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MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV V ROCE 2017
HLAVNÍ ÚKOLY


žádosti na projekty a dotace
1. Knihovna 21. století – Nákup zvukových knih pro nevidomé a slabozraké uživatele v roce
2017 a rozšíření služeb zvukové knihovny
2. MK ČR – Projekt Česká knihovna určený na podporu nákupu nekomerčních titulů z děl české
literatury
3. MK ČR – Projekt Cizojazyčná literatura na podporu nákupu titulů cizojazyčné literatury
4. Jižní Morava čte – projekt na podporu čtenářství, kterým se obrací na děti a mládež v
Jihomoravském kraji prostřednictvím literární soutěže s tématem Mýty a legendy mého
kraje.
5. Dotace Jihomoravského kraje na výkon regionálních funkcí
























poskytování kvalitních knihovnických a informačních služeb uživatelům knihovny, pravidelné
doplňování a aktualizování knihovního fondu
spuštění nových služeb – Dodávka knih do domu, Odlož knihu a Validace MojeID v knihovně
sloučení hudebního oddělení, čítárny, studovny a zvukové knihovny do společného Oddělení
informačních a speciálních služeb
přesun malého sálu do přízemí knihovny
zřízení samostatné počítačové učebny
obnova nábytkového vybavení
pravidelné přispívání katalogizačními záznamy do souborného katalogu Národní knihovny ČR a
katalogu SKAT
důraz na vzdělávání a profesní růst pracovníků knihovny
prohlubování spolupráce se školami a mimoškolními zařízeními, pořádání pravidelných kulturních
pořadů pro děti a mládež
aktivní spolupráce s Městem Břeclav a jeho příspěvkovými organizacemi, a dále s TyfloCentrem
Břeclav, VZP, kluby seniorů, Actiwity DC a s různými zájmovými kroužky a sdruženími (nově
s Oblastní charitou Břeclav, Sdružením Práh, ČSOL Břeclav a KVH Břeclav)
realizace projektu Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)
pravidelné pořádání literárních a hudebních kaváren
realizování počítačových kurzů, kurzu fotografování a kurzů trénování paměti
promítání nekomerčních filmových titulů (Free Film Fest)
realizace divadelních představení v knihovně (LiStOVáNí, Divadlo Maléhry, Loutkové divadélko
Radost)
realizace výstav výtvarných děl v Galerii na schodech
aktivní podíl při přípravě Folklorní výtvarné akademie a konferenci Živý folklór
spoluúčast na projektu Cesta nejen ke hvězdám, zaměřeného na popularizaci vědy
příprava dalších přednášek a besed pro návštěvníky knihovny v hlavní budově i na pobočkách
pravidelné aktualizace internetových stránek a sociálních sítí Městské knihovny Břeclav
propagace činnosti knihovny v celostátním a regionálním tisku
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HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY BŘECLAV V ROCE 2017

Položka
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Odvody do FKSP
Odpisy
Jiné ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM

Rozpočet
1 394 000,00
807 000,00
440 000,00
66 000,00
5 000,00
621 000,00
6 155 000,00
1 979 000,00
16 000,00
116 000,00
4 000,00
1 302 000,00
12 905 000,00

Skutečnost
1 872 793,77
590 908,33
191 700,14
66 852,00
3 559,00
806 910,92
6 144 884,00
2 076 650,00
16 889,00
120 997,68
–1 182,00
1 129 541,16
13 020 504,00

S/R
134%
73%
44%
101%
71%
130%
100%
105%
106%
104%
–30%
87%
101%

S–R
478 793,77
–216 091,67
–248 299,86
852,00
–1 441,00
185 910,92
–10 116,00
97 650,00
889,00
4 997,68
–5 182,00
–172 458,84
115 504,00

Tržby z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Jiné ostatní výnosy
Provozní dotace
Dotace JMK
Dotace MK ČR/21
VÝNOSY CELKEM

550 000,00
108 260,00
100 000,00
10 527 000,00
1 715 000,00
15 000,00
13 015 260,00

481 221,00
108 260,00
247 466,00
10 527 000,00
1 715 000,00
15 000,00
13 093 947,00

87%
100%
247%
100%
100%
100%
101%

–68 779,00
0,00
147 466,00
0,00
0,00
0,00
78 687,00

Hospodářský výsledek

73 443,00
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NÁKUP LITERATURY, NOVIN, ČASOPISŮ, CD, ZVUKOVÝCH KNIH
A DESKOVÝCH HER V ROCE 2017
CELKEM NA NÁKUP KNIHOVNÍHO FONDU
částka na nákup z rozpočtu MK (Kč)

947 153,82
NÁKUP LITERATURY
689 152,31

částka na nákup z rozpočtu MK (Kč)
Česká knihovna – česká literatura (projekt) (Kč)

10 051

Česká knihovna – cizojazyčná literatura (projekt) (Kč)

31 007

počet nakoupených knih (svazky)

3 859
823

počet darovaných svazků knih (svazky)

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

115 976,82

počet nakoupených titulů

116

dary (tituly)
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NÁKUP CD
částka na nákup z rozpočtu MK (Kč)

50 849,26

počet nových CD

274

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

25 145,93

počet nových titulů

247

dary, granty, dotace

25 145,93

NÁKUP DESKOVÝCH HER
částka na nákup z rozpočtu MK (Kč)
počet nových titulů

66 029,50
198

STAV KNIHOVNÍHO FONDU K 31. 12. 2017
Celkem 133 587 svazků knihovních jednotek.
Z toho:
117 596 knihy (42 163 naučná a 75 433 beletrie)
13 667 CD
2 168 elektronické dokumenty
156 zvukově obrazové dokumenty
202 titulů docházejících periodik
198 deskových her
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STATISTICKÁ ČÍSLA MĚSTSKÉ KNIHOVNY BŘECLAV ZA ROK 2017
Registrovaní čtenáři knihovny
dospělí

celkem

děti

1 693

91

1784

dětské oddělení

231

660

891

pobočka Poštorná

550

344

894

pobočka St. Břeclav

108

52

160

pobočka Charvátská Nová Ves

119

69

192

2 701

1 216

3 921

dospělé oddělení

celkem

Návštěvníci knihovny
dospělé oddělení

22 071

dětské oddělení

11 060

studovna (do 21.8.)

5 747

zvuková knihovna

308

hudební oddělení + čítárna (do 21.8.)

7 248

oddělení informačních a speciálních služeb (od 4.9.)

5 815

pobočka Poštorná

18 607

pobočka St. Břeclav

1 524

pobočka Charvátská Nová Ves

2 114

celkem

74 494
virtuální návštěvníci

webové stránky (www.knihovna-bv.cz)
On-line Clavius

28 581
25 744

On-line Carmen

Neuvádíme

blog

6 690

youtube

7 314

Facebook, Instagram

408 948

Výpůjčky
knihy, časopisy, zvukové knihy, CD
dospělé oddělení

76 055

dětské oddělení

25 706

studovna (do 21.8.)

1 220

zvuková knihovna

4 730

hudební oddělení + čítárna (do 21.8.)
oddělení informačních a speciálních služeb (od 4.9.)

30 209
9 443

pobočka Poštorná

45 116

pobočka St. Břeclav

8 018

pobočka Charvátská Nová Ves

7 490

celkem

207 987
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HODNOCENÍ GRANTŮ V ROCE 2017

Městská knihovna Břeclav v roce 2017 podala pět žádostí o grant, ve čtyřech případech byla úspěšná.

1. Knihovna 21. století – Nákup zvukových knih pro nevidomé a slabozraké uživatele v roce 2017
Žádáno: 15 000,– Kč
Získáno: 15 000,– Kč
Celkové náklady na projekt (dle žádosti): 30 000,– Kč
Celkové náklady na projekt: 31 586,93 Kč
V průběhu roku 2017 jsme pro naše uživatele nakoupili celkem 247 titulů nových zvukových knih.
Částku 15 000,– Kč jsme použili na roční licenci za přístup do databáze Knihovny a tiskárny pro nevidomé K.
E. Macana. Z této databáze jsme si stáhli a vypálili na CD celkem 200 titulů zvukových knih, protože velká
část našich uživatelů vyžaduje zvukové knihy ve fyzické formě. Za 6 441 Kč ze spoluúčasti knihovny jsme
nakoupili CD–R média a obaly, které jsme použili na vypálení a uchování těchto vypálených zvukových knih
z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana. Částku 10 145,93 Kč ze spoluúčasti knihovny jsme použili
na nákup 47 titulů komerčně vydávaných CD, kterými jsme doplnili nabídku zvukových knih pro naše
nevidomé a slabozraké uživatele, především pro ty v mladším věku. Z celkové částky 31 586,93 Kč na
projekt tak tvořila dotace Knihovny 21. století 47,48 %
V roce 2017 využilo služeb zvukové knihovny 379 návštěvníků, vypůjčeno bylo 4730 knihovních
dokumentů. Oproti loňskému roku (za rok 2016 to bylo 290 návštěvníků) došlo k výraznému nárůstu, také
díky větší informovanosti o oddělení, propagací zvukové knihovny mezi návštěvníky knihovny a
prohlubováním velmi dobré spolupráce s pracovištěm TyfloCentrum Břeclav.
Klienti této organizace navštěvují knihovnu jako posluchači, kteří chodí poslouchat prezenčně
zvukové knihy, i jako návštěvníci, kteří přicházejí na hudební kavárny, které jsou u nich velmi oblíbené.
Pracovnice knihovny na požádání pořádají akce i přímo v prostorách břeclavského TyfloCentra.
Městská knihovna Břeclav prezentovala své služby na 9. Veletrhu sociálních služeb, předvedla nabídku
pomůcek a technické vybavení pro nevidomé včetně loni zakoupených přehrávačů, a informovala veřejnost
o zvukové knihovně, o práci s nevidomými a slabozrakými čtenáři i o činnosti knihovny jako celku.
2. MK ČR – Projekt Česká knihovna určený na podporu nákupu nekomerčních titulů z děl české literatury
Žádáno: 6 500 Kč + rezerva (20 svazků)
Získáno: 10 051 Kč
Spoluúčast knihovny na projektu: 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. Literární rada MZK zařadila do projektu 197
titulů od 42 nakladatelů. Každá knihovna si mohla objednat v základní objednávce knihy v celkové hodnotě
6 500 Kč. Stejně jako v minulých letech obsahovala Objednávka i rubriku „rezerva“ na další doplnění fondu
naší knihovny, maximálně 20 svazků. Z projektu Česká knihovna MK Břeclav obdržela 39 svazků knih v
hodnotě 10 051 Kč.
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3. MK ČR – Projekt Cizojazyčná literatura na podporu nákupu titulů cizojazyčné literatury
Žádáno: 30 000 + 20 000 Kč (rezerva)
Získáno: 31 007 Kč
Spoluúčast knihovny na projektu: 0,– Kč
Cizojazyčná literatura je projekt Ministerstva kultury podporující nákup titulů na doplnění fondů
knihoven cizojazyčnou literaturou. Literární rada MZK zařadila do projektu 300 titulů. Každá knihovna si
mohla objednat v základní objednávce knihy v celkové hodnotě 30 000 Kč. Objednávka obsahovala i rubriku
„rezerva“ – 20 000 Kč. Z projektu Cizojazyčná literatura MK Břeclav obdržela 140 svazků knih v hodnotě 31
007 Kč

4. JMK – Jižní Morava čte
Žádáno: 170 000 Kč
Získáno: 170 000 Kč
Spoluúčast knihovny na projektu: 0,– Kč
Projekt Jižní Morava čte je zaměřen na posílení a zvýraznění významu čtení, mezigeneračních
setkávání v obci a funkce knihoven jako komunitních center obce. Skrze spolupráci se školami je také kladen
důraz na posílení vazeb k regionu a povědomí o jeho historii, propojování souvislostí. V roce 2017 proběhl
již druhý ročník projektu, který břeclavská knihovna pořádá ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou
v Brně. Celkem se v roce 2017 všech 228 akcí v 60 zapojených knihovnách Jihomoravského kraje zúčastnilo
5574 dětí a 1635 dospělých.
Hlavním tématem letošního ročníku byly Příběhy mého kraje. Také v břeclavské knihovně jsme k
tomuto tématu připravili několik doprovodných programů pro základní a mateřské školy, školní družiny, ale
i pro veřejnost. Konkrétně to byly například tyto akce: Velké říjnové společné čtení, Odpoledne s hrou Jižní
Morava čte, besedy na téma Znáš své město?, Putování po knihovně a různé soutěže. Projekt byl zakončen
16. listopadu 2017 slavnostním setkáním všech zúčastněných dětí, jejich rodičů, prarodičů, sourozenců,
učitelů a kamarádů, kterých se v dětském oddělení sešlo na 130. Všichni autoři soutěžních prací byli
oceněni řadou hodnotných cen.
Nejmenší děti ve věku od 4 do 7 let z kategorie literárně-výtvarné, a děti ve věku od 8 do 15 let
tvořící v kolektivech, se sešly 3. prosince 2017 v Divadle Polárka, kde na ně čekalo divadelní představení a
vyhlášení absolutních vítězů. V Hvězdárně a planetáriu Brno proběhlo 9. prosince 2017 vyhlášení dvou
kategorií literární soutěže, tentokrát dětí ve věku 8-10 let a 11-15 let, kde pro ně bylo připraveno kromě
filmových představení také předání cen a čtení vítězných prací.
Projektu Jižní Morava čte se i díky velkému nasazení realizačního týmu a zapojených knihoven
podařilo rozvinout spolupráci mezi veřejnými knihovnami, školami a posílit partnerské vztahy mezi obcemi
celého JM kraje. Byla naplněna podstata projektu – podpořit u dětí budování vztahu s místem, kde žijí,
seznámení s historií regionu. I proto se připravuje už třetí ročník, tentokrát na téma Moje obec – moje
město – můj kraj za 100 let, který bude probíhat od první poloviny června do první poloviny listopadu 2018.
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VÝBĚR Z KULTURNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V ROCE 2017
Virtuální Univerzita třetího věku
I v roce 2017 pokračovalo v břeclavské knihovně studium 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. V roce 2017 dokončilo první šestisemestrální studijní cyklus Svět kolem nás
I., dalších 10 absolventů. Virtuální Univerzitu třetího věku nově mohou studovat jen osoby se statutem
důchodce nebo invalidní důchodci bez rozdílu věku.
Pro jarní semestr si studenti vybrali zajímavé téma České dějiny a jejich souvislosti, jehož
lektorem byl prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. Pro tento semestr se ke studiu přihlásil rekordní počet 67
posluchačů.
Zimní semestr 2017 se týkal tématu Cestování – co jste ještě nevěděli. Šestidílný cyklus
přednášek byl věnován zajímavým informacím o historii cestování a lázeňství. Pro tento semestr se ke
studiu přihlásilo 58 posluchačů.
Slavnostním ukončením každého semestru bývají závěrečné semináře. V lednu se studenti
zúčastnili nepovinného závěrečného semináře, který tentokrát probíhal v Zábřehu na Moravě, součástí
semináře byla také návštěva místního muzea s expozicí věnovanou nebo zvonice kostela. Na ukončení
jarního semestru si studenti vybrali možnost absolvovat závěrečný seminář v Hodoníně. Součástí semináře
byla také návštěva místní Galerie výtvarných umění, Masarykova muzea v Hodoníně a kostela Sv. Vavřince.

Hudební kavárny a literární kavárny
Knihovna i v roce 2017 pořádala pravidelně každý měsíc Hudební a literární kavárny určené pro
širokou veřejnost, a pokračovala i ve speciálních přednáškách pro Klub důchodců v Poštorné, Tyflocentrum
Břeclav nebo Svaz tělesně postižených. V hudebních kavárnách byl na programu Karel Zich, J. S. Bach,
Fredie Mercury, Ludwig van Beethoven nebo Světové filmové melodie, literárními tématy byly Jan Skácel,
básník ticha, Pod Davidovou hvězdou, Největší Čech – Karel IV. nebo Vánoční zvyky a tradice
Z autorských čtení se uskutečnilo např. čtení z knih autorky ženských románů Markéty Harasimové Poháry
touhy a zejména hojně navštívená beseda Krvavé jahody s Věrou Sosnarovou, bývalou vězenkyní sibiřského
Gulagu.

Listování.cz
Z cyklu scénických čtení (mj. Arnošt Lustig – Láska a tělo, Torey Hayden – Zvíře nebo Grégoire
Delacourt – Na první pohled) mělo největší ohlas happeningové představení Stopařův průvodce po Galaxii
s podtitulem: Oslavte Ručníkový den v knihovně!, dále představení Závěrka s populárním českým autorem
Milošem Urbanem a zejména letní čtení z románu amerického spisovatele C. D Payna Turné v hajzlu, které
se konalo za osobní účasti tohoto světoznámého autora.
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Cesta nejen ke hvězdám
Ve spolupráci s Pavlem Auzkým pokračovala knihovna v cyklu populárně vědeckých přednášek
Cesta nejen ke hvězdám, věnovaném převážně popularizaci astronomie a astrofyziky (Když vybuchne
supernova – Mgr. Jakub Rozehnal, Úspěchy a omyly v novém miléniu – Prof. RNDr. Petr Kulhánek).
Zpestřením cyklu byly mj. přednášky Albrecht z Valdštejna Mgr. Jiřího Miholy, Imunologie včera dnes a
zítra – RNDr. Blanky Říhové, Od vzniku života po evoluci člověka prof. RNDr. Václav Pačese, bývalého
předsedy Akademie věd České republiky, a především velmi navštívená přednáška jaderné fyzičky a
předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ing. Dany Drábové Příběh uranu.

Živý folklor
Dostat ještě více do povědomí lidové umění a folklór bylo cílem dalšího ročníku konference Živý
folklór, kterou uspořádala Jihomoravská komunitní nadace, Městská knihovna Břeclav a Malovaný kraj v
břeclavské knihovně. Konferenci, která se konala v pátek 13. října ve velkém sále knihovny, navštívilo 50
návštěvníků. Pokračoval i projekt Folklorní výtvarná akademie kurzem Vyšívání s malérečkou Marií
Švirgovou a cyklem Šaty z modrotisku.

Výběr z dalších akcí:














Poštorenští muzikanti a kapelníci – přednáška Františka Schulze
Kurz osobního rozvoje – přednášky Tajemství komunikace, Jak se vyhnout konfliktu, Tajemství komunikace,
Jak zvládat negativní emoce a Sebekoučování
Festival Pro Tibet 2017 – promítání filmů doprovázené relaxačním koncertem na tibetské mísy
Filosofie a náboženství tradiční Číny – přednášky Mgr. Zdeňka Chmelky
Projezme se ke zdraví, aneb jak se zbavit nemocí – přednáška Stanislava Skřičky
Jak jsem vyučoval folklor v Americe – přednáška Jaroslava Švacha
Duchovní numerologie – Životní čísla – přednášky Nikolety Urwardy
Vznik Československa a události v Břeclavi – ve spolupráci s břeclavskou ČSOL
Bitva u Zborova – ve spolupráci s břeclavskou ČSOL
Domácí ošetřovatelská péče – ve spolupráci s Oblastní charitou Břeclav
Cestování na Filipíny – cestovatelská přednáška Báry Pečeňové
Bombardování Břeclavi 1944 – ve spolupráci s břeclavskou ČSOL
Aktivity Starobřeclavského krúžku po světové válce – Oldřich Kurečka, Jaroslav Švach a Jožka Černý

Výstavy ve vstupních prostorách MK Břeclav – Galerie na Schodech





Lenka Neuhauserová – Z mého ateliéru
Libor Juřena – Z mého skicáře
Adrian Malmgren – Issac v úzkých
Jiří Hiršl – Veselá chumelenice

Publikační činnost


Zdeněk Chmelka. Pár slov k zamyšlení aneb Vzkaz tištěného svitku z Pavilonu harmonie a štěstí s
podtitulem Inspirativní myšlenky českého „poutníka“ ovlivněné tradiční čínskou filozofií. – spoluvydavatel
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ORGANIZAČNÍ ZMĚNY A NOVÉ SLUŽBY
Nová služba Donáška knih do domu
Břeclavská knihovna zavedla od ledna 2017 novou službu – donášku objednaných knih, časopisů a
zvukových knih přímo do domu. Tato služba je bezplatná a je prioritně určena pro handicapované a
imobilní občany. Zároveň ji však mohou využít i občané s omezenou schopností pohybu či dlouhodobě
nemocní. Podmínkou je pouze platný čtenářský průkaz a bydliště ve městě Břeclav.
Služba funguje dvakrát měsíčně, vždy v předem dohodnutý termín, v dopoledních hodinách. Maximálně lze
vypůjčit pět knih najednou.
Nová služba: Odlož knihu
Nová služba Odlož knihu, je určena čtenářům, kteří se z časových či jiných důvodů nemohou v knihovně
zdržet vybíráním knih. Pokud se zrovna nenachází v knihovně, může si z domu či na cestě přes katalog
objednat tituly z fondu ústřední knihovny.
Najednou lze objednat maximálně tři knihy. Knihy lze vybírat prostřednictvím záznamů v on-line katalogu
knihovny a v katalogu Carmen. Má-li čtenář ve svém čtenářském kontě uvedenou e-mailovou adresu,
obdrží nejpozději do 24 hodin informaci o tom, jsou-li odložené knihy připraveny k vyzvednutí. Knihy jsou
přichystány do následujícího půjčovního dne a odloženy po dobu tří dnů. Služba je zpoplatněna částkou 10
Kč za jednu objednávku.
Organizační změny v knihovně
Od 1. února došlo ke změně na pozici zástupce ředitele, kdy o uvolnění z funkce požádala Milada Miklíková.
Zástupcem ředitele a vedoucím Útvaru knihovnických a informačních služeb byl jmenován Mgr. Jaroslav
Čech, který má zároveň na starost oblast celoživotního vzdělávání, akce pro veřejnost a správu počítačové
sítě. Zároveň byly určeny pracovnice odpovědné za provoz jednotlivých oddělení.
Od září 2017 došlo ke spojení hudební oddělení, čítárny, zvukové knihovny a studovny do jednoho oddělení
nesoucího název Oddělení informačních a speciálních služeb. Díky vstřícnosti zřizovatele se jej podařilo
vybavit novým moderním nábytkem. Nové oddělení se nachází v prostorách bývalé studovny v prvním
patře přístavby ve dvoře. Stávající čítárna v přízemí historické budovy knihovny byla přeměněna na nově
zařízený multifunkční sál, kde budou probíhat kulturní a vzdělávací akce. Stávající malý sál bude nyní sloužit
jako počítačová učebna pro pořádání počítačových i jiných vzdělávacích kurzů. Také tyto prostory byly
vybaveny novým moderním nábytkem.
Jednotná půjčovní doba
Další důležitou změnou byla od září 2017 úprava půjčovní doby. Nově byla zavedena jednotná půjčovní
doba ve všech odděleních ústřední knihovny, a to každý všední den od 10 do 18 hodin. Pouze v dětském
oddělení zůstalo otevřeno jako doposud, tj. od 13 do 18 hodin. Věříme, že toto rozšíření a zjednodušení
výpůjční doby čtenáři i návštěvníci knihovny ocení.
Nová služba PŮJČOVÁNÍ DESKOVÝCH HER
Od ledna 2018 zavádí knihovna novou službu – půjčování deskových her domů. Z toho důvodu bylo v roce
2017 v rámci přípravy na spuštění této nové služby zakoupeno 198 deskových her v celkové hodnotě
66 029,50 Kč.
Služba je určena pro dětské i dospělé čtenáře. Dítě musí přijít poprvé se zákonným zástupcem - zákonný
zástupce podepíše souhlas a seznámí se s podmínkami půjčování společenských her. Absenčně se půjčuje
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pouze jedna hra nebo elektronická tužka na jeden měsíc, bez možnosti prodloužení (při pozdním vrácení je
každý uživatel povinen zaplatit upomínací poplatek).
Za dokumenty, které stály více než 700 Kč, je vybírána vratná kauce 200 Kč. V případě ztráty jakékoli
součásti hry, je čtenář povinen uhradit celou cenu hry.

PROPAGACE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Pro propagaci svých akcí a služeb využívá knihovna své webové stránky, blog, Facebook, nově i Instagram,
Youtube a další osvědčené zdroje - plakáty, letáky, rozesílání SMS a e-mailových zpráv, regionální tisk,
kabelová televize. Na Facebooku to bylo za rok 2018 508 příspěvků, které zhlédlo 408 948 návštěvníků.
Vlastní facebookový profil provozuje i pobočka v Poštorné, za rok 2017 zveřejnila 180 příspěvků, které
zhlédlo 18 596 návštěvníků.
Facebook Městské knihovny Břeclav má v současnosti 1016 fanoušků (o 243 více jak v roce 2016).

AKTUALIZACE FONDU
V roce 2017 bylo vyřazeno 6 032 svazků opotřebovaných, duplicitních, zastaralých knih v celkové hodnotě
615 423 Kč. S vyřazenými dokumenty jsme postupovali tak, jak nám nařizuje zákon. Nabídkové seznamy
knih jsme vystavili na webu knihovny a na portálu Konference knihoven, a knihy, o které knihovny
neprojevily zájem, jsme ocenili a nabídli občanům města k prodeji.
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KULTURNÍ KALENDÁŘ VYBRANÝCH AKCÍ ZA ROK 2017
LEDEN
FreeFilmFest – Punkový syndrom
Literární kavárna – Jan Skácel, básník ticha
F*ckUp při cestování – cestovatelská přednáška Báry Pečeňové
LiStOVáNí.cz: Arnošt Lustig – Láska a tělo
Schizofrenie nemoc, se kterou se dá žít – ve spolupráci se sdružením Práh
Povídám, povídám pohádku – O prasátku Lojzíkovi
ÚNOR
FreeFilmFest – Švédská teorie lásky
Poštorenští muzikanti a kapelníci – přednáška Františka Schulze
Virtuální univerzita třetího věku – VU3V – České dějiny jejich souvislosti
Hudební kavárna – Fredie Mercury
Černobyl – 30 let poté – cestovatelská přednáška Lucie Pyskaté
Duchovní numerologie – přednáška Nikolety Udwardy
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Krvavé jahody – beseda s Věrou Sosnarovou
Kurz fotografování digitální zrcadlovkou – focení pro každého
Literární kavárna – Pod Davidovou hvězdou
Folklorní akademie – Vyšívání s malérečkou Marií Švirgovou
Festival Pro Tibet 2017 – promítání filmů doprovázené relaxačním koncertem na tibetské mísy
DUBEN
FreeFilmFest – Hooligan Sparrow
Předsudky v inkontinenci – přednáška ve spolupráci s Oblastní charitou Břeclav
Literární kavárna – Největší Čech – Karel IV.
LiStOVáNí.cz: Grégoire Delacourt – Na první pohled
Filosofie a náboženství tradiční Číny I. – Konfuciánství a taoismus – přednáška Zdeňka Chmelky
Filosofie a náboženství tradiční Číny II. – Buddhismus – přednáška Zdeňka Chmelky
Jak jsem vyučoval folklor v Americe – přednáška Jaroslava Švacha
Cesta nejen ke hvězdám: Mají gravitační vlny naději? – Petr Kulhánek
Noc s Andersenem – pobočka Poštorná
KVĚTEN
Rickshow v Indii – cestovatelská přednáška
LiStOVáNí.cz: Oslavte Ručníkový den v knihovně! – Stopařův průvodce po Galaxii
Hudební kavárna – Nejslavnější světové filmové melodie
Divadlo MALÉhRY: Jak na příšery
Poštorenští hudebníci a kapelnícii – opakování přednášky Františka Schulze
Cesta nejen ke hvězdám – RNDr. Petr Kulhánek – Úspěchy a omyly v novém miléniu
Radosti a starosti pana starosty – beseda se žáky ZŠ
ČERVEN
LiStOVáNí.cz: C. D. Payne – Turné v hajzlu
Projezme se ke zdraví, aneb jak se zbavit nemocí
Cesta nejen ke hvězdám – Václav Pačes – Od vzniku života po evoluci člověka
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KULTURNÍ KALENDÁŘ VYBRANÝCH AKCÍ ZA ROK 2017

ZÁŘÍ
Představuje se… Výtvarný ateliér Duhovka – výstava prací žáků
Cesta nejen ke hvězdám – Dana Drábová – Příběh uranu
Virtuální akademie třetího věku VU3V – Cestování – co jste možná nevěděli
LiStOVáNí.cz: Torey Hayden – Zvíře
Poprvé do školy, poprvé do knihovny
Jižní Morava čte – literární soutěž pro děti
ŘÍJEN
Loutkové divadlo Radost – Kašpárek v zakletém hradu
Projezme se ke zdraví, aneb jak se zbavit nemocí II. – přednáška Stanislava Skřičky
Konference Živý folklor
Markéta Harasimová – Poháry touhy – autorské čtení
Legionářští "Bráškové" z Břeclavska – přednáška Františka Trávníčka
Beseda s ilustrátorem Pavlem Čechem
Podzimní jablko – výtvarná soutěž
Tajemství Velikonočního ostrova – cestovatelská přednáška Danuše Ušelové
VŘSČ – Jižní Morava čte
Vznik Československa a události v Břeclavi
LISTOPAD
FreeFilmFest – Prázdniny v Černobylu
Závěrka – LiStOVáNí s Milošem Urbanem
Cestování na Filipíny – cestovatelská přednáška Báry Pečeňové
Aktivity Starobřeclavského krúžku po světové válce
Domácí ošetřovatelská péče – ve spolupráci s Oblastní charitou Břeclav
Bombardování Břeclavi 1944 – ve spolupráci s břeclavskou ČSOL
Bitva u Zborova – ve spolupráci s břeclavskou ČSOL
Povídám, povídám pohádku: Dubánci z lesa
PROSINEC
Free Film Fest: Cesta tam
Advent v knihovně
Zdobení vánočního stromečku a Pohádkovníku
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PROFESNÍ RŮST PRACOVNÍKŮ 2017
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. V souvislosti se změnami ve vedení organizace byly zavedeny též
operativní porady, které se konají podle potřeby a řeší aktuální bezodkladné problémy. Zaměstnanci byli
vysíláni na odborné kurzy, semináře a školení zaměřené na nové formy práce se čtenářem a potřeby
organizace. V rámci výměny zkušeností jsme navštívili Masarykovu veřejnou knihovnu ve Vsetíně, a naopak
jsme v naší knihovně uvítali profesní návštěvy knihovníků z Hodonína a Kutné Hory.
Pracovníci letos absolvovali tato školení a semináře:
datum

název, místo konání

účast

18. 1. 2017

VU3V – závěrečný seminář Zábřeh na Moravě

Čech, Klaudová

31. 1. 2017

Křížová

2. 3. 2017

Naučte se efektivně natáčet videa pro Youtube
(Evropské regionální centrum)
Validace účtů MojeID

6. 4. 2017

MZK Brno – Jenom Facebook nestačí

Křížová, Pyskatá

11. 4. 2017

MK Třebíč – seminář Zvukové knihy

Slabá, Klaudová

18. 4. 2017

NK Praha – zasedání Rady SKAT

Čech

25. – 26. 4. 2017

MVK Vsetín – Hrátky s pamětí

Čech

9. 5. 2017

NK Praha – Výroční schůze SKAT

Čech

3. – 4. 5. 2017

KJM Brno – Seminář hudebních knihoven

Klaudová

10. 5. 2017

MZK Brno – Kritické myšlení

Létalová, Melská

Denemarková

11. – 12. 5. 2017 KJM Brno – Moderní technologie v knihovnách

Piškulová, Kurialová

12. 5. 2017

Knižní veletrh Praha

Létalová, Melská, Čech, Křížová,
Pyskatá, Turečková

26. 5. 2017

VU3V – závěrečný seminář Hodonín

Čech, Klaudová

1. 6. 2017

MZK Brno – Kurz kreativní prezentace (Canva)

Piškulová, Kurialová

7. 6. 2017

KJM Brno – seminář Metody dramatické práce

Piškulová, Kurialová

21. – 22. 6. 2017

KJM Brno – seminář Didaktické pomůcky a hry

Létalová, Piškulová, Kurialová

14. 7. 2017

MK Č. Třebová – předvedení knihovního systému KOHA Buršíková, Miklíková, Uhlíř

18. 7. 2017

Střih firemního videa krok za krokem

Křížová

21. 7. 2017

MěK Břeclav – Praktický nácvik sebeobrany (Sorudo)

všichni pracovníci

28. 7. 2017

MVK Vsetín – výměna zkušeností

všichni pracovníci

5. 9. – 6. 9. 2017

KJM Brno – Dospívající v knihovnách

Létalová, Melská, Piškulová, Kurialová

12. 9. – 14. 9.

Olomouc – Konference Knihovny současnosti

Čech, Uhlíř, Klaudová, Piškulová

8. 9. 2017

MěK Břeclav – Kurz kreativní prezentace (Canva)

všichni pracovníci

17. 10. 2017

NTK Praha – Systémy KOHA a Tritius

Křížová

19. – 20. 9. 2017

KFB Zlín – Seminář hudebních knihoven

Klaudová

18. – 19. 10. 2017 KJM Brno – Chceme dětem číst

Létalová, Melská, Piškulová, Kurialová

2. 11. 2017

MZK Brno – Novinky Knihovny.cz a Akviziční portál

Křížová

8. 11. 2017

Piškulová, Kurialová

11. 2017

MěK Přerov – Současná literatura pro děti a její vliv na
rozvoj čtenářství
MěK Břeclav – předvedení knihovního systému KPSYS

29. 11. 2017

KJM Brno – Valná hromada SKIP

Čech, Uhlíř
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všichni pracovníci

VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ROCE 2017
Regionální působnost knihovny
Městská knihovna Břeclav pověřená výkonem regionálních funkcí obsluhuje celkem 77 knihoven
včetně poboček – 13 knihoven profesionálních a 4 pobočky, 56 neprofesionálních a 1 pobočku, 3 pobočky
MěK Břeclav. Všechny obsluhované knihovny regionu jsou zaevidovány na MK ČR a každá knihovna má
podepsanou smlouvu o poskytování regionálních služeb. Všechny knihovny využívaly nabízené služby dle
standardu.
Počet pracovníků
Provoz útvaru regionálních služeb byl zabezpečen 4 pracovnicemi, ale jen 3 pracovní úvazky:





Eva Vargová – ½ úvazku – balení, pomocné práce (bez kvalifikace)
Helena Buršíková – ½ úvazku – katalogizace, akvizice, zpracování
Jitka Burešová: 1 úvazek – VF a nákup z prostředků obcí, zpracování
Jarmila Smolová: 1 úvazek – vedoucí útvaru (revize, metodiky, rozvozy nákup z prostředků obce a
výměnné fondy, systémy Clavius, Tritius, školení, porady, legislativa, personální, agenda)

Financování činností útvaru regionálních služeb bylo od počátku roku zabezpečeno z finančních
prostředků MÚ Břeclav, a to do obdržení dotace z JMK.
Změny v knihovnách regionu
Stěhování knihoven, rekonstrukce:










Šakvice – knihovna přestěhována do víceúčelové budovy se sálem, přednáškovou místností a zázemím.
Knihovna vybavena novým nábytkem a technikou, prostory upraveny za pomoci architekta (navrhl
úpravu prostor a vybavení knihovny v Pohořelicích). Knihovna je velice pěkná, účelná. Získala dětský
koutek a posezení pro děti. Knihovna využívá veškeré prostory v budově. Má bezbariérový přístup.
Obec nežádala dotaci určenou pro knihovny. Projekt byl financován z prostředků obce. Zájem
zřizovatele o knihovnu je příkladný.
Perná – knihovna byla přestěhována do zahradního traktu spojeného s budovou obecního úřadu.
Vzhledem k havarijnímu stavu bývalých prostor knihovny (po povodních mokré zdivo, plíseň), zřizovatel
nalezl jiné prostory. Knihovna získala navíc sociální zázemí a jednu vstupní místnost. Nevýhodou je
přístup přes dvorní trakt, prozatím přes chodbu obecního úřadu. To se má v budoucnu změnit, vchod
bude vybudován mimo budovu. Tím bude zabezpečen bezbariérový přístup pro uživatele. Bohužel
nebyly využity dotace určené pro knihovny, tudíž nebyl vyměněn nábytek ani technické vybavení. Pro
rok 2018 bylo doporučeno využít dotačních programů JMK a knihovnu vybavit novým nábytkem a
technikou.
Milovice – knihovna přestěhována do víceúčelové budovy. Nemá bezbariérový přístup. Pořízen knihovní
systém Tritius. V současné době je fond knihovny vkládán do systému. Systém pořízen z grantového
programu VISK 3.
Březí – pořízeny nové regály, koutek pro děti. Pořízena technika – PC, televize. Obec využila dotaci JMK.
Nový Přerov – knihovna byla vymalována, pořízeny nové regály, elektroinstalace. Dále byl pořízen nový
nábytek – stoly, židle. Buduje se prostor pro děti s vybavením. S využitím dotace JMK.
Sedlec – knihovna byla vymalována, nová elektroinstalace světel, nová podlaha, nový výpůjční pult a
regály. Obnova byla financována z finančních prostředků obce s přispěním dotace JMK.
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Popice – nové regály, nová technika – PC, tiskárna. Pořízeno s využitím dotace JMK.
Podivín – nové regály a vybavení do dospělého oddělení. S využitím dotace JMK.
Týnec – zakoupeno technické vybavení a nábytek. S využitím dotace JMK.
Rakvice – částečná obnova a rekonstrukce v dětském oddělení.
Přibice – celková rekonstrukce budovy (okna, podlahy, stěny, stavební úpravy). Knihovna bude
přestěhována do rekonstruovaného 1. patra. Nebude bezbariérový přístup – nelze zabezpečit. V
přízemí budovy bude umístěn lékař. Doporučeno využít dotace JMK určené pro knihovny – na vybavení,
obnovu technického vybavení apod.
Strachotín – pořízeny nové regály, sedací nábytek. Financováno obcí.

Všechny knihovny v regionu jsou funkční – 13 profesionálních plus 4 pobočky, 56 neprofesionálních
plus 1 pobočka, 3 pobočky MěK Břeclav. V regionu není žádná knihovna neevidovaná, všechny fungují pro
své uživatele. V případě rekonstrukcí nebo obnovy vybavení a prostor jsou knihovny na nezbytně nutnou
dobu uzavřeny nebo fungují pro uživatele omezeně. Ve všech knihovnách probíhá postupná aktualizace
knihovního fondu a přeznačování. Dokončuje se automatizace v knihovně v Milovicích – systém Tritius.
Všechny knihovny využívají služeb ÚRS a využívají nabídku knih z výměnných fondů.
Změna knihovníků:
V obcích Zaječí, Novosedly, Tvrdonice, Valtice, Vranovice, Nikolčice, Rakvice, Starovičky došlo ke
změně knihovníků, což obnášelo přítomnost vedoucí útvaru regionálních služeb při předávání knihoven a
proškolení nových knihovníků. Vždy byl sestaven Protokol o předání knihovny, je uložen v materiálech o
knihovnách na útvaru regionálních služeb, v knihovnách a na obecních úřadech. Knihovnici byli proškoleni v
programu Clavius a byli seznámeni s provozem knihovny, vedením dokumentace, práce se čtenářem,
propagací, správou webových stránek knihovny a všichni obdrželi důležité informace z oblasti knihovnictví.
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. Najeto bylo k
celkem 5 135 km.
Aktivity knihoven







Do projektu JMČ se v roce 2017 zapojilo 11 knihoven, včetně MěK Břeclav a poboček v Poštorné a
Charvátské Nové Vsi. Rada Jihomoravského kraje schválila projekt Jižní Morava čte jako individuální
dotaci hejtmana Jihomoravského kraje, s finančním navýšením na honoráře pro autorské besedy
regionálních osobností. Je kladen důraz na přípravu kulturně vzdělávacích aktivit pro čtenáře bez
rozdílu věku, rozvoj mezigeneračního setkávání, spolupráce s organizacemi měst a obcí, dobrá
propagace činnosti knihoven, spolupráce se zřizovatelem a další.
Městská knihovna Pohořelice se umístila v soutěži Městská knihovna roku na 1. místě ve velikostní
kategorii 3 001 – 5 000 obyvatel, obdržela 3. místo v soutěži Kamarádka knihovna (do 5 000 obyv.) a
ocenění za nejhezčí knihovnu.
Slavnostního setkání knihoven JMK v MZK se zúčastnily některé knihovnice a zastupitelé z regionu, mezi
nimi i nominovaná paní Dvořáková a Papežová z knihovny v Křepicích.
Všem knihovníkům bylo na poradách koncem roku poděkováno za odvedenou práci a obdrželi děkovný
list. Těm knihovníkům a knihovnicím, kterým se podařilo rozšířit služby, rozvíjet kulturně výchovnou
činnost v obci, uskutečnili zajímavé aktivity zvláště pro dětského čtenáře, ti obdrželi děkovný list a
knihu. Mezi nejlépe pracujícími knihovnami v oblasti dětského čtenářství byla vybrána knihovna v obci
(městě) Hustopeče, Mikulov, Pohořelice, Brumovice, Březí, Ivaň, Křepice, Nikolčice, Vrbice – rozvoj
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komunitní role knihovny v obci a rozvoj dětského čtenářství. Poděkování za spolupráci podporu
knihoven a vstřícnost obdrží formou dopisu také zřizovatelé.
Porady, konzultace, metodické návštěvy
V průběhu roku 2017 útvar regionálních služeb dle „Plánu vzdělávání a porad knihovníků regionu na
rok 2017“ uskutečnil celkem 8 porad – 6 porad profesionálních knihovníků (i neprofesionálních knihovníků
dle zájmu) spojené se vzdělávací akcí (semináře, školení) a 2 porady určené neprofesionálním knihovníkům.
Jedna porada byla výjezdní do MZK (exkurze na všechna oddělení, zvláště oddělení digitalizace). Porad se
zúčastnilo celkem 166 účastníků a bylo obslouženo celkem 60 knihoven regionu. Porady byly zaměřeny na
tyto oblasti: statistické vykazování, dotazníková šetření, CADR, celostátní akce, propagace knihovny, práce s
dětským čtenářem, komunitní role, JMČ, standardy, benchmarking, legislativa, revize, grantové programy,
dotace JMK, nákup z prostředků obcí, automatizace, webové stránky, aktuální informace z oboru aj.
Konzultace
Ve sledovaném období bylo uskutečněno 282 konzultací s knihovníky a zřizovateli buď osobně,
telefonicky nebo zpracováním informací a požadavků e-mailem. Z celkového počtu konzultací bylo
provedeno 59 konzultací se starosty obcí nebo pracovníky obecních úřadů. Konzultace se starosty obcí nebo
pracovníky obecních úřadů jsou prováděny pravidelně zejména e-mailovou poštou, telefonicky a osobně na
úřadech dle potřeby. Každému zřizovateli jsou poskytovány pravidelně důležité informace týkající se
knihoven – dotační programy, vyúčtování dotace, průzkumy, dotazníková šetření, zápisy z MN a další
potřebné zprávy týkající se provozu knihoven, a to e-mailovou poštou. Zástupci obcí, kteří se zapojili do
služby nákup knih z prostředků obce, obdrželi dopis s podrobnými informacemi. Konzultace se týkaly
převážně dotačních programů, automatizace knihoven, nákupu knih z prostředků obce, předání knihovny,
revize, vybavení knihoven, nový knihovník, statistiky apod.
Metodické návštěvy
V průběhu sledovaného období bylo realizováno 206 metodických návštěv a bylo obslouženo 74
knihoven regionu. Další výjezdy byly bez metodických návštěv knihoven spojené s rozvozem souborů knih z
VF a knih zakoupených z prostředků obcí. V těchto případech většinou probíhala i jednání se zřizovateli
nebo pracovníky obecních úřadů (nezapočítáváno do metodických návštěv).
Vzdělávání knihovníků
Pro knihovníky regionu byly připraveny semináře a knihovnické lekce (celkem 7) určené jak pro
profesionální tak i neprofesionální knihovníky. Na žádost knihovníků proběhl kurz Trénování paměti (6
lekcí), probíhal vždy úterý v dopoledních hodinách v MěK Břeclav. Zájemci byli z řad jak profesionálních
knihovníků, tak i knihovníků neprofesionálních.
Ostatní vzdělávání



https://www.mzk.cz/pro–knihovny
http://www.knihovna–bv.cz/doc/2017plan.pdf

Knihovníci regionu měli možnost přihlásit se na semináře, kurzy apod., které pořádala MZK. Všichni
knihovníci jsou pravidelně informováni o nabízených vzdělávacích aktivitách MZK Brno, případně NK Praha
a ostatních. V oblasti vzdělávání bylo obslouženo 54 knihoven regionu s celkovým počtem 108 účastníků a
bylo odučeno celkem 35 hodin. Dále jsou nabízeny individuální konzultace (středy odpoledne) zaměřené na
knihovní systémy – zaškolení, weby knihoven, knihovní techniku, dotace a podobně, podle požadavků
knihovníků.
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Datum

Název akce

Pořadatel

Účastníci Hodin

24. 1. 2017

Trénování paměti – kurz (6 lekcí)

MěK Břeclav

3. 3. 2017

Pobočka Poštorná,
MěK Břeclav
MěK Břeclav

19. 4. 2017

Knížka pro prvňáčka. Příklady dobré praxe, práce
s dětským čtenářem
Výsledky průzkumu prostorového a technického
vybavení veřejných knihoven
Digitalizace v MZK, Rakouská knihovna

8. 9. 2017

Vila Tugendhat+ film, přednáška

MěK Břeclav

20. 10. 2017

Benchmarking, Standard pro dobrou knihovnu

MěK Břeclav

8. 12. 2017

Facebook a jeho využití k propagaci knihovny

MěK Břeclav

Profi,
neprofi
Profi,
neprofi
Profi,
neprofi
Profi,
neprofi
Profi,
neprofi
Profi,
neprofi
Profi,
neprofi

7. 4. 2017

MZK, MěK Břeclav

24
2
2
2
3
2
2

Revize knihovního fondu
V roce 2017, dle knihovního zákona proběhlo celkem 24 revizí knihovního fondu. Bylo zrevidováno
celkem 150 626 svazků. Byly sestaveny Protokoly o provedení revize knihovního fondu a seznamy
nezvěstných knih. Po schválení zřizovatelem byly tyto knihy odepsány z fondu knihovny. Veškeré
dokumenty související s revizí fondu obdrželi zřizovatelé, knihovníci a Útvar regionálních služeb MěK
Břeclav. Na zahájení a ukončení revize byla přítomná vedoucí útvaru regionálních služeb. Knihovníkům byla
vždy poskytnuta metodická pomoc při zahájení, v průběhu i ukončení revize. Přehledy stavu revizí (termíny
provedení, ukončení) v jednotlivých knihovnách jsou k dispozici na útvaru regionálních služeb. Revize v
jednotlivých knihovnách se provádí pravidelně, vždy dle zákona (tzn. po pětiletém období). V současné
době jsou prováděny revize automatizovaně pomocí systému Clavius a Tritius. Jen nepatrná část knihoven
je nucena postupovat klasickým způsobem – jedná se o 5 poboček a 2 knihovny, které nemají
automatizované systémy.
Výměnné fondy, cirkulace
Od počátku roku 2017 bylo nakoupeno a odborně zpracováno 2 027 knih v celkové hodnotě
385 937,– Kč. Z celkové částky dotace JMK bylo vynaloženo 24,97 % na nákup knih do výměnných fondů.
Útvar regionálních služeb má ve výměnném fondu celkem 40 228 knih, které jsou určeny pro tvorbu
souborů knih pro knihovny regionu, vyřazeno z fondu bylo celkem 2 147 svazků. Vyřazené knihy byly
distribuovány knihovnám regionu dle rozpisu a budou součástí kmenového fondu knihoven jako nové
přírůstky. Za sledované období se vyexpedovalo 219 souborů knih výměnného fondu, které obsahovaly 28
252 svazků. Průměr na 1 soubor – 129 svazků (standard na 1 soubor – 50 svazků). Obslouženo bylo 77
knihoven. Za stejné období se vrátilo 499 souborů knih celých nebo zbytkových s počtem svazků 27 409.
Nákup z prostředků obcí
V letošním roce jsme pokračovali v nákupu knih z prostředků obcí a jejich zpracování. Na podnět
zareagovalo celkem 29 obcí v celkovém objemu 310 500,– Kč. Dodání knih je zabezpečeno rozvozem při
metodických návštěvách nebo podle potřeby. Se službou jsou spokojeni jak knihovníci, tak i zřizovatelé.
Tematické okruhy literatury, které pro své knihovny knihovníci požadují, si určují sami a své požadavky sdělí
ve formuláři, který pro ně připravuje ÚRS. Přednostně jsou nakupovány novinky v daném roce, knihovníci si
však mohou požádat i o nákup starší literatury (doplnění jednotlivých dílů, povinnou četbu, žádané čtenáři,
oblíbené autory apod.). Finanční prostředky na nákup knih zasílají zřizovatelé na účet MěK Břeclav,
nedočerpaná částka se vrací na účet obce. Zřizovatelé obdrží koncem roku podrobné vyúčtování včetně
faktur, seznamů nakoupené literatury a přehledu čerpání.
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Statistika nákupu knih z prostředků obcí za rok 2017
Knihovna

Částka na účtu

Počet knih

Celková cena Kč

Nákladová cena
Kč

Celkový rabat Kč

Průměrná cena
Kč / 1 ks

Borkovany

5000

27

7143

5000

2143

185

Bulhary

5000

27

7103

4971

2132

184

Diváky

5000

33

7136

4995

2141

151

Dobré Pole

7000

37

9983

6988

2995

189

Dolní Dunajovice

10000

63

14279

9995

4284

159

Dolní Věstonice

3000

15

4265

2986

1279

199

Ivaň

6000

34

8562

5993

2569

176

Jevišovka

18000

91

25625

17979

7646

198

Kašnice

3000

14

4276

2993

1283

214

Kostice

20000

103

28557

19990

8567

194

Křepice

4000

22

5713

4000

1713

182

Ladná

18000

90

25553

17986

7567

200

Moravská Nová Ves

20000

104

28569

19997

8572

192

Moravský Žižkov

20000

128

28571

19999

8572

156

Morkůvky

8000

42

11428

8000

3428

190

Němčičky

8500

44

12136

8496

3640

193

Nikolčice

10000

53

14147

9986

4161

188

Nový Přerov

10000

55

14275

9992

4283

182

Pasohlávky

10000

46

14154

9978

4176

217

Pavlov

5000

27

7143

5000

2143

185

Popice

25000

128

35702

24991

10711

195

Přibice

5000

34

7136

4995

2141

147

Rakvice

15000

85

21414

14989

6425

176

Starovice

5000

27

7074

4988

2086

185

Starovičky

10000

54

14256

9979

4277

185

Týnec

5000

27

7127

4989

2138

185

Uherčice

20000

102

28558

19990

8568

196

Vlasatice

10000

54

14286

10000

4286

185

Vrbice

20000

103

28570

19998

8572

194

CELKEM:

310500

1669

442741

310243

132498

186
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Vícezdrojové financování, dotace, granty
Dotace JMK – dotační titul pro knihovny: Nový Přerov, Sedlec, Popice, Březí, Podivín, Týnec –
celkem dotace 245 000,– Kč (vybavení knihoven – nové regály, nábytek, technické vybavení).
VISK 3 – Milovice – zahájení automatizace Tritius.
K21 – Mikulov 2x, Břeclav
Statistika knihovnických činností:
V průběhu měsíce ledna a února byly kontrolovány a zpracovány výkazy o činnosti knihoven regionu
za rok 2016. 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 2016, 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 2016 všem
knihovnám regionu a všechny údaje byly zpracovány elektronicky za všechny knihovny regionu. Stejným
způsobem bude postupováno i v letošním roce.
Stav automatizace knihoven regionu:
Ze 77 knihoven regionu včetně poboček je automatizováno knihovním systémem Clavius, Tritius
celkem 70 knihoven (90,9%). Knihovny mají modul katalogizace, výpůjční protokol, evidence periodik,
program ISHARE, modul revize, katalog. Obec Milovice obdržela dotaci MK ČR VISK 3 na systém Tritius. V
současné době pokračuje vkládání záznamů do systému. Stav: 77 knihoven celkem, Clavius – 66, Tritius – 4.
Ze zbývajících 7 knihoven bez systému se jedná o 5 malých poboček Smolín, Nová Ves, Nejdek,
Bohumilice, Nové Mlýny a o 2 neprofesionální knihovny v obci Troskotovice a Dolní Věstonice (bez zájmu
zřizovatele vzhledem k finanční situaci obce – Troskotovice).
Webové stránky knihoven
Knihovny používají převážně šablonu webu pro malé knihovny nebo webnode.cz . Všechny
knihovny regionu mají webové stránky vlastní nebo na webu obce. Webové stránky jsou průběžně
aktualizovány a kontrolovány. Knihovníkům, zvláště profesionálním, je doporučován přechod na jinou
formu webu s prvky 2.0. (webnode.cz aj.). I šablona webu doznala změn – je možný přechod na novou
verzi lépe přístupnou pro tablety a chytré telefony. Knihovnám byla možnost nabídnuta a je také průběžně
využívána.
Závěr
Úroveň poskytovaných služeb dle standardu pro výkon regionálních funkcí byla v celku zachována.
Vzhledem k finančnímu zabezpečení činnosti útvaru regionálních služeb, s ohledem na návrh rozpočtu na
rok 2018, mzdové prostředky pro pracovníky (navýšení platů ze zákona), nebude možné splnit % nákupu
knih pro výměnné fondy dle standardu bez omezení provozních nebo personálních potřeb. V příštím roce se
chceme zaměřit na čerpání dotací určených pro knihovny na obnovu technického vybavení, rekonstrukci
prostor a vybavení knihoven, automatizaci zbylých knihoven. Poskytnout metodickou pomoc při podávání
žádostí a spolupracovat v tomto ohledu se starosty obcí. Dále pak docílit, aby zakoupené moduly – www
katalogy knihoven – byly zpřístupněny na internetu. V oblasti vzdělávání se snažit o splnění standardu počtu
vzdělávacích hodin pro jednotlivé skupiny (profesionální i neprofesionální). Také v oblasti kulturně
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výchovné činnosti docílit, aby každá knihovna uspořádala alespoň jednu aktivitu dle standardu, a to ve
spolupráci se školami, spolky a s metodickou pomocí útvaru regionálních služeb, kde bude potřeba.
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NAŠI PARTNEŘI V ROCE 2017
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, Oblastní charitě Břeclav, ČSOL
Břeclav, KVH Břeclav, Sdružení Práh, 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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV JE ČLENEM:






Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR
Sdružení knihoven ČR
Sdružení SKAT (uživatelé systémů LANius a Clavius), Mgr. Čech je členem Rady SKATu
Konzultační středisko VU3V PEF České zemědělské univerzity Praha
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FOTOGALERIE Z VYBRANÝCH AKCÍ KNIHOVNY ZA ROK 2017
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