23.4.  Hrátky s pamětí  - trenérská dílna pro trenéry paměti (SVK Hradec Králové) Čech 

17.4  výroční schůze SKAT (MK Praha) Čech 

15. - 16. 
5. 

Programy pro MŠ v knihovnách: Malí a ještě menší (KJM) 
Piškulová, Kurialová 

17.5.  Knižní veletrh Svět knihy Praha 
Čech, Slabá, Křížová, Portlová, Létalová, Pyskatá, 
Miklíková 

28.5. představení nové verze knihovnického katalogu Carmen (KJM Brno) Čech 

28. – 29. 
5.  

 Chceme dětem číst seminář KJM Brno  
Piškulová, Kurialová 

29.5. seminář Prstem po mapě (KJM Brno) Pindová 

červen Biblioeduca -ustavující schůze (MZK Brno) Křížová 

19. 6.          Efektivní komunikace se čtenářem (MZK Brno) Piškulová, Kurialová 

27.8.   školení BOZP všichni pracovníci 

27.8. školení pro kontaktní střediska VU3V (KKD Vyškov) Čech 

září Biblioeduca (MZK Brno) Křížová 

10.-12.9. Konference Knihovny současnosti 2013 (Olomouc) Čech, Smolová, Uhlíř, Piškulová, Kurialová 

říjen Knižní veltrh v Havlíčkově Brodě Křížová 

14.11 Biblioeduca finanční gramotnost Hodonín Čech, Křížová 

22.-25.11 Kreativita v práci trenéra paměti- seminář ČSTPMJ (Praha) Čech 

10.12.  Klubko- setkání Klubu dětských knihoven (Mikulov) Létalová 

 

 

PROPAGACE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 
 

Pro propagaci svých akcí a služeb využívá knihovna své webové stránky, blog ,  Facebook a další 

osvědčené 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 

Kontaktní středisko VU3V České zemědělské univerzity Praha 

 

 



14 
 

 VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ROCE 2013 

 

Region:                                                      Břeclav 

Kraj:                                                            Jihomoravský 

Pověřená knihovna:                               Městská knihovna Břeclav + 3 pobočky 

Počet obsluhovaných knihoven:   14 profesionálních knihoven + 4 pobočky 

                                                                     55 neprofesionálních knihoven + 1 pobočka 

Počet pracovníků služeb:                   3  

Dotace ve výši: 1 520 810,00 Kč 

Městská knihovna Břeclav pověřená výkonem regionálních funkcí pro knihovny regionu poskytuje služby 

v následujících oblastech: 

 distribuce (rozvoz) knih z výměnných souborů MěK Břeclav knihovnám regionu 

 metodická pomoc při revizích knihovního fondu včetně sestavení potřebných dokumentů 

 metodická pomoc při aktualizaci knihovních fondů, vyřazování a akvizici (nákupu) 

 pomoc při zavádění automatizace knihovních procesů (Clavius,LANius), zaučení knihovníků do 

systémů - proškolení knihovníků 

 poradenská a konzultační činnost pro základní knihovny, metodické návštěvy knihoven 

 pomoc při podávání žádostí z grantových programů MK ČR určených pro knihovny (VISK) 

 statistika knihovnických činností, poskytování všech dostupných informací z oblasti knihovnictví pro 

knihovníky, řízení a vedení knihovníků v jejich činnostech podle knihovního zákona 257/2001SB. 

 vzdělávání knihovníků, semináře, porady 

 spolupráce se zřizovateli, poskytování informací z oblasti knihovnictví a činnosti knihoven, možnost 

konzultací, osobních návštěv 

 vykonávání dalších nezbytných činností napomáhajícím rozvoji knihoven a jejich veřejných a 

informačních služeb pro uživatele 

 nákup knih pro knihovny z prostředků obcí 

 Jedná se o nákup knih, který zabezpečuje útvar regionálních služeb pro knihovny regionu,  

a to z finančních prostředků obcí, které o službu projeví zájem. 

 

   Činnost útvaru regionálních služeb v lednu a únoru 2013 (vzhledem k žádosti o přidělení 

překlenovacího úvěru z MÚ Břeclav do doby obdržení dotace na zabezpečení regionálních funkcí z JMK) 

byla zaměřena na základní činnosti, které bylo potřeba pro knihovny zabezpečit:  

 zpracování údajů v Ročních výkazech knihoven – pomoc při vyplňování statistických údajů, 

vyplňování statistických údajů o knihovnách pro NIPOS a Stat- Excel 

 metodická pomoc při předávání knihoven a zaučení knihovníků ( Clavius, LANius) 

 zpracování statistických dat výkonu regionálních funkcí za rok 2012 včetně komentáře a  

    vyúčtování dotace 

 revize knihovního fondu a cirkulace výměnných fondů 

 zpracování plánu činnosti (porady a vzdělávání knihovníků)na rok 2013 

 metodické návštěvy (výjezdy) byly v tomto období omezeny, v případě nutnosti na požádání 

zřizovatele a knihovníků však i tyto byly zabezpečeny. 

Koncem roku 2012 a počátkem roku 2013 byli kontaktováni zřizovatelé a knihovníci s nabídkou služby 

nákup z prostředků obcí. Všichni zřizovatelé obdrželi formou dopisu i elektronickou poštou informace o 

poskytované službě a jejích výhodách, zvláště pak finančních.  

Po obdržení finančních prostředků na provoz útvar regionálních služeb fungoval neomezeně ve všech 

oblastech. 
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STATISTICKÝ VÝKAZ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ 

Městská knihovna Břeclav Rok 2013 

Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 3 

Počet obsluhovaných knihoven 77 

Poradenská a konzultační činnost   

  počet obsloužených knihoven 74 

  počet poskytnutých konzultací 311 

  počet metodických návštěv 231 

Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01   

  počet obsloužených knihoven 75 

  počet zpracovaných statistických výkazů 75 

Vzdělávání knihovníků, semináře   

  počet obsloužených knihoven 47 

  počet všech vzdělávacích akcí 9 

      z toho: počet akcí v rámci RF 9 

  počet všech účastníků 128 

      z toho: počet účastníků akcí v rámci RF 128 

  počet všech vyučovacích hodin 24 

      z toho: počet vyučovacích hodin v rámci RF 24 

Porady   

  počet obsloužených knihoven 59 

  počet akcí 8 

  počet účastníků 167 

Pomoc při revizi a aktualizaci KF   

  počet obsloužených knihoven 16 

  počet revidovaných knihovních jednotek  60 479 

  počet revidovaných knihoven 9 

Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí)   

  počet obsloužených knihoven 27 

  počet nakoupených knihovních jednotek 1 361 

Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí)    

  počet obsloužených knihoven 27 

  počet zpracovaných knihovních jednotek 1 361 

Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)   

  stav výměnného fondu k 31.12. 2013 34 786 

  roční přírůstek VF 2 826 

     z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální 
funkce 

2 826 

     z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce 0 

     z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů 0 

Cirkulace VF   

  počet obsloužených knihoven 77 

  počet expedovaných souborů 205 

  počet svazků v souborech 27 412 

Doprava v rámci výkonu RF   

  počet obsloužených knihoven 77 

  počet ujetých km 5 275 
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VÝKAZ FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN 

 

Městská knihovna Břeclav Rok 2013 

Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 484 272,00 

 z toho : nákup knihovního fondu 456 238,00 

nevyplňujte 0,00 

Spotřeba energie (číslo účtu 502) 86 880,00 

Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 

Cestovné (číslo účtu 512) 38 803,00 

Ostatní služby (číslo účtu 518) 22 238,20 

 z toho : doprava 0,00 

 z toho : servis výpočetní techniky 0,00 

 z toho : nákup licence na el. zdroje 1 080,00 

 z toho : nákup knihovnických služeb 2 328,00 

Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř. 65, 66) 649 904,00 

 z toho : platy zaměstnanců 636 955,00 

 z toho : náhrada mzdy za pracovní neschopnost 12 949,00 

Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 216 566,76 

Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) 6 499,04 

Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 0,00 

Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 69) 15 647,00 

Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 56 - 59, 64, 67 - 70) 1 520 810,00 

Investiční náklady 0,00 

Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 71 a 72) 1 520 810,00 

    

Přidělená dotace (krajská)  1 520 810,00 

Vráceno  0,00 

    

Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní    

prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary) Rok 2013 

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*  232 625,00 

Na nákup (stálého) knihovního fondu pro  knihovny (z prostř.obcí) 232 625,00 

Na zpracování (stálého) knihovního fondu pro knihovny (z 
prostř.obcí)    
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Souhrnný komentář: 
 
Dotace na výkon regionálních funkcí byla zaslána ve 2 splátkách: 
 

29.04.2013 760 405,00 Kč 

20.09.2013 760 405,00 Kč 

 
 
Porovnání rozpočtu se skutečným čerpáním za rok 2013: 
 

 Plánovaný 
rozpočet 

Skutečnost Rozdíly 

Spotřeba materiálu 465 873 484 272,00 -18 399,00 

- nákup knihovního fondu 456 243 456 238,00 +5,00 

-     

Spotřeba energie 90 000 86 880,00 +3 120,00 

Opravy a udržování 1 000 0 +1 000,00 

Cestovné 40 000 38 803,00 +1 197,00 

Ostatní služby 25 617 22 238,20 +3 378,80 

- servis výpočetní techniky 1 000 0 +1 000,00 

- internet 1 000 0,00 +1 000,00 

- nákup licence na el.zdroje 1 000 1 080,00 -80,00 

- nákup knihovnických služeb 2 500 2 328,00 +172,00 

Mzdové náklady 650 000 649 904,00 +96,00 

- platy zaměstnanců 647 500 636 955,00 +10 545,00 

- ostatní osobní náklady 2 500 0,00 +2 500,00 

- náhrada za pracovní neschopnost 0 12 949,00 -12 949,00 

Zákonné sociální pojištění 221 000 216 566,76 +4 433,24 

Sociální náklady – FKSP 6 500 6 499,04 +0,96 

Jiné ostatní náklady    

Ostatní provozní náklady 20 820 15 647,00 +5 173,00 

    

NÁKLADY CELKEM  1 520 810 1 520 810,00   0,00 

 

 

 

Knihovní fond byl pořízen ve výši 29,99 % z celkové dotace 1 520 810,00 Kč. 
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NAŠI PARTNEŘI V ROCE 2013 

 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, středním, 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 

 

Pavel Dobrovský – BETA 

 

Knižní velkoobchod Pemic, a.s.  

 

Svaz českých nakladatelů a knihkupců 

 

Vltava, a.s 

 

Svět dětské fantazie 

 

http://www.knizniweb.cz/jnp/cz/index.html
http://www.kanzelsberger.cz/
http://www.firma.kosmas.cz/
http://www.librex.cz/
http://www.knihycz.cz/
http://www.dobrovsky.cz/
http://www.pemic.cz/
http://www.sckn.cz/ceskeknihy/
http://www.vltavastores.cz/
http://www.svetdetskefantazie.cz/
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HODNOCENÍ ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY BŘECLAV 

ZA ROK 2013 

 
ÚTVAR ČTENÁŘSKÝCH SLUŽEB 

HODNOCENÍ ČINNOSTI ODDĚLENÍ PŮJČOVNY PRO DOSPĚLÉ 
Plán činnosti oddělení půjčovny pro dospělé čtenáře byl splněn. I v tomto roce jsme pokračovali 

v pořádání literární a hudební kavárny pro veřejnost a dle počtu návštěvníků akcí se pomalu stávají 

pravidelnou součástí trávení volného času, především pro seniory.  

1. SROVNÁNÍ POČTU ČTENÁŘŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ S MINULÝMI LETY 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

čtenáři 
knihovny 1890 1 921 1 996 1 935 1 932 1 963 
čtenáři do 15 
let 104 123 101 97 112 103 
studenti 264 339 358 361 339 369 
senioři 360 345 353 317 310 321 
návštěvníci 
knihovny 26740 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 již třetí rok klesá. Díky pořádání literárních a hudebních kaváren, Univerzity 3 věku, a dalších kurzů 

pořádaných studovnou a určených především pro seniory, se nám podařilo udržet a dokonce zvýšit počet 

čtenářů v důchodovém věku i přes jejich přirozený úbytek. (cca o 16%) Stále se snažíme působit na rodinné 

příslušníky našich čtenářů, aby si pořídili svou vlastní legitimaci, motivujeme je poloviční cenou průkazky 

pro druhého člena domácnosti, přesto se nám to zcela nedaří. 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. Z výše uvedených čísel je patrné, 

že nejvyšší úbytek čtenářů (-39%) je mezi studenty. Z části to bude způsobené tím, že si půjčují knihy na 

průkazky svých rodičů nebo si půjčuje víc studentů na jednu průkazku, ale největší problém vidíme v nižším 
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zájmu učitelů o exkurze knihovny a literární besedy pro studenty. V dalším období se tedy budeme muset 

zaměřit na tento problém. 

 2. SROVNÁNÍ POČTU VÝPŮJČEK S MINULÝMI LETY 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

výpůjčky  
 

96 431 96 042 94 278 89 112 94 051 94 336 

MVS – 
žádanky 
z jiných 
knihoven 

252 230 302 492 518 383 

MVS – 
žádanky 
zaslané jiným 
knihovnám 

159 196 254 254 260 256 

 

Ze srovnání výpůjček je zřejmé, že po propadu v roce 2010, se nám i nadále daří mírně zvyšovat 

jejich počet a to zřejmě i proto, že v roce 2013 nakoupilo více knih, než v roce předchozím. Naproti tomu 

stále klesá počet knih žádaných prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby. Důvodem bude zřejmě 

zavedením platby nákladů na poštovné. 

3. SROVNÁNÍ POČTU ČTENÁŘŮ VÝPŮJČEK V DOMOVĚ SENIORŮ S MINULÝMI LETY 

 2013 2012 2011 2010 

čtenáři 13 22 20 17 
návštěvníci 161 212 166 205 
výpůjčky 501 686 833 1 217 

Oddělení pro dospělé čtenáře pokračuje v pravidelném docházení do Domova seniorů na ulici Na 

Pěšině, kde nabízí svým čtenářům téměř 600 titulů k půjčení.  
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4. SROVNÁNÍ POČTU EXKURZÍ A LITERÁRNÍCH BESED PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

exkurze 6 9 7 16 21 11 
literární besedy 4 9 9 14 17 9 
návštěvníci 194 404 350 581 872 581 

  

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. Vzhledem k velkému poklesu zájmu o tyto naše 

aktivity, budeme muset vymyslet, jakým způsobem tuto skutečnost změnit. 

datum název literární besedy škola počet návštěvníků 

leden 2013 “Tajemná Božena Němcová“  SOU Sovadinova 15 
červen 2013 „J.A.Komenský – Věčný poutník“ 2x SOU Sovadinova 26 
červen 2013 Exkurze spojená s testem bibliografické gramotnosti SOU Sovadinova 26 

září 2013 Exkurze spojená s testem bibliografické gramotnosti SOU Sovadinova 21 
září 2013 „Karel Čapek – člověk proti válce“ SOU Sovadinova 38 

říjen 2013 Exkurze spojená s testem bibliografické gramotnosti SPŠ E.Beneše 16 
říjen 2013 Exkurze spojená s testem bibliografické gramotnosti ZŠ Valtická 25 

I v roce 2013 jsme pokračovali v přípravě a pořádání literárních kaváren. Kromě letních měsíců se 

střídáme každý měsíc s hudební kavárnou, kterou připravuje hudební oddělení ve spolupráci se studovnou. 

Ohlasy na literární a hudební kavárny jsou velmi pozitivní a věříme, že 

i v dalším roce se budou těšit takové návštěvnosti. 

datum název Literární (hudební) kavárny počet 
návštěvníků 

leden 2013 Literární kavárna “Světem J.Austenové a sester Brontëových“ 27 
únor 2013 Hudební kavárna – The Beatles 29 

březen 2013 Literární kavárna „Ženy za závojem“ 47 
duben 2012 Literární kavárna „Karma, karmické nemoci&zákon přitažlivosti“ 74 
květen 2013 Hudební kavárna „The Beatles po r. 1968“ 28 

září 2013 Hudební kavárna „Michal Tučný“ 28 
říjen 2013 Literární kavárna „Mráz ze severu“  25 

listopad 2013 Hudební kavárna „Bedřich Smetana“ 56 
prosinec 2013 Literární kavárna „Vánoční zvyky a tradice“ 29 
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  Ve spolupráci s VZP v průběhu roku proběhlo několik měření tlaku a tuku před dospělým 

oddělením. Asi největší úspěch měly dvě „Zastávky pro zdraví s VZP“, které proběhly na dvoře knihovny 

v červnu a říjnu. 

 Na březen – Měsíc knihy a internetu – jsme pro čtenáře připravili akci „Člověče, zahraj si aneb 

hrátky pro dospělé“. V podstatě šlo o dopoledne s deskovými hrami. 

 I v roce 2013 jsme pokračovali ve spolupráci s Tyflocentrem – proběhly přednášky, které jsme 

převzali z literárních kaváren: v březnu „Ženy za závojem“ a v prosinci „Vánoční zvyky a tradice“. Od 

zástupkyně Tyflocentra Břeclav jsme dostali pěkný děkovný e-mail a v něm ale i žádost o vyřešení ozvučení 

Malého sálu, neboť klienti mají problémy nejen se zrakem, ale i sluchem, tudíž nezachytí všechno. 

V rámci říjnového týdne knihoven jsme uspořádali pro veřejnost Kurz čtenářské gramotnosti, který 

jsme pojali podobně jako exkurze, které organizujeme pro střední školy. Kurz probíhal následovně: čtenáři 

se dozvěděli něco o historii knihovny, o tom jak jsou řazeny v dospělém oddělení knihy a v neposlední řadě 

se naučili knihy vyhledávat v on-line katalogu a následně i na regálech. Kurz byl ukončen testem a 

zúčastnění dostali „vysvědčení o čtenářské gramotnosti“. 

 V prvním čtvrtletí roku jsme již tradičně zapojili čtenáře knihovny do ankety „Magnesia 

litera“ – připravili jsme anketní lístky, seznam titulů, pro něž se dalo hlasovat a následně jsme je odeslali do 

slosování. 

Pravidelně aktualizujeme informace o akcích knihovny na Facebooku a také sem přispíváme 

zajímavými odkazy. Napsala 261 příspěvků, které shlédlo 29 193 návštěvníků. V současné době má 

Facebook Městské knihovny Břeclav 242 fanoušků.  

 V průběhu prvního pololetí roku jsme vyřazovali duplikáty knih a poškozené knihy ze skladu a ty 

jsme následně od 19. - 23. září nabídli k prodeji (nejprve v průjezdu knihovny a neprodaný zbytek do 

trvalého výprodeje na chodbě před dospělým oddělením). Část z nich se také prodalo na bleším trhu 

v rámci Svatováclavských slavností a jejich výtěžek byl dán na charitu. 

Během celého roku pracovnice půjčovny pro dospělé pomáhaly dle potřeby půjčování nebo při 

pořádání akcí ostatních oddělení (především ve studovně, z důvodu dlouhodobého onemocnění).

 V průběhu letních prázdnin jsme se zaměřili na odstranění prachu na regálech ve skladu. Současně 

jsme i posunuli knihy dle potřeby. V říjnu jsme se zúčastnili Veletrhu sociálních služeb – příprava materiálů a 

poutačů.  

Během roku jsme ve spolupráci s oddělením zpracování fondu (M. Miklíková + L. Pyskatá) 

pokračovali ve zpracování knih „Divadelní knihovny“, což jsou scénáře divadelních her, které knihovna 

dostala po ukončení činnosti Okresního kulturního střediska Břeclav. 

V rámci projektu vzdělávání dospělých Biblioeduca se P.Křížová zúčastnila tří seminářů. Další budou 

pokračovat v průběhu roku 2014.  
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HODNOCENÍ ČINNOSTI DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ  
 

 
2011 2012 2013 

Registrovaní čtenáři 796 789 788 

Půjčené svazky celkem 27 540 30 259 32 334 

Návštěvníci 14 835 14 799 15 691 

Kulturní akce 115 137 147 

Účastnící kulturních akcí 3 687 3 884 3 846 

Uživatelé internetu 1890 1 336 1 756 

 

V roce 2013 došlo v dětském oddělení k mírnému nárůstu registrovaných čtenářů do 15 let – celkem 

bylo přihlášeno 551 dětí, tedy o 7 čtenářů více než v roce minulém. Mnohem více je však znatelný nárůst 

návštěvníků dětského oddělení – za rok 2013 je evidováno 15 691 návštěvníků, což je o 892 více, než v roce 

2012. Z tohoto čísla lze soudit, že přibývá dětí, které projevují zájem o nabídku knih a akce, které pro ně 

knihovna připravuje. 

Právě pro děti jsou určeny všechny akce, jež probíhají pod záštitou dětského oddělení.  V roce 2013 

proběhlo celkem 143 akcí pro školy, školky i veřejnost (o 6 akcí více než v roce 2012) – především jde o 

besedy a knihovnické lekce, ale i exkurze, soutěže, výstavy, dílny, promítání a divadelní představení. 

Stejně jako v minulých letech spolupracuje dětské oddělení s břeclavskými mateřskými i základními 

školami a jejich družinami. Jmenovitě je navázána spolupráce s MŠ Břetislavova, MŠ Herbenova, 

MŠ Slovácká, MŠ Smolíček, MŠ U Splavu, ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky, ZŠ a MŠ Kupkova, ZŠ Komenského, ZŠ Na 

Valtické, ZŠ Slovácká a Gymnáziem Břeclav. Kromě břeclavských škol v tomto roce navštívily knihovnu děti 

ze ZŠ a MŠ Týnec, ZŠ Drnholec, ZŠ Hlohovec a ZŠ Lednice. Během velikonočních, letních a podzimních 

prázdnin navštívily oddělení i děti z příměstských táborů konaných SVČ Duhovka Břeclav. 

Stávající nabídka besed byla v roce 2013 rozšířena o 4 nové besedy – na žádost učitelů ZŠ Slovácká 

byly zpracovány a realizovány doprovodné besedy k výtvarné soutěži Chléb neroste v obchodě (pro žáky 3. 

tříd) a k 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje stejnojmenná beseda pro žáky 

6. tříd. Pro děti z MŠ U Splavu byla připravena beseda na téma Město, kde žiji a úspěch zaznamenala i 

beseda o psím detektivovi, komisaři Vrťapkovi (pro žáky 2. - 5. tříd). 

V březnu, měsíci knihy a čtenářů, dětské oddělení již tradičně spolupracovalo na realizaci Oblastního 

kola recitační soutěže. Pro žáky 6., 7. a 9. tříd byla v březnu uspořádána beseda s přerovským cestovatelem 

Jiřím Márou na téma Nový Zéland. Pro maminky na mateřské dovolené byla v tomto měsíci doplněna běžná 

půjčovní doba o pondělní dopolední půjčování (od 9 do 12 hodin). 

Žáky 2. tříd ZŠ a MŠ Kupkova a ZŠ Slovácká čekalo v září a říjnu velké překvapení v podobě pasování 

na rytíře Řádu čtenářského, které si zasloužili po splnění přichystaných pohádkových úkolů, aby tak 

dokázali, že jsou na tuto důležitou roli připraveni. Kromě pasování získal každý nový rytíř Řádu čtenářského 

svou legitimaci do knihovny, rytířský slib a medaili. 

Již třetím rokem pořádalo dětské oddělení ve spolupráci s paní Dagmar Benešovou výtvarnou soutěž 

pro děti s názvem Chléb neroste v obchodě, do které bylo přihlášeno 185 výtvarných prací, na nichž se 

podílelo 372 dětí. 
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Kromě výtvarné soutěže proběhly i 4 kola internetové vědomostní soutěže Svět poznání. 

Ve vědomostní soutěži Knihovna pod lupou, která se uskutečnila v Týdnu knihoven, navštívili soutěžící 

všechna oddělení, na nichž hledali odpovědi na otázky týkající se knihovny. 

Během jakýchkoliv prázdnin byly pro děti kromě soutěží připraveny knihovnické dílny (vyráběli se 

například zvířátka z květináčů či papíroví andílci) nebo promítání. Takto bylo koncipováno několik dnů o 

jarních, letních a podzimních prázdninách. V daný den bylo dětské oddělení otevřeno i dopoledne, kdy si 

děti mohly půjčit knihy, zahrát si společenské hry či vyluštit připravený kvíz a odpoledne proběhla dílna či 

promítání. 

Konec roku završilo pásmo akcí s názvem Knihovna naděluje dětem. V rámci tohoto pásma proběhla 

vánoční dílna, mikulášské promítání, luštění s komisařem Vrťapkou, divadlo pro děti Půjdem spolu 

do Bééétléma, zdobení vánočního stromečku a Pohádkovníku a promítání zimních pohádek s horkou 

čokoládou a bábovkou. 

Od tohoto roku jsou nově vyčleněny z fondu všechny komiksové knihy, jimž bylo určeno v dětském 

oddělení zvláštní místo. Všechny komiksy je možné rozpoznat podle žlutého proužku na hřbetu a zvláštního 

označení v on-line katalogu (v signatuře je uvedeno slovo „komiks“). 

Jelikož je knihovna nejen místem, kam si děti chodí půjčovat knížky, ale tráví tu i svůj volný čas, byla 

rozšířena nabídka společenských her. Do dětského oddělení přibyly hry: AZ kvíz junior , Guinness world 

records, Moje první Česko, Schovej a najdi Safari a hry ze série V kostce – Abeceda, Dinosauři, Matematika, 

Praha, Svět a Zvířata. 

Nově od roku 2014 budou čtenářům v dětském oddělení k dispozici tematické kufříky, jejichž nákup 

a kompletace probíhala právě v roce 2013. 
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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  
 

Činnost oddělení: 

 vyhledávání novinových článků o městě Břeclavi a břeclavském okrese v denním tisku a předáváme 
je k dalšímu zpracování na oddělení studovny. 

 pravidelná aktualizace informačních panelů, kde naši čtenáři najdou informace o aktuálním dění 
v městě Břeclavi a okolí v oblasti kultury, umění, sportu a společenských akcí 

 celoroční příjem pošty a balíkových zásilek pro MěK Břeclav 

 příprava a realizace exkurzí pro střední školy a učiliště ve spolupráci s ostatními odděleními 
knihovny.  

 monitoring počtu placených fotokopií a tištěných dokumentů. 
 

                  V roce 2013 měli návštěvníci knihovny k dispozici 109 předplacených titulů novin a časopisů. 

Dalších asi 12 titulů dostáváme darem z  Moraviapressu Břeclav. Počet darovaných titulů je v současné 

době v porovnání s minulými roky menší. Pro MK Břeclav pobočky jejich dovozu pravidelně zajišťuje p. 

Jarošová.  Celkem měli návštěvníci knihovny v roce 2012 k dispozici 121 titulů novin a časopisů.  

      Plán práce čítárny byl plněn v průběhu celého rolu. Všechny naplánované úkoly byly splněny. 
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Číselné ukazatele pro čítárnu za rok 2013 

Návštěvníci 

   Čítárnu a hudební oddělení v roce 2013 navštívilo celkem 15 449 návštěvníků, včetně návštěvníků 

kulturních akcí a uživatelů internetu. 

 

Graf počtu návštěvníků čítárny a hudebního oddělení bez návštěvníků kulturních akcí a návštěvníků 

využívající přístup k internetu. 

 

Internet 

      V roce 2013 projevilo zájem o přístup k internetu 3 928 návštěvníků. Tento počet je srovnatelný s rokem 

2010.  Po třech letech, kdy počet čtenářů plynule narůstal, jsme zaznamenali v roce 2013 celkový pokles. 

Tento pokles se nejvíce projevil v zájmu o možnost přístupu k internetu. Jako hlavní důvody tohoto stavu 

vidím v tom, že dostupnost internetového připojení pro domácnosti je stále jednodušší, a také stále více 

uživatelů využívá možnost přístupu k internetu přes mobilní telefony. Po boomu Facebooku v minulých 

letech, zájem o připojení k této sociální síti pomalu opadá. 
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Kopírování a tisk dokumentů na PC 

Službu kopírování a možnost tisku využilo v loňském roce 1 439 návštěvníků.     

 

Porovnání počtu kopií tisku a kopírování: 

 

Souhrnný graf celkového počtu kopírovaných a tištěných dokumentů. Počet kopírovaných 

 a tištěných dokumentů rok od roku klesá.  

 

Evidence periodik 

Počet zapsaných svazků: 6 600 

Počet odepsaných svazků na oddělení čítárny: 620 

Počet vyřazených titulů novin a časopisů na oddělení čítárny: 98 

Nákup časopisů 

Rok Částka na nákup Počet nakoupených titulů Kč/titul 

2013 119 288 Kč 109 1094 

2012 119 869 Kč 112 1070 

2011 116 203 Kč 120 968 

2010 121 891 Kč 126 967 

Celkový počet předplacených titulů novin a časopisů: 109 
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Přehled čerpání finančních prostředků určených k nákupu novin a časopisů v roce 2013 na jednotlivých 

odděleních a pobočkách MK Břeclav  

Čítárna 78 000 
Poštorná                           10 600 
Ekonomické oddělení 11 300 
Dětské  6  800 
Studovna  4  900 
Charvátská Nová Ves  3  900 
Stará Břeclav  3  250 
Dospělé oddělení     500 
 

Výpůjčky 

Celkový počet výpůjček periodik: 39 995 

 absenční výpůjčky: 16 021 

 prezenční výpůjčky: 23 974 
   Lepšího výsledku než v minulých letech, jsme dosáhli pouze v počtu vypůjčených periodik. Celkem si naši 

čtenáři vypůjčily 39 995 periodik, což je ve srovnání s rokem 2012 o 560 výpůjček více. 
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HODNOCENÍ ČINNOSTI HUDEBNÍHO ODDLĚLENÍ  

 

Nákup CD 

 

V roce 2013 jsme měli na nákup CD 54814 Kč, což je asi o 3000 Kč víc než v minulém roce. 

S využitím všech možných slev jsme tak nakoupili o 30 CD víc než v minulém roce. Většina CD se 

však bude půjčovat až po odkladní lhůtě devíti měsíců, tedy v roce 2014. 

 

 

Rok 

částka na nákup počet nakoupených svazků Kč/svazek 

2013 54 814 Kč 253 217 

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 

 

 

 

 

Pokud jde o žánry, nakupujeme přednostně mluvené slovo, o které je větší zájem a půjčilo 

by se i víc, než máme, proto nakupujeme skoro všechno, co vyjde. Na hudební CD dáváme zbytek.  

Na nákup audioknih (mluvené slovo a pohádky) jsme dali v letošním roce 60 procent celého 

rozpočtu na nákup CD, to je ve finančním ohodnocení asi 30 000 Kč, na hudební CD zbylých 40 

procent. 
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Půjčování CD 
 

Počet výpůjček v roce 2013 oproti roku 2012 bohužel opět poklesl. I když jen o 316 výpůjček, není 

to potěšující.  

Z grafu poklesu výpůjček v minulých šesti letech je vidět, že propad stále, i když pomalu,  

pokračuje: 

 

Jak je vidět z následujícího grafu počtu výpůjček v jednotlivých měsících, jediné zvýšení oproti 

minulému roku bylo letos v srpnu a září, kdy jsme dali čtenářům k dispozici víc nových CD než 

v ostatních měsících, protože uplynula odkladní lhůta lákavých hudebních titulů vydaných loni 

před Vánoci. 

Graf počtu výpůjček v jednotlivých měsících roku 2012 a 2013:

 

 

 

Výpůjčky audioknih (mluvené slovo a pohádky) už v letošním roce tvoří 43,1 procent ze 

všech výpůjček. Jak je vidět z grafů podíl audioknih na všech výpůjčkách se v průběhu posledních 

tří let rychle zvyšuje:  

2011     2012    2013  
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Nákup zvukových knih 

Za zvukové knihy jsme v roce 2013 utratili 25000 Kč, z toho 5000 činila dotace z grantu 

ministerstva kultury Knihovna 21. století. 

 

rok 2009 2010 2011 2012 2013 

počet titulů zvukových knih 190 172 205 194 181 

 

 

Kolektivní akce 

 

Hudební kavárny 

 

leden 

15.1.2013 Klub důchodců Poštorná České operety  

únor 

12.2.2013 Hudební kavárna Beatles 1. část  

14.2.2013  Hudební kavárna Beatles 1. část 

březen                  

21.3.2013 Jiří Grossmann a jeho písničky v knihovně v Poštorné  

duben 

19.4.2013 Hudební kavárna Jiří Grossmann a jeho písničky na poradě regionálních knihovníků  

květen 

7.5.2013 Hudební kavárna Beatles 2 

9.5.2013 Hudební kavárna Beatles 2 

červen 

4.6.2013 Beatles 2 pro Tyflocentrum 

září 

10.9.2013 Hudební kavárna Michal Tučný 

12.9.2013 Hudební kavárna Michal Tučný 

říjen 

8.10.2013 Jiří Grossmann pro Tyflocentrum  

10.10.2013 Veletrh sociálních služeb 

listopad 

5.11.2013 Jiří Grossmann v klubu důchodců Poštorná  

12.11.2013 Hudební kavárna Bedřich Smetana  

14.11.2013 Hudební kavárna Bedřich Smetana  
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Internetové soutěže 

Technické provedení internetových soutěží dětského oddělení a pobočky Poštorná: 

 březen Svět poznání 1 – dětské oddělení 

 duben Pranostiky – Poštorná 

 červenec Svět poznání 2 – dětské oddělení 

 září Svět poznání 3 – dětské oddělení 

 říjen Když se řekne v knihovně… - Poštorná 

 listopad Svět poznání 4 – dětské oddělení 

 
Internetové stránky 
Průběžná aktualizace internetových stránek i stránek regionu 
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HODNOCENÍ ČINNOSTI STUDOVNY, INTERNETOVÉ STUDOVNY 
A PŮJČOVNY ZVUKOVÝCH KNIH MK BŘECLAV 

 

 

 

 

 

Návštěvnost 

V roce 2013 studovnu navštívilo celkem 10 708 návštěvníků (včetně akcí), což je o 474 návštěvníků méně 

než v roce 2012. Vypůjčeno bylo 1 646 dokumentů, což je o 474 výpůjček méně než v roce 2012. Lze tedy 

bohužel konstatovat, že v porovnání s rokem 2012 byl zaznamenán pokles zájmu o služby studovny. Ovšem 

rok 2012 byl poněkud výjimečný a srovnáme-li např. počet návštěvníků nebo výpůjček s rokem 2011 jde o 

odpovídající nebo vyšší čísla. 

 

Zpracování článku v analytickém popisu 

Za rok 2013 bylo vloženo 980 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. Méně zpracovaných článků způsobila téměř dvouměsíční 

nemocenská Jindřišky Klaudové. Čtvrtletně se zpracovávaly soupisy článků, pojednávajících o břeclavské 

radnici pro Městský úřad Břeclav. 

Publikační činnost 

V souvislosti s životním jubileem regionálního autora Bohumila Lošťáka byla vydána publikace Bohumil 

Lošťák: výběrová bibliografie článků z regionálního tisku. Bibliografii zpracoval Jaroslav Čech. Publikace 

byla vydána pro vnitřní potřeby knihovny v kroužkové vazbě v nákladu 2 výtisky. 

Na základě žádosti čtenářů byly zpracovány dvě další bibliografie Deset let Sdružení břeclavských 

výtvarníků a 30 let Hudeckých dní v Břeclavi. Rovněž byly na základě žádosti čtenářů zhotoveny dvě 

rešerše odborné literatury. 

 

Knižní fond 

V roce 2013 bylo do studovny zakoupeno 53 svazků knih. Celý knihovní fond prochází sjednocením a 

přeznačováním MDT značek, 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 2013 bylo do regionálního fondu zakoupeno 66 svazků knih. Knihy regionálního fondu jsou využívány 

převážně studenty, ale i zájemci o regionální historii apod. 

 

 

Rok 2011 2012 2013 

Výpůjčky 1 325 2 000 1 646 

Návštěvníci celkem (včetně akcí) 10 674 11 182 10 708 

Kulturní akce 12 24 39 

Návštěvníci akcí 1 267 2 667 2463 

Návštěvníci internetu 3 813 3 522 3 303 
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Kurzy pro veřejnost 

Studovna pořádala kurzy trénování paměti, kurzy rychlého čtení a kurzy zaměřené na zvyšování počítačové 

gramotnosti. Kurzy pořádané knihovnou se těší velkému zájmu veřejnosti. Celkem bylo upořádáno 66 

dvouhodinových lekcí počítačové gramotnosti, které navštívilo 440 návštěvníků a 26 dvouhodinových lekcí 

kurzů Trénování paměti, které navštívilo 320 účastníků. Kurz rychlého čtení proběhl 7x a zúčastnilo se ho 

36 zájemců. 

Virtuální Univerzita třetího věku  

 

Břeclavská knihovna se zapojila do projektu Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) jehož garantem je 

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze.  Seniorům z Břeclavi a okolí se tak skýtá 

možnost absolvovat tuto známou formu celoživotního vzdělávání bez nutnosti zajíždět do některého z 

krajských měst.   

Virtuální Univerzitu třetího věku mohou studovat osoby se statutem důchodce, invalidní důchodci bez 

rozdílu věku i osoby kategorie 50 + (nezaměstnaní). Velký zájem o studium Virtuální univerzity třetího věku 

v naší knihovně nás upřímně potěšil. Nultý semestr studia absolvovalo celkem 42 studentů v širokém 

věkovém rozpětí. Studenti si mohli na tomto přípravném kurzu vyzkoušet, zda jim bude vyhovovat nový 

způsob výuky, kdy vysokoškolský pedagog nepřednáší naživo, ale prostřednictvím internetu, a zkoušky a 

zápočty probíhají formou individuálních testů na počítači. Po vcelku pochopitelných prvotních obavách 

některých přihlášených se ukázalo, že i pro méně počítačově zdatné účastníky není tato forma studia žádný 

velký problém.  Studenti se ještě v měsíci lednu zúčastní nepovinného závěrečného semináře, který 

proběhne ve vsetínské knihovně. Tento výlet na závěrečný seminář je navíc spojen i s příjemným 

doplňkovým programem, jako je návštěva vsetínského zámku či exkurze do místního minipivovaru Valášek. 

Uplynulý semestr se věnoval tématu astronomie – studenti se mohli seznámit s historií slunečních hodin 

nebo s velkými postavami dějin astronomie jakými byli Mikoláš Koperník, Johannes Kepler nebo Tycho 

Brahe.  

Z široké nabídky pro jarní semestr si sami účastníci vybrali téma Čínská medicína v naší zahrádce. Některé 

léčivé rostliny od pradávna užívané v čínské medicíně lze úspěšně pěstovat i v našich podmínkách. Studenti 

se s těmito léčivkami seznámí nejen z hlediska botanického, ale také pěstitelského, uživatelského a 

zpracovatelského. 

Tímto prvním semestrem začíná studium Virtuální univerzity třetího věku naostro, tj. přihlášení obdrží 

indexy Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, která je garantem výuky, a po 

třech letech studia mají nárok na slavnostní promoci. 

 

Zvuková knihovna 

Zvuková knihovna má ve fondu 737 titulů zvukových knih v podobě magnetofonových kazet a 1173 titulů 
zvukových knih ve formátu mp3.  
Počet uživatelů zvukové knihovny je 26 čtenářů. Oddělení zaznamenalo asi 30% nárůst nových čtenářů, ale 
protože jsou čtenáři vyššího věku, zdravotní problémy znemožňují návštěvu zvukové knihovny a končí 
členství. Proto je počet pořád vyrovnaný, přestože jsou noví čtenáři. 

 

 
Rok 2010 2011 2012 2013 rozdíl 

Výpůjčky 4012 3197 4250 4228 -22 

Návštěvníci  287 290 318 339 +21 
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V roce 2013 využilo služeb zvukové knihovny 339 návštěvníků, což je o 21 návštěvníků více než v roce 2012. 

Vypůjčeno bylo 4 228 knihovních dokumentů, což je 22 výpůjček méně než v roce 2012. Stav je vyrovnaný, 

pokles výpůjček je velmi malý. 

Znatelný nárůst čtenářů je ve větší informovanosti o oddělení, propagaci zvukové knihovny mezi 

návštěvníky 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. Knihovna prezentovala své služby pro slabozraké a nevidomé čtenáře na  

5. Veletrhu sociálních služeb, předvedla nabídku pomůcek pro nevidomé. Čtenáři se s MP3  více seznámili a 

začali využívat tuto nabídku a půjčují se přístroje domů. 

Novou službou pro nevidomé čtenáře jsou přístroje MP3, na které se nahrají tituly knih a čtenář si je může 

půjčit domů, celkem 8 přístrojů. Dále se nakoupilo 5 čteček knih a lupa na čtení pro slabozraké. 

Městská knihovna Břeclav se zúčastnila 10. října 2013 5. ročníku Veletrhu sociálních služeb, kde informovala 

veřejnost o zvukové knihovně a o práci s nevidomými a slabozrakými čtenáři. Stánek navštívilo 30 zájemců 

o tuto problematiku. 

V roce 2013 bylo nakoupeno 196 titulů nových zvukových knih ve formátu MP3. Kazety se již nenakupují, 

tento nosič je zastaralý. 

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 5000,- Kč z projektu Knihovna 21. století. 

 

Kulturní a vzdělávací činnost  

Z akcí pořádaných studovnou za první polovinu roku 2013 lze připomenout hojně navštívenou besedu Ve 

stopách Vikingů, popisující putování cestovatele Jiřího Máry na trase Dánsko - Faerské ostrovy – Island – 

Grónsko. Břeclavská knihovna se připojila také ke 12. ročníku festivalu ProTibet. Ve spolupráci s Občanským 

sdružením M.O.S.T.  studovna uspořádala projekci čtyř filmů přibližujících život a učení lidu této osudem 

těžce zkoušené země. 

V souvislosti se 163. výročím narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka se ve velkém 

sále knihovny uskutečnila projekce filmu Nahodilá armáda, popisujícího vznik a činnost československých 

legií v Rusku s následnou besedou. Za zmínku stojí i autorské čtení a beseda s autorem, který si říká Lable 

Woo, týkající se jeho jedinečné prozaické knihy Neonový vrch. Jde o první autobiografickou knihu z léčeben 

a ústavů našeho státu mezi lety 1995-2000. 

V druhé polovině roku se studovna podílela na uspořádání konference Československé obce legionářské 

nazvané Mnichov 1938 v Břeclavi nebo na besedě s břeclavským rodákem Jaroslavem Tučkem, dlouholetým 

ředitelem brněnského Divadla na provázku, nazvané Vzpomínky antihrdiny. 

Asi největší akcí Týdne knihoven byla cestopisná beseda s Danem Přibáněm nazvaná Trabantem Jižní 

Amerikou, při které zájemci naplnili velký sál skoro do posledního místa. Zajímavý byl také literární večer s 

Petrem Gruberem, autorem knihy Voják Říše a svědomí, ve které popisuje osudy vojáků Wehrmachtu z 

česko-německých rodin. 

Ve spolupráci s Hermi foto Břeclav studovna organizačně zajišťovala tři besedy připomínající mizející krásu 

lidových ornamentů z Podluží s lidovou malérečkou Marií Švirgovou z Lanžhota. 

Studovna ve spolupráci s hudebním oddělením pořádala pravidelné Hudební kavárny. Nově se kavárny 

pořádají 2x týdně v úterý a ve čtvrtek.  
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Hudební kavárny: 
 
15. 1.   Klub důchodců Poštorná České operety  

12. 2.   Hudební kavárna Beatles 1. část  

14. 2.   Hudební kavárna Beatles 1. část 

21. 3.   Jiří Grossmann a jeho písničky na pobočce v Poštorné  

19. 4.   Hudební kavárna Jiří Grossmann a jeho písničky na poradě regionálních knihovníků  

7. 5.   Hudební kavárna Beatles 2 

9. 5.   Hudební kavárna Beatles 2 

4. 6.   Beatles 2 pro Tyflocentrum 

10. 9.     Hudební kavárna Michal Tučný 

12. 9.   Hudební kavárna Michal Tučný 

8. 10.   Jiří Grossmann pro Tyflocentrum  

5. 11.   Jiří Grossmann v klubu důchodců Poštorná  

12. 11.   Hudební kavárna Bedřich Smetana  

14. 11.   Hudební kavárna Bedřich Smetana 

 
Počítačové kurzy 
     
PC kurz – Grafické možnosti II. – Úprava videa 4 x 2 hod. = 8 hod.  
(9. 1. – 18. 1.)          
PC kurz – Microsoft Word textový editor 4 x 2 hod. = 8 hod.  
(23. 1. – 1. 2.) 
PC kurz – Microsoft Excel tabulkový editor 4 x 2 hod. = 8 hod.  
(6. 2. – 15. 2.) 
PC kurz – Seznámení s počítačem pro začátečníky 4 x 2 hod. = 8 hod.   
(20. 2. – 1. 3.) 
PC kurz – Všeobecný kurz pro mírně pokročilé 10 x 2 hod. = 20 hod.    
(6. 3. – 5. 4.) 
PC kurz – Microsoft PowerPoint pro začátečníky 2 x 2 hod. = 4 hod.    
(2. 4. – 4. 4.) 
PC kurz – Seznámení s počítačem pro začátečníky 4 x 2 hod. = 8 hod.    
(10. 4. – 19. 4.) 
PC kurz – Microsoft Excel tabulkový editor 4 x 2 hod. = 8 hod.  
(16. 4. – 29. 4.) 
PC kurz – Microsoft PowerPoint pro začátečníky 2 x 2 hod. = 4 hod.  
(24. 4. – 26. 4.) 
PC kurz – Seznámení s počítačem pro začátečníky 8 x 2 hod. = 16 hod.  
(11. 9. – 30. 9.) 
PC kurz – Všeobecný kurz pro mírně pokročilé 10 x 2 hod. = 20 hod. 
(2. 10. – 1. 11.) 
PC kurz – Úprava obrázků a fotografií 5 x 2 hod. = 10 hod. 
(6. 11. – 21. 11.) 
PC kurz – Microsoft Excel tabulkový editor 5 x 2 hod. = 10 hod.  
(20. 11. – 4. 12.) 
celkem 66 x 2 hod. = 132 hod.  
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Kurz trénování paměti: 
        
Trénování paměti II. pro pokročilé 8 x 2 hod. = 16 hod.     
(15. 1. – 26. 3.)  
Trénování paměti – přednáška – úvodní lekce 1 x 2 hod. = 2 hod.  
(17. 1.) 
Trénování paměti I. pro začátečníky 8 x 2 hod. = 16 hod.     
(24. 1. – 28. 3.)  
Trénování paměti - Proč si trénovat paměť- přednáška – úvodní lekce 1 x 2 hod. = 2 hod. 
(3. 10.) 
Trénování paměti - Proč si trénovat paměť 8 x 2 hod. = 16 hod. 
(17. 10. – 5. 12.) 
celkem 26 x 2 hod. = 52 hod.   
 

Kurz rychlého čtení 

Kurz rychlého čtení – Rozečti se 7 x 2 hod. = 14 hod.    
(29. 10. – 17. 12.)  
celkem 7 x 2 hod. = 14 hod.  

 

Virtuální akademie třetího věku 

Astronomie 4 lekce nultého semestru 4 x 2 hod. = 8 hod. celkem 
(15. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11.) 
celkem 4 x 2 hod. = 8 hod. 
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HODNOCENÍ POBOČKY POŠTORNÁ 

 

  2011 2012 2013 

Registrovaní čtenáři 719 753 736 

Půjčené svazky celkem 47854 48387 54437 

Návštěvníci 18 559 18241 17487 

Kulturní akce 124 324 147 

Účastnící kulturních akcí 2 188 2803 2835 

Uživatelé internetu 3 001 1922 1495 
 

 Dlouhodobě spolupracujeme se dvěma ZŠ a jejich školními družinami, třemi MŠ v Poštorné.  

Vyučující ZŠ na Valtické z 1. stupně dávají přednost besedám na celé dopoledne, což je náročnější na 

přípravu a zaujetí žáků, obohatili jsme je o soutěže, různé doplňovačky, hledání rozdílů, kvízy a výtvarné 

činnosti, tak aby vhodně doplňovali zvolené téma. Abychom udrželi čísla ve statistice, dá nám to více práce, 

ale výsledky stojí určitě za to.  

 V roce 2013 jsme měli pokles v čtenářích do 15 let, ale to je celorepublikový problém. I když 

děláme více akcí pro děti a mládež, abychom je nalákali do knihovny, tak některé děti jsou líné číst. Máme 

sice méně návštěvníků, to je ale způsobeno odlivem návštěvníků internetu z centra IQ Roma. Zato 

vypůjčených titulů máme o 6 000 více. Přínosem a hodně využívané je i nové technické vybavení pro 

pobočky, které jsme pořídili z Grantu Visk 3. Besedy a jiné akce jsme tím vhodně zpestřili o vizuální ukázky. 

 Nově nám přibyla spolupráce s Denním stacionářem Utilis, který navštívil naši pobočku poprvé v 

měsíci říjnu a Speciální školou ze Staré Břeclav, která nás navštívila v tomto roce 2 x. Jejich klientům se 

v knihovně moc líbilo, bylo to pro ně nové zpestření a na cizí prostředí reagovali velice dobře. Pro nás to 

byla výzva, protože je to zcela odlišná práce a vyžaduje jiný přístup než práce se zdravými dětmi. Naše 

pobočka je pro jejich klienty – vozíčkáře přístupnější, přesto bychom uvítaly na schodech u hlavního vchodu 

nájezdy, které by byly přínosem a využily by je i maminky s kočárky.  

 Dětmi a rodiči oblíbenou a navštěvovanou akci „Pohádky babičky Aničky“, jsme od října tohoto 

roku pozměnili na „Povídej, povídej pohádku“ - vyprávění pohádek s dílničkou.  

 Od podzimu skončila spolupráce s Dětským centrem Klubík, který získal nové, větší prostory a 

pobočku již nepotřebuje.  

 V tomto roce IQ Roma centrum omezilo aktivity pro romské děti a mládež v naší budově, takže 

nemusíme tolik řešit hluk, nepořádek a výtržnosti na chodbách i před budovou a můžeme se naplno 

věnovat knihovnické práci a návštěvníkům knihovny.  

 V měsících červenci – září jsme se intenzivně věnovali kontrole aktuálnosti knižního fondu. 
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Akce pro školy, MŠ a ostatní: 

Leden – Září:  Pohádky babičky Aničky (čtení pohádek pro veřejnost-malé děti) 

Říjen – Prosinec:         Povídám, povídám pohádku (vyprávění pohádek s dílničkou- malé děti)  

Leden - Červen:           Divadélko „ Klubík“ spolupráce s Centrem pro rodinu v Břeclavi 

Prosinec:         Loutkové divadlo Radost – pásmo pohádek „Za každým rohem     

                                      Jeskyňka“           

Červen – Srpen:  Prázdninové dílny, soutěže, hry a kino 

Září – Říjen: Poprvé do školy, poprvé do knihovny 

 Pasování na rytíře Řádu čtenářského 

Soutěže:               Výtvarná a vědomostní soutěž „Kdo se potká u krmítka“,  

 „Jarní pranostiky“ 

 „Pozor na to!“ - vědomostní a výtvarná soutěž ve spolupráci z VZP  

 -pro celou knihovnu  

 „Když se řekne v knihovně“ – knihovnická terminologie 

 „Soutěžní týden s Andělíčkem Stříbrovláskem“ 

Akce pro veřejnost (děti i dospělí): 

 Pěstování tropických orchidejí (ve spolupráci s p. Auzkým) 

 Hudební kavárna „ J. Grossman a jeho písničky“  

 13. Noc s Andersenem – spaní v knihovně 

 Léčivá síla pyramid (ve spolupráci s p. J. Zachem) 

 Grafika a grafické techniky (pro 6. tř. ZŠ Komenského p. F. Schulz) 

 Bleší trh ( spolupráce - Ladenská Sluníčka – centrum pro rodinu) 

Dílny:   Zvířátka z ruliček 

 Velikonoční dílna 

 Vánoční andělíčci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

HODNOCENÍ POBOČKY CHARVÁTSKÁ NOVÁ VES 

 

  2011 2012 2013 

Registrovaní čtenáři 185 214 210 

Půjčené svazky celkem 9 463 10 382 13 378 

Návštěvníci   3 816 4 654 

Kulturní akce 15 40 70 

Účastnící kulturních akcí 286 578 928 

Uživatelé internetu 435 367 533 

 

V roce 2013 se na pobočce v Charvátské Nové Vsi zaregistrovalo celkem 210 čtenářů, což je pouze o 2 

zaregistrované čtenáře méně než v loňském roce 2012. Z toho bylo 79 zaregistrovaných čtenářů mladších 

15 let (v roce 2012 byl registrován stejný počet čtenářů mladších 15 let). Tito čtenáři si vypůjčili v roce 2013 

celkem 13378 svazků, což je skoro o 3000 svazků více, než v roce minulém.  Je zde patrný také zvýšený 

počet návštěvníků oproti minulému roku o více než 800 návštěvníků pobočky v Charvátské Nové Vsi za rok 

2013. Navýšení počtu návštěvníku bylo ovlivněno také díky nové pravidelné akci Promítání animovaných 

pohádek v knihovně. K navýšení výpůjček nám mimo jiné pomohla služba výměnného fondu, který nám na 

pobočku v Charvátské Nové Vsi zapůjčil celkem 234 svazků. Z důvodu omezených finančních zdrojů na 

knihy, jsou knihy z výměnného fondu vyhledávány a hojně půjčovány stálými čtenáři pobočky.  

Na pobočku knihovny v Charvátské Nové Vsi byly pořízeny nové počítače z grantu VISK už v roce 2012 a 

pobočka tak získala 2 úplně nové počítače i s LCD monitory, díky tomu byl počet uživatelů Internetu zvýšen 

oproti roku loňskému celkem o 166 uživatelů. V roce 2012 bylo uživatelů Internetu celkem 367 v roce 2013 

pak 533 uživatelů. 

Pobočka v Charvátské Nové Vsi vykazovala v roce 2013 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 se  Základní školou Kpt. Nálepky a bylo úspěšné.  

Dále se zde konalo několik literárních besed pro žáky 2. stupně a bylo pokračováno v činnosti zaměřené na 

maminky s dětmi.  Klubík se stal tradičním místem pro pravidelné setkávání maminek s dětmi na pobočce v 

Charvátské Nové Vsi. V klubíku se věnujeme čtení pohádkových knížek, seznamování s dětskými 

obrázkovými knížkami, výtvarnému tvoření pro šikovné ručičky jak dětí, tak maminek. Pro klubík je 

vyhrazeno celé středeční dopoledne. Dětem se zde naskýtá ideální prostor pro přípravu na mateřskou 

školu, mají možnost si zvykat na přítomnost dalších dětí. Na konci roku 2013 jsme získali nové vybavení pro 

ty nejmenší návštěvníky knihovny a to nový koberec, který uvítaly jak děti, tak jejich maminky. Jak jsem 

zmínila již v úvodu, spolupráci maminek s dětmi jsme rozšířili také o odpolední akce pro širokou veřejnost a 

to akcí Kino v knihovně. Od 2. pololetí jsme pravidelně každý měsíc pořádali jedno promítání animovaných 

pohádek pro děti spojené s dílničkami. Této akce se účastnili jak děti z MŠ, tak děti prvního stupně ZŠ. O 

tom, že byly tyto akce prospěšné, svědčí zvýšení počtu jak kulturních akcí, tak účastníků kulturních akcí na 

pobočce v Charvátské Nové vsi. Uskutečnilo se zde 70 kulturních akcí, kterých se zúčastnilo celkem 928 

uživatelů knihovny. 
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Celkově se dá tedy říci, že pobočka v Charvátské Nové Vsi splnila požadavky a navýšila jak počet návštěvníků 

knihovny, tak počet výpůjček oproti roku 2013. 
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HODNOCENÍ ČINNOSTI POBOČKY STARÁ BŘECLAV 

  
rok 2011 2012 2013 

Registrovaní čtenáři 208 237 209 

Půjčené svazky celkem 19619 18553 17659 

Kulturní akce 18 25 24 

Účastnící kulturních akcí 365 408 395 

Uživatelé internetu 340 206 291 

Návštěvníci celkem   3631 3443 

 
 
 V roce 2013 se na pobočce ve Staré Břeclavi zaregistrovalo celkem 209 čtenářů (81 dětí a 128 

dospělých), což je o 28 registrovaných čtenářů méně, než v roce 2012. Tito čtenáři si vypůjčili v roce 2013 

celkem 17659 svazků, což je asi o 800 svazků méně, než v roce 2012. Čtenáři pobočky hojně využívají 

půjčování knih z výměnného fondu (letos bylo zapůjčeno celkem 239 svazků). 

 V roce 2013 navštívilo pobočku celkem 3443 návštěvníků, což je o 188 méně jak v roce 2012.  

V roce 2012 byly na pobočku knihovny ve Staré Břeclavi  pořízeny nové počítače z grantu VISK 3. 

Díky tomu se navýšil počet uživatelů Internetu v roce 2013 o 85. Celkem tak ta rok 2013 využilo Internet na 

pobočce ve Staré Břeclavi 291 uživatelů.  

Pobočka ve Staré Břeclavi vykazovala v roce 2013 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“. Během roku knihovnu pravidelně navštěvovala Mateřská škola 

Hřbitovní, pro kterou jsou připravované akce pro děti velmi žádané. Pobočka spolupracovala i se školní 

družinou ZŠ Jana Noháče. Knihovna navíc připravila 2 speciální vzdělávací akce v rámci grantu z EU 

Čtenářská gramotnost žáků pro ZŠ J.Noháče. V roce 2013 se na pobočce ve Staré Břeclavi uskutečnilo 

celkem 24 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo celkem 395 dětí. 
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NÁKUP LITERATURY, NOVIN, ČASOPISŮ A CD V MK BŘECLAV V ROCE 2013 

NÁKUP LITERATURY V ROCE  
V roce 2013 bylo čerpáno 521 794,20 Kč, a to: 

 z rozpočtu Městské knihovny Břeclav 511832,20 Kč  

 od sponzorů ( VZP) částku 9 962 Kč.  
 

 V roce 2013 bylo nakoupeno 3 293 nových knih (o 641 sv. více jak v roce 2012). K přírůstku nových knih 

musíme připočítat 831 darů obdržených jednak z projektu Česká knihovna (53 svazků knih v hodnotě 

12258 Kč) a pak od různých nakladatelů, autorů a od občanů města Břeclavi.  

 

V roce 2013 byl fond Městské knihovny Břeclav navýšen o 3294 svazků knih (o 830 více jak v roce 2012) 

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 2013 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%)  
 Krameriova K. D. – (rabat 32%)  

Využívali jsme i nabídek levných knih různých prodejců (p. Gloss, p. Pařízek, Levné knihy Šenkeřík, Levné 

knihy Beránek….) 
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Srovnávací tabulky 2008-2013 

Částka na nákup literatury MK Břeclav v Kč 

         2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Nákup 

 literatury v Kč 
444 776 Kč 440 057 Kč 389 138 Kč 382 788 Kč 410 631 Kč 521 794 Kč 

 

Počet nakoupených svazků do MK Břeclav  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

počet 

svazků 
2821 3048 2467 2378 2652 3293 
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Průměrná cena knihy v Kč 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

průměrná 

cena  
158 144 158 166 155 127 

 

 

 

 

Počet nakoupených svazků do jednotlivých oddělení a poboček 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

dospělé oddělení 1176 1198 1074 1150 1200 1499 

studovna,region,ekonom 161 53 61 35 19 56 

dětské oddělení 548 617 594 621 699 811 

Poštorná 615 807 575 413 437 545 

St. Břeclav 188 162 81 79 143 186 

Charvátská Nová Ves 111 211 82 80 154 197 

Celkem svazků 2821 3048 2467 2378 2652 3294 
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Pozn.: 

Při nákupu knih na jednotlivá oddělení jsme přihlíželi k počtu čtenářů a jejich návštěvníků a zároveň  

k faktu, že si pobočky MK mohou půjčovat knihy z výměnného fondu regionálního útvaru MK Břeclav. 

Z tohoto důvodu byly navýšeny částky na nákup knih oddělením v hlavní budově MK.  

 

Aktualizace fondu 

V roce 2013 bylo vyřazeno 2 875 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. 

 

Budování generálního lístkového katalogu 

K 31.12.2013 bylo uzavřeno doplňování lístkových záznamů do generálního katalogu. Tato činnost je časově 

velmi náročná a současné době neplní katalog takovou, jakou měl před zavedením knihovnického 

zpracování literatury.  
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NÁKUP NOVIN A ČASOPISŮ V ROCE 2013 

 

V roce 2013 bylo čerpáno 119 288 Kč na nákup 109 titulů novin a časopisů. Dalších asi 12 titulů jsme 

obdrželi darem od  Moraviapressu Břeclav. Počet darovaných titulů je v současné době v porovnání 

s minulými roky menší. Celkem měli návštěvníci knihovny v roce 2013 k dispozici 121 titulů novin a časopisů 

(205 exemplářů).  

Srovnávací tabulky 2010-2013 

Částka na nákup novin a časopisů MK Břeclav v Kč 

  2010 2011 2012 2013 

Nákup novin a časopisů v Kč 121 891 Kč 116 203 Kč 119 869 Kč 119 288 Kč 

 

 

Počet nakoupených titulů novin a časopisů  

  2010 2011 2012 2013 

Počet nakoupených titulů 126 120 112 109 
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Cena za titul novin a časopisů v Kč 

 

  2010 2011 2012 2013 

cena za titul v Kč 967 968 1070 1094 

 

 

 

Čerpání finančních prostředků dle jednotlivých oddělení a poboček 

oddělení Kč 

Čítárna 78 000 

Poštorná 10 600 

Ekonomické oddělení 11 300 

Dětské 6 800 

Studovna 4 900 

Charvátská Nová Ves 3 900 

Stará Břeclav 3 250 

Dospělé oddělení 500 

celkem 119 250 

 

 

 

 

 

180 

200 

220 

240 

2010 2011 2012 2013 

Cena za titul v Kč 

Cena za titul v Kč 



49 
 

NÁKUP CD 
V roce 2013 jsme měli na nákup CD 54814 Kč, což je asi o 3000 Kč víc než v minulém roce. 

S využitím všech možných slev jsme tak nakoupili o 30 CD víc než v minulém roce. Většina CD se však bude 

půjčovat až po odkladní lhůtě devíti měsíců, tedy v roce 2014. 

Srovnávací tabulky 2008-2013 

Částka na nákup CD v MK Břeclav v Kč 

 

 

Počet nakoupených titulů CD  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet nakoupených titulů 291 245 231 194 223 253 

 

 

Cena za titul CD v Kč 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cena za titul v Kč 294 291 240 207 233 217 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nákup CD v Kč 85 714 Kč 71 501 Kč 55 349 Kč 40 238 Kč 51 861 Kč 54 814 Kč 
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Pokud jde o žánry, nakupujeme přednostně mluvené slovo, o které je větší zájem a půjčilo by se i 

víc, než máme. Bereme tedy skoro všechno, co vyjde. Na hudební CD dáváme zbytek.  Na nákup audioknih 

(mluvené slovo a pohádky) jsme dali v letošním roce 60 procent celého rozpočtu na nákup CD, to je ve 

finančním ohodnocení asi 30 000 Kč, na hudební CD zbylých 40 procent. 

Tabulka č. 2 – nákupy CD v letech 2013 - 2009 + celkový stav fondu CD - podle žánrů //*počet nakoupených a zapsaných svazků se 

v některých letech  liší, protože některé zakoupené CD jsou komplety a jednotlivá CD z nich se zapisují zvlášť 
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 2013 

nákup 

 2012 

nákup 

 2011 

nákup 

 2010 

nákup 

 2009 

nákup 

 Celkový 

Stav CD 

 

Pop 60 23,7% 81 36,3% 47 23,0% 70 28,3% 129 51,6% 3764 56,8% 

POhádky 40 15,8% 24 10,8% 29 14,2% 39 15,8% 16 06,4% 324 4,9% 

MLuv.slovo 112 44,3% 94 42,2% 109 53,4% 94 38,0% 38 15,2% 638 9,6% 

Folk 7 2,8% 7 03,1% 5 02,5% 12 04,9% 19 07,6% 452 6,8% 

FOlklór 12 4,7% 7 03,1% 1 00,5% 4 01,6% 7 02,8% 247 3,7% 

Vážná hudba 2 0,8% 4 01,8% 2 01,0% 1 00,4% 5 02,0% 263 4,0% 

VAnoční 2 0,8% 1 00,4% 2 01,0% 3 01,2% 3 01,2% 55 0,8% 

MUzikály 2 0,8% 1 00,4% 0 00,0% 2 00,8% 4 01,6% 75 1,1% 

Jazz 2 0,8% 3 01,3% 3 01,5% 3 01,2% 12 04,8% 180 2,7% 

Relaxační 5 2,0% 0 00,0% 2 01,0% 4 01,6% 7 02,8% 218 3,3% 

Opery 4 1,5% 0 00,0% 0 00,0% 0 00,0% 3 01,2% 104 1,6% 

Filmová hudba 5 2,0% 1 00,4% 4 02,0% 15 06,1% 7 02,8% 315 4,7% 

 253 100% 223 100% 204 100% 247 100% 250 100% 6635 100% 

 54 814,- Kč 51 861,- Kč 40 238,- Kč 55 349,- Kč 71 501,- Kč  
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       NÁKUP ZVUKOVÝCH KNIH 
Naše knihovna půjčuje zvukové knihy již od září 2002. Část našich uživatelů je stabilní a čte hodně, proto je 

musíme každý rok zásobovat novými tituly různých žánrů. I když naše knihovna dává na nákup pravidelně 

částku, kterou je schopna ze svého rozpočtu vyčlenit, bez příspěvku z dotace Knihovny 21. století bychom 

neměli dost novinek. Proto stejně jak v uplynulých letech jsme požádali o Grant na nákup nových zvukových 

knih. 

Za zvukové knihy jsme v roce 2013 utratili 25000 Kč, z toho 5000 činila dotace z grantu 

ministerstva kultury Knihovna 21. století. 

 

rok 2009 2010 2011 2012 2013 

počet nakoupených titulů 190 172 205 194 181 
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EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚTVAR 

 HODNOCENÍ ČINNOSTI EKONOMICKO-SPRÁVNÍHO ÚTVARU ZA ROK 2013 

 

     Útvar ekonomicko-správní se v roce 2013 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 

3. Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací 

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 

- revize nouzového osvětlení 

- revize elektrického zařízení 
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9. Během roku zajišťovali pracovníci ekonomicko-správního útvaru zásobování knihovny 
spotřebním materiálem včetně čisticích prostředků. Podle potřeby byly zajištěny opravy 
různých závad v budově MK i na pobočkách.  

 
Personální změny v MK Břeclav 
 
V roce 2013 proběhlo několik změn v personálním obsazení zaměstnanců knihovny. 
31. března 2013 odešla 1 pracovnice (uklízečka) do starobního důchodu.  
1. června 2013 nastoupila 1 pracovnice (uklízečka). 
31. srpna 2013 byl ukončen pracovní poměr s 1 pracovnicí (uklízečka). 
1. září 2013 nastoupila 1 pracovnice (uklízečka). 
23. září 2013 se vrátila 1 pracovnice z MD. 
29. října 2013 nastoupila 1 pracovnice na MD. 
 
Přehled hospodaření MK Břeclav 
 
     MK Břeclav získala od svého zřizovatele provozní dotaci ve výši 7 040 000,- 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 2013“, který je součástí grantu 
„Knihovna 21. století“. 
     Dále získala MK Břeclav dotace ve výši 32 000,- Kč z rozpočtu odboru umění a knihoven 
Ministerstva kultury ČR na projekty Městské knihovny Břeclav pod názvy "Rozšíření služeb zvukové 
knihovny pro zrakově postižené“ a „Elektronické čtečky pro čtenáře se zrakovými problémy“, které 
jsou součástí grantu „Veřejné informační služby knihoven – VISK 3“  
a příspěvek z Úřadu práce v Břeclavi ve výši 30 000,- Kč ve smyslu uzavřené „DOHODY 
o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného 
ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BBR-SN-34/2013, č. projektu 
CZ.1.04/2.1.00/03.00015“ 
     Dále získala knihovna dotaci z rozpočtu JMK „z Programu podpory zajištění výkonu regionálních 
funkcí knihoven v JMK“ ve výši 1 520 810,- Kč. 
     Uvedené dotace byly sledovány odděleně na samostatných účtech. Byly řádně proúčtovány a 
stanovené limity dodrženy. 
 
Přehled hospodaření MK Břeclav je uveden v příloze č. 1. 
 
Hospodářský výsledek Městské knihovny Břeclav za rok 2013 je 29.957,- Kč. 
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ÚTVAR REGIONÁLNÍCH SLUŽEB 

  VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ROCE 2013 

 

Region:                                                      Břeclav 

Kraj:                                                           Jihomoravský 

Pověřená knihovna:                                Městská knihovna Břeclav + 3 pobočky 

Počet obsluhovaných knihoven:   14 profesionálních knihoven + 4 pobočky 

                                                                   55 neprofesionálních knihoven + 1 pobočka 

Počet pracovníků služeb:                   3  

 

 

Městská knihovna Břeclav pověřená výkonem regionálních funkcí pro knihovny  regionu 

poskytuje služby v následujících oblastech: 

1. distribuce (rozvoz) knih z výměnných souborů MěK Břeclav knihovnám regionu 

2. metodická pomoc při revizích knihovního fondu včetně sestavení potřebných 

dokumentů 

3. metodická pomoc při aktualizaci knihovních fondů, vyřazování a akvizici (nákupu) 

4. pomoc při zavádění automatizace knihovních procesů (Clavius,LANius), zaučení 

knihovníků do systémů - proškolení knihovníků 

5. poradenská a konzultační činnost pro základní knihovny, metodické návštěvy knihoven 

6. pomoc při podávání žádostí z grantových programů MK ČR určených pro knihovny 

(VISK) 

7. statistika knihovnických činností, poskytování všech dostupných informací z oblasti 

knihovnictví pro knihovníky, řízení a vedení knihovníků v jejich činnostech podle 

knihovního zákona 257/2001SB. 

8. vzdělávání knihovníků, semináře, porady 

9. spolupráce se zřizovateli, poskytování informací z oblasti knihovnictví a činnosti 

knihoven, možnost konzultací, osobních návštěv 

10. vykonávání dalších nezbytných činností napomáhajícím rozvoji knihoven a jejich 

veřejných a informačních služeb pro uživatele 

11. Nákup knih pro knihovny z prostředků obcí 

         Jedná se o nákup knih, který zabezpečuje útvar regionálních služeb pro  

         knihovny regionu, a to z finančních prostředků obcí, které o službu projeví  

         zájem. 

Činnost útvaru regionálních služeb v lednu a únoru 2013 (vzhledem k žádosti o přidělení 

překlenovacího úvěru z MÚ Břeclav do doby obdržení dotace na zabezpečení regionálních funkcí 

z JMK) byla zaměřena na základní činnosti, které bylo potřeba pro knihovny zabezpečit:  

 zpracování údajů v Ročních výkazech knihoven – pomoc při vyplňování statistických údajů, 

vyplňování statistických údajů o knihovnách pro NIPOS a Stat- Excel 

 metodická pomoc při předávání knihoven a zaučení knihovníků ( Clavius, LANius) 
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 zpracování statistických dat výkonu regionálních funkcí za rok 2012 včetně komentáře a  

    vyúčtování dotace 

 revize knihovního fondu a cirkulace výměnných fondů 

 zpracování plánu činnosti (porady a vzdělávání knihovníků)na rok 2013 

 metodické návštěvy (výjezdy) byly v tomto období omezeny, v případě nutnosti na 

požádání zřizovatele a knihovníků však i tyto byly zabezpečeny. 

Koncem roku 2012 a počátkem roku 2013 byli kontaktováni zřizovatelé a knihovníci s nabídkou 

služby nákup z prostředků obcí. Všichni zřizovatelé obdrželi formou dopisu i elektronickou poštou 

informace o poskytované službě a jejích výhodách, zvláště pak finančních.  

Po obdržení finančních prostředků na provoz útvar regionálních služeb fungoval neomezeně ve 

všech oblastech. 

    

1. Personální zabezpečení: 

Od počátku roku pracovaly na útvaru regionálních služeb celkem 3 pracovnice (vedoucí 

útvaru regionálních služeb a pracovnice na katalogizaci a zpracování, pracovnice pro VF a nákup 

z prostředků obcí. Od listopadu došlo ke změně – H. Buršíková odešla na MD a nastoupila za ni R. 

Denemarková, která zde bude pracovat po dobu čerpání MD.  

Úklid pracoviště, v rámci šetření finančních prostředků, provádí stávající pracovnice vlastními silami 

bez finančního ohodnocení. 

2. Doprava do knihoven regionu:  

Doprava na rozvoz výměnných fondů, knih zakoupených z prostředků obcí, metodické 

návštěvy a revize je zabezpečena soukromým automobilem řízeným vedoucí útvaru regionálních 

služeb. Za rok 2013 bylo najeto celkem 5 275 km (231 metodických návštěv (s účastí knihovníka a 

návštěva knihovny) a 29 výjezdů bez účasti knihovníka (jednání na OÚ a rozvoz VF), rozvezeno 205 

souborů VF s 27 412 svazky, rozvoz nákupu knih z prostředků obce pro 27 knihoven -1 361 svazků za 

232 625,- Kč).  

3. Situace v knihovnách regionu:  

Městská knihovna Břeclav pověřená výkonem regionálních funkcí obsluhovala 74 knihoven 

regionu a 3 pobočky MěK Břeclav. V tomto roce se z profesionální knihovny v obci Popice stala 

knihovna neprofesionální (snížený úvazek a provozní doba knihovny apod.). Všechny knihovny 

včetně poboček Městské knihovny Břeclav využívají regionálních služeb. 

Ke změně knihovníků došlo v obcích: Vrbice, Popice, Vranovice, Přibice, Drnholec, Valtice, 

Šitbořice, což obnášelo přítomnost vedoucí útvaru regionálních služeb při předávání knihoven a 

proškolení nových knihovníků. V městyse Moravská Nová Ves bylo vyhlášeno výběrové řízení na 

místo knihovnice (nová knihovnice). Od listopadu do prosince 2013 byla knihovna uzavřena. 

Počátkem roku 2014 bude opětovně kontaktován starosta městyse a požádán o informace 

k situaci. Do budoucna pan starosta uvažuje o snížení provozní doby pro veřejnost na 8 hodin, což 

by znamenalo přechod knihovny z profesionální na neprofesionální knihovnu. Starosta byl 

upozorněn na tuto nemilou změnu, nicméně na svém rozhodnutí trvá. 
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Knihovnici byli proškoleni v programech LANius a Clavius a byli seznámeni s provozem 

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

dokumentace knihovny, práce se čtenářem, PC, knihovní systémy, propagace apod. Při předání 

knihovny novým knihovníkům byly sestaveny Protokoly o předání knihovny a jsou uloženy 

v dokumentaci o knihovně. Vedoucí útvaru regionálních služeb byla na vyžádání přítomna u 

výběrového řízení v Popicích a připravila podklady pro výběrovou komisi. Některé obce přistoupily 

k úpravám prostor knihoven:  

Březí – stěhování do zrekonstruovaných prostor v přízemí budovy OÚ 

Vrbice – nově zrekonstruované prostory v budově MŠ, nové vybavení knihovním   

                  nábytkem 

Mikulov – vybudování dalších prostor v patře – bývalý byt knihovnice (konferenční  

                     místnost, zázemí pro další aktivity knihovny, výstavy) 

 Velké Hostěrádky – stěhování knihovny do zrekonstruovaných prostor na OÚ – přízemí 

 Křepice - rekonstrukce knihovny a nové vybavení 

Vlasatice – přestěhování ze sklepních prostor MŠ do jiné budovy (výhodné strategické   

                       místo ve středu obce, připojení k internetu, nové webové stránky) 

 Obce vynaložily nemalé finanční prostředky, aby se prostředí knihoven znatelně zlepšilo. V době 

rekonstrukce byly tyto knihovny po nezbytně nutnou dobu uzavřeny. 

V rámci regionu je většina knihoven připojena k internetu – místní poskytovatelé.  

V současné době ze 77 knihoven včetně poboček má připojení k internetu celkem 73 knihoven 

(zbývající 4 – pobočka Nová Ves – bez zájmu zřizovatele), Nejdek – (připojen, není PC), Klentnice – 

připojena, nefunkční PC, žádost o VISK 3, Smolín – připojen, nefinancován zřizovatelem – malé 

využití. 

Obce regionu Břeclavska se jako každoročně přihlásily do soutěže „Vesnice roku 2013“. 

V letošním roce se přihlásila obec Vrbice, Dolní Dunajovice, Jevišovka a Šakvice (Zlatá stuha). 

4. Porady, konzultace, metodické návštěvy 

Porady: 

V průběhu roku 2013 útvar regionálních služeb dle „Plánu vzdělávání a porad knihovníků 

regionu na rok 2013“ uskutečnil celkem 8 porad:  

2 porady všech knihovníků výjezdní - do MěK Podivín a MěK Mikulov.  

4 porady profesionálních knihovníků spojené se vzdělávací akcí (semináře, školení) 

Dvě 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, v Pohořelicích a v Kloboukách u Brna). Porada pro neprofesionální knihovníky byla 

spojena se školením (Téma: šablona webu a její obsluha, Knihovní systémy LANius a Clavius). Také 

po poradě profesionálních knihovníků následovaly semináře a knihovnické lekce. Celkem bylo za 

toto období v oblasti porad obslouženo 59 knihoven s celkovým počtem 167 účastníků. Účast na 

poradách je většinou ovlivněna pracovním vytížením, neuvolněním z pracovního procesu 

zaměstnavatelem nebo osobními problémy, a to zvláště u neprofesionálních knihovníků. 

 Porady byly zaměřeny na výsledky činnosti knihoven, stav automatizace, připojení 

knihoven k internetu (ukončení PIK), webové stránky knihoven – důraz kladen na vlastní webové 

stránky a jejich pravidelná aktualizace, grantové programy, revize knihovního fondu, aktualizace, 

plnění standardů, práce se čtenářem, zdokonalování v práci s knihovními systémy, rekonstrukce 
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apod. V neposlední řadě byli knihovníci seznámeni s aktuálními úkoly knihovnické práce a 

s novinkami v oblasti knihovnictví, nákup z prostředků obcí, nabídkou vzdělávacích aktivit včetně 

elektronických knihovnických kurzů, Biblioeduco, Benchmarking  apod. 

Konzultace: 

Ve sledovaném období bylo uskutečněno 311konzultací (bez e-mailů) delších než půl 

hodiny a bylo obslouženo 74 knihoven regionu. Z celkového počtu konzultací bylo provedeno 58 

konzultací se starosty obcí nebo pracovníky obecních úřadů a škol. Konzultující měli zájem 

převážně o tyto oblasti: grantové programy VISK 3, nákup z prostředků obcí, připojení k internetu a 

zrušení PIK, personální otázky a nový knihovník, vybavení knihovny, automatizace knihovny, revize 

fondu, výkazy a statistiky, příprava knihovny na soutěž Vesnice roku, standardy apod. 

Metodické návštěvy 

V průběhu sledovaného období bylo realizováno 231 metodických návštěv a bylo 

obslouženo 74 knihoven regionu. Náplní metodických návštěv byly tyto oblasti: webové stránky 

knihoven, revize a aktualizace, VISK 3, knihovní systémy, knihovnická technika, výsledky činnosti, 

vzdělávání knihovníků, aktualizace údajů o knihovnách regionu, statistiky a výkaznictví, doplňování 

fondu, výměnné fondy, internetizace, www.katalog – zpřístupnění fondů na internetu, práce se 

čtenářem, zapojování do celostátních knihovnických akcí, propagace knihovny na veřejnosti, 

provozní doba, standardy, vybavení knihoven, zaučení nových knihovníků, předávání knihovny, 

kontakty se zřizovateli, osobnost knihovníka, provozní doba knihoven, knihovnická technika, nákup 

z prostředků obcí, elektronické kurzy, dotazníková šetření, statistiky apod. Při metodických 

návštěvách dle potřeby byl navázán kontakt i se zřizovatelem, zvláště co se týká využití grantového 

programu MK ČR (VISK 3) a následného použití přidělených finančních prostředků k zahájení 

 automatizace knihovnických procesů nebo dokončení automatizace, pomoc s výběrem nových 

knihovníků, nákup z prostředků obcí a seznámení s činností útvaru regionálních služeb.  

5. Vzdělávání, semináře 

 V oblasti vzdělávání bylo obslouženo 47 knihoven regionu s celkovým počtem 128 účastníků. 

Celkem bylo připraveno 9 vzdělávacích akcí. 

1. MěK Podivín:  prezentace práce knihovny, beseda s cestovatelem L. Kocourkem  

2. MěK Mikulov - spolupráce knihovny s místními organizacemi a školou, prezentace činnosti 

     knihovny, exkurze po památkách židovské kultury spojená s přednáškou a prohlídka  tajemného 

sklepení s pohádkovými postavami. 

3. Individuální školení – každou středu v odpoledních hodinách - duben a po poradách 

neprofesionálních knihovníků: Práce se šablonou webu pro malé knihovny pro zájemce z řad 

profesionálních i neprofesionálních knihovníků,  

4. Školení pro neprofesionální knihovníky: Clavius, LANius, knihovnická technika 

5. Jak úspěšně získat dotaci z Jihomoravské komunitní nadace (Zlata Maděřičová, JKN) 

6. Hudební kavárna – Jiří Grossmann a jeho písničky (Naděžda Koláčková MK Břeclav), ukázka  

     přípravy pořadu, metody práce  

7. Volnočasové aktivity, práce se čtenářem – (Mikulov,  Ilona Salajková) 

8. Věra Fojtová – beseda s regionální spisovatelkou, současná tvorba 



58 
 

9. MěK Břeclav – Poštorná - Nepřizpůsobivý uživatel, zkušenosti, právní aspekty 

 

Připravených akcí v rámci vzdělávání se zúčastnilo celkem 128 knihovníků. Celkem bylo 

obslouženo v této oblasti 47 knihoven regionu. Počet vyučovacích hodin: 24. 

 Opět jsme se potýkali s malou účastí knihovníků na připravených akcích, zvláště pak u 

neprofesionálních knihovníků. I přes snahu umožnit knihovníkům i náhradní termín školení a 

porady, se prozatím nepodařilo nějak výrazně navýšit počet účastníků.  

Knihovníci regionu uvítali možnost přihlášení se na e-learningový kurz – Knihovnické minimum, 

který pořádá MZK Brno, knihovnického kurzu a ostatních vzdělávacích akcí. Některé knihovny se 

přihlásily do pilotního projektu Biblioeduco (Mikulov, Březí, Brumovice, Drnholec aj.) 

Všichni knihovníci jsou pravidelně informováni o nabízených vzdělávacích aktivitách MZK Brno, 

případně NK Praha a ostatních.   

6. Revize knihovního fondu 

V roce 2013 bylo dle knihovního zákona provedeno celkem 9 revizí knihovního fondu 

v knihovnách regionu, z toho 2 klasickým způsobem, 7 revizí proběhlo pomocí knihovních systémů 

a modulu REVIZE.  Celkem bylo zrevidováno 60 479 svazků. Byly sestaveny Protokoly o provedení 

revize knihovního fondu a seznamy nezvěstných knih. Po schválení zřizovatelem byly tyto knihy 

odepsány z fondu knihovny. Při revizi byla prováděna také aktualizace fondu. S vyřazenými 

knihami bylo postupováno dle zákona a nepoškozené knihy byly nabídnuty ostatním knihovnám. 

Veškeré dokumenty související s revizí fondu obdrželi zřizovatelé, knihovníci a Útvar regionálních 

služeb MěK Břeclav.                                                        

7. Výměnné fondy, cirkulace  

Během roku 2013 bylo nakoupeno a odborně zpracováno 2 826 knih v celkové hodnotě 456 

262,- Kč. Útvar regionálních služeb má ve výměnném fondu celkem 34 786 knih, které jsou určeny 

pro tvorbu souborů knih pro knihovny regionu. Vyřazeno bylo z fondu výměnných fondů celkem 

1 293 svazků, které byly rozděleny knihovnám regionu. Knihy se staly stálým fondem knihoven. Za 

sledované období se vyexpedovalo 205 souborů knih výměnného fondu, které obsahovaly 27 412 

svazků. Obslouženo bylo 77 knihoven regionu. Za stejné období se vrátilo 693 souborů knih celých 

nebo zbytkových s počtem svazků 26 593.  

8. Více zdrojové financování, dotace, granty 

Žádost o dotaci z grantového programu MK ČR ( VISK 3) a Knihovna 21. století si podaly 

v roce 2013 knihovny v obci Moravský Žižkov, Březí a Podivín – přechod ze systému LANius na 

Clavius – žádostem bylo vyhověno a byl uskutečněn převod do systému Clavius.  Žádosti pro rok 

2014 připravovaly: obec Horní Věstonice, Klentnice, Sedlec a Dolní Věstonice na zahájení 

automatizace, Nikolčice, Morkůvky, Perná, Šitbořice – přechod na Clavius (výsledky řízení nejsou 

prozatím známé). 

9. Nákup z prostředků obcí:   
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V letošním roce jsme pokračovali v nákupu knih z prostředků obcí a jejich zpracování. Na 

podnět zareagovalo celkem 27 obcí v celkovém objemu 232 625,- Kč. Knihy jsou pro knihovny 

nakoupeny a technicky zpracovány. Dodání knih je zabezpečeno rozvozem při metodických 

návštěvách nebo podle potřeby.  

 10. Statistika knihovnických činností: 

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

knihoven regionu za rok 2012. Údaje byly převedeny do elektronické podoby a odeslány NIPOS 

Praha. Statistické údaje byly vkládány také do programu STAT-EXCEL. Útvar regionálních služeb 

vypracoval celookresní sumáře v materiálu „ Veřejné knihovny regionu Břeclav v roce 2012“, které 

obdržela také Moravská zemská knihovna v Brně. Vypracované materiály mají k dispozici všechny 

knihovny regionu i jejich zřizovatelé. Byla poskytnuta metodická pomoc při vykazování 

statistických údajů v Ročním výkaze o knihovně za rok 2012 všem knihovnám regionu a všechny 

údaje byly zpracovány elektronicky za všechny knihovny regionu. Po zpracování statistických údajů 

knihoven bude opět vydán materiál „Veřejné knihovny regionu v roce 2013“.  

11.  Automatizace knihoven regionu:  

Ze 77 knihoven regionu je plně automatizováno celkem 64 knihoven – včetně on-line 

katalogu a revizního modulu, výpůjčního protokolu. 

Systém LANius:  11 knihoven 

Systém Clavius:    53 knihoven  

Ze zbývajících 13 knihoven bez systému se jedná o 4 velmi malé pobočky (Nová Ves, Nejdek, 

Smolín, Bohumilice - zřizovatel nechce investovat do automatizace v jakékoliv podobě.  

Několik knihoven je velmi malých (Bavory, Klentnice – žádost o VISK 3, Horní Věstonice – žádost o 

VISK 3, Kašnice, Milovice, Nové Mlýny, Vlasatice, Troskotovice, Dolní Věstonice – automatizace 

doporučena) a prozatím by byl nákup systému nerentabilní (velmi málo registrovaných čtenářů), 

do budoucna využití REX nebo Clavius, pokud projeví zřizovatel zájem.  

12. Webové stránky knihoven: 

Knihovny používají převážně šablonu webu pro malé knihovny, jen 2 knihovny mají 

webnode.cz. Všechny knihovny regionu mají webové stránky vlastní nebo jsou údaje o knihovně 

(zvláště u poboček)umístněny na webu obce. Údaje jsou pravidelně kontrolovány metodičkou, 

v případě nutnosti je i doplňuje nebo aktualizuje. 

Z celkového počtu 77 knihoven má vlastní webové stránky knihovny prostřednictvím šablony webu 

pro malé knihovny nebo webovky.cz  celkem 69 knihoven, na webových stránkách obce podrobné 

informace o knihovně u 5 knihoven, u 3 poboček -  informace o knihovně na webových stránkách 

mateřských knihoven.  

Ty knihovny, které mají informace o knihovně na webových stránkách obcí – doporučen 

přechod na webovky.cz – zvláště profesionálním knihovnám. Po kontrole webových stránek u 

profesionálních knihoven – požadované informace a odkazy u všech doplněny.  
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13. Web knihovny a průzkumy, analýzy, dokumentace: 

 Informace o činnosti regionálního oddělení, adresář knihoven a ostatní potřebné informace 

pro knihovníky jsou vkládány na webové stránky knihovny www.knihovna-bv.cz do oddílu 

Knihovníkům. Adresář knihoven je pravidelně aktualizován, údaje jsou doplňovány a průběžně 

kontrolovány vedoucí útvaru. Změny jsou oznamovány i pracovníkovi MZK Brno. V průběhu roku 

jsou zpracovávány číselné ukazatele činnosti knihoven v porovnání se standardy, jsou zveřejněny 

v materiálu „Veřejné knihovny regionu Břeclav“ určenému zřizovatelům a knihovníkům. Pro vnitřní 

potřebu jsou zpracovávány výsledky činnosti v porovnání s rokem předcházejícím. S těmito 

výsledky jsou knihovníci seznámeni na poradách. Všichni knihovníci i zřizovatelé se měli možnost 

seznámit se standardy VKIS, obdrželi materiál Standard pro dobrou knihovnu. Je vedena evidence 

adres webových stránek knihoven včetně přístupových hesel (u šablon webu pro malé knihovny). 

 Každý měsíc je zpracován plán činnosti, dále pak výkaz činnosti za dané období. Plán porad 

a vzdělávání je zpracován vždy počátkem roku a je umístněn na webových stránkách knihovny. 

S Plánem porad a vzdělávání jsou seznamováni knihovníci na poradách a je jim rozesílán 

elektronickou poštou.  

 Spolupráce se zřizovateli je na dobré úrovni, ve většině případů projevují zájem o dění 

v knihovnách. S výsledky činnosti knihovny a s novými informacemi z oblasti knihovnictví jsou 

zřizovatelé i knihovníci pravidelně seznamováni na poradách, v zápisech z metodických návštěv 

knihoven, dále pak elektronickou poštou. 

 

 

14. Porovnání výsledků činnosti v některých oblastech s rokem 2012: 

název rok 2012 rok 2013 rozdíl 
Výměnné soubory/svazky 193/27 099 205/27 412 +/+ 

Nákup z prostředků obce/obce/sv./Kč 22 obcí/1283 sv./220346,-Kč 27obcí/1361sv./232625 Kč +/+/+ 

Metodické návštěvy/další rozvozy 238 231/26 -/+ 

Konzultace 304 311 + 

Vzdělávání/akce/účastníci 10/132 9/128 -/- 

Porady/počet akcí/účastníci 8/169 8/167 o/- 

Revize/počet/svazky 26/157 797sv. 9/60 479 sv. - 

 

Závěr: 

Úroveň poskytovaných služeb dle standardu pro výkon regionálních funkcí byla zachována 

v porovnání s loňským rokem. V některých oblastech došlo k navýšení (soubory VF, nákup 

z prostředků obce, konzultace, metodiky a výjezdy). Projevil se pokles v počtu účastníků porad a 

vzdělávacích akcí, ale jen řádech jednotek (tabulka). Počet revizí nelze srovnávat, vždy je 

postupováno dle zákona (revize probíhají podle počtu knihovních jednotek dané knihovny – tj. u 

knihoven regionu po pětiletém období. Všechny knihovny tuto povinnost splnily. Celkově se 

podařilo splnit všechny vytyčené úkoly pro dané období. 

http://www.knihovna-bv.cz/

