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MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV V ROCE 2019
HLAVNÍ ÚKOLY



žádosti na projekty a dotace
1. MK ČR – Projekt Česká knihovna určený na podporu nákupu nekomerčních titulů z děl české
literatury
2. MK ČR – Projekt Cizojazyčná literatura na podporu nákupu titulů cizojazyčné literatury
3. Dotace Jihomoravského kraje na výkon regionálních funkcí




















poskytování kvalitních knihovnických a informačních služeb uživatelům knihovny, pravidelné
doplňování a aktualizování knihovního fondu
obnova nábytkového vybavení na pobočce v Poštorné a v oddělení naučné literatury
příprava a realizace akcí k připomenutí 120. výročí otevření první české veřejné knihovny
v Břeclavi
změna internetové konektivity knihovny – zapojení do projektu metropolitní sítě
realizace přednáškového cyklu 300 let samostatného Lichtenštejnska
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, s Věznicí Břeclav, kluby
seniorů a s různými zájmovými kroužky a sdruženími
nově navázaná spolupráce s Dluhovou poradnou Břeclav, Sdružením Práh Jižní Morava
pořádání série inspirativních dopoledních přednášek Brain & Breakfast
realizace projektu Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)
realizování počítačových kurzů pro veřejnost
realizace divadelních představení v knihovně (LiStOVáNí, Divadlo MaléHry, Divadlo ZUŠ Břeclav...)
podíl při přípravě Folklorní výtvarné akademie, konference Živý folklór
příprava přednášek a besed pro návštěvníky knihovny v hlavní budově i na pobočkách
pravidelné aktualizace internetových stránek knihovny a profilů na sociálních sítích
propagace činnosti knihovny v celostátním a regionálním tisku
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HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY BŘECLAV V ROCE 2019

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
1 430 000,00
812 000,00
294 000,00
115 000,00
5 000,00
815 000,00
7 110 000,00
2 559 800,00
20 000,00
142 200,00
4 000,00
1 010 000,00
14 317 000,00

Skutečnost
1 986 291,83
693 708,70
140 971,40
70 177,00
32 096,00
539 456,06
7 106 988,00
2 522 009,00
19 459,00
140 050,94
7 192,40
808 050,67
14 066 451,00

S/R
139%
85%
48%
61%
642%
66%
100%
99%
97%
98%
180%
80%
98%

S–R
556 291,83
–118 291,30
–153 028,60
–44 823,00
27 096,00
–275 543,94
–3 012,00
–37 791,00
–541,00
–2 149,06
3 192,40
–201 949,33
–250 549,00

Tržby z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Provozní dotace
Dotace JMK
VÝNOSY CELKEM

490 000,00
35 000,00
2 520,00
150 000,00
11 893 000,00
1 749 000,00
14 319 520,00

492 074,00
27 190,00
2 520,00
229 064,00
11 593 000,00
1 749 000,00
14 092 848,00

100%

2 074,00

78%
100%
153%
97%
100%
98%

–7 810,00
0,00
79 064,00
–300 000,00
0,00
–226 672,00

Hospodářský výsledek

26 397,00
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NÁKUP LITERATURY, NOVIN, ČASOPISŮ, CD A ZVUKOVÝCH KNIH
V ROCE 2019
CELKEM NA NÁKUP KNIHOVNÍHO FONDU
částka na nákup z rozpočtu MK (Kč)

1 147 497,75

NÁKUP LITERATURY
819 233,61

částka na nákup z rozpočtu MK (Kč)
počet nakoupených knih (svazky)

4171

počet darovaných svazků knih (svazky)

704

Česká knihovna-česká literatura (projekt) (Kč)

8 629

Česká knihovna-cizojazyčná literatura (projekt) (Kč)

56 114

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

129 690

počet nakoupených titulů

130

dary (tituly)

10
NÁKUP CD

částka na nákup z rozpočtu MK (Kč)

102 779

počet nových CD

419
NÁKUP DESKOVÝCH HER

částka na nákup z rozpočtu MK (Kč)

80 795,14

počet nových deskových her

231

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

15 000

počet nových titulů

200

dary, granty, dotace

-

STAV KNIHOVNÍHO FONDU K 31. 12. 2019
Celkem 129 139 svazků knihovních jednotek.
Z toho:
111 967 knihy (39 661 naučná a 72 306 beletrie)
14 459 CD
2 565 elektronické dokumenty
148 zvukově obrazové dokumenty
198 titulů docházejících periodik
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STATISTICKÁ ČÍSLA MĚSTSKÉ KNIHOVNY BŘECLAV
ZA ROK 2019
Registrovaní čtenáři knihovny
dospělí

děti

celkem

1 748

158

1 906

dětské oddělení

184

796

980

pobočka Poštorná

494

317

811

pobočka St. Břeclav

96

83

179

112

115

227

2 634

1 469

4 103

dospělé oddělení

pobočka Charvátská Nová Ves

celkem

Návštěvníci knihovny
dospělé oddělení

22 767

dětské oddělení

14 823

ISS

14 642

zvuková knihovna

268

pobočka Poštorná

19 003

pobočka St. Břeclav

3 534

pobočka Charvátská Nová Ves

3 723

celkem

78 760
virtuální návštěvníci

webové stránky (www.knihovna–bv.cz)

29 472

on–line Clavius

18 740

on–line Carmen

9 153
3 832

blog

457 092

Facebook, Instagram

7 489

Youtube

Výpůjčky
knihy, časopisy, zvukové knihy, CD
dospělé oddělení

71 529

dětské oddělení

31 509

oddělení ISS

28 386

zvuková knihovna

2 882

pobočka Poštorná

48 155

pobočka St. Břeclav

11 645

pobočka Charvátská Nová Ves

10 321

celkem

204 427
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HODNOCENÍ GRANTŮ V ROCE 2019
1. MK ČR – Projekt Česká knihovna určený na podporu nákupu nekomerčních titulů z děl české literatury
Žádáno: 67 svazků
Získáno: 48 svazků za 8 629 Kč
Celkové náklady na projekt: 0,– Kč
Projekt podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie
pro děti a mládež, vědy o literatuře pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny.
Cílem projektu je podpora široké sítě subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu, veřejným
profesionálním knihovnám, evidovaným dle zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování
veřejných knihovnických a informačních služeb, včetně knihoven filozofických a pedagogických fakult
vysokých škol a zároveň i vydavatelům české literatury.
Tento veřejně prospěšný projekt podporuje odbyt nekomerčních a komerčně problematických titulů
uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře a jejich
distribuci do uvedených knihoven dle jejich vlastního výběru.
V základní objednávce bylo možné objednat 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 48 svazků knih v hodnotě 8 629 Kč.
2. MK ČR – Projekt Cizojazyčná literatura na podporu nákupu titulů cizojazyčné literatury
Žádáno: 25 000 + 20 000 Kč (rezerva)
Získáno: 222 svazků za 56 114 Kč
Celkové náklady na projekt: 0,- Kč
Cizojazyčná literatura je projekt Ministerstva kultury podporující nákup titulů na doplnění fondů knihoven
cizojazyčnou literaturou. Nabídkový seznam cizojazyčné literatury nabízel pro rok 2019 celkem 498 titulů.
Každá knihovna si mohla objednat v základní objednávce knihy v celkové hodnotě 25 000 Kč. Objednávka
obsahovala i rubriku „rezerva“ - 20 000 Kč. Z projektu Cizojazyčná literatura MK Břeclav obdržela 222 svazků
knih v hodnotě 56 114 Kč.
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VÝBĚR Z KULTURNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V ROCE 2019
120 let otevření první české veřejné knihovny v Břeclavi
Po celý letošní rok si břeclavská knihovna připomínala 120. výročí
založení první české veřejné knihovny, kterou roku 1899 pro
povzbuzení českých vrstev obyvatel města zřídil čtenářský spolek
Břetislav.
Toto výročí jsme si spolu se čtenáři a návštěvníky knihovny oslavili
celou řadou zajímavých akcí. Zkusili jsme uspořádat také několik
nových netradičních akcí – v létě se zájemci mohli zúčastnit Herní noci v
knihovně, začali jsme pravidelně pořádat dopolední inspirativní online přednášky z cyklu Brain& Breakfast,
maturantům jsme nabídli možnost připravovat se na zkoušku z dospělosti v knihovně se Čtenářským
kroužkem.
Vrcholem oslav byl Den otevřených dveří, který se konal v pátek 11. října od 8 do 20 hodin, otevřeny byly
všechny provozy knihovny včetně těch běžně nepřístupných. V průjezdu knihovny se konala výměnná akce
Břeclavský kulový blesk. Ve všech odděleních na návštěvníky čekalo malé občerstvení, které podle
dobových receptů napekly naše knihovnice. Ve studovně byla ke zhlédnutí výstavka vzácných a zajímavých
knih z regionálního fondu knihovny, v počítačové učebně bylo pro zájemce zřízeno Herní doupě. V oddělení
naučné literatury Studio bez kliky předvádělo ukázky historických tiskařských technik, zájemci si mohli na
ručním tiskařském lisu osobně zhotovit vlastní pamětní list. Den otevřených dveří zakončil koncert swingové
kapely Sklerotik Band.
Také na pobočce v Poštorné byl v rámci Dne otevřených dveří připraven program pro děti i pro dospělé.
Začínalo se v 10 hodin akcí Povídám, povídám pohádku s knihou pro nejmenší: Nerozluční přátelé. Od 13
hodin byla pro děti připravena akce Děti za pultem aneb Dnes jsem knihovníkem já. Od 17 hodin se konal
další díl cyklu Povídám, povídám pohádku s knihou Všichni letí na koštěti, tentokrát pro starší děti. Od 18
hodin na pobočce probíhala akce pro dospělé s názvem Ne(z)řízená degustace vína se soutěží.
Oslavy vyvrcholily slavnostním podvečerem dne 8. listopadu, na který byli pozváni představitelé města,
hosté ze spřátelených knihoven nebo bývalí pracovníci knihovny.

Virtuální Univerzita třetího věku
I v roce 2019 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 jarním semestru studovalo téma Klenoty barokního sochařství v českých
zemích 65 studentů. Přednášky představily nejvýznamnější díla barokního sochařství v Čechách i na Moravě.
Společně blíže poznáme například sochařskou výzdobu Květné zahrady a saly terreny zámecké rezidence
v Kroměříži, barokní sochy na Karlově mostě v Praze nebo sochařskou výzdobu hospitalu v Kuksu.
V březnu knihovna pro studenty VU3V uspořádala třídenní zájezd do Ostravy, kde měli účastníci možnost si
prohlédnout městskou knihovnu, muzeum a další památky, dolní část Vítkovice nebo architektonické
zajímavosti městské části Poruba. Na zpáteční cestě studenti ještě navštívili muzeum automobilky Tatra
v Kopřivnici. Slavnostním ukončením jarního semestru bývá závěrečný seminář, studenti si vybrali možnost
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absolvovat závěrečný seminář ve Šternberku, součásti semináře byla kromě prohlídky města nebo muzea i
návštěva státního hradu Šternberk.
Aby bylo možné realizovat výuku v malém sále, v podzimním semestru byli studenti rozděleni do tří studijních
skupin, dvě z nich studovaly téma Evropské kulturní hodnoty (celkem 49 studentů) a jedna studijní skupina
si vybrala téma Hudební nástroje (19 studentů). Někteří ze studentů v roce 2020 dokončili druhý
šestisemestrální studijní cyklus Svět kolem nás II., ale hodlají pokračovat ne studiu i nadále.

Hudební a literární akce
Velký ohlas vzbudilo v březnu setkání s jednou z nejčtenějších českých autorek současnosti, spisovatelkou
Alenou Mornštajnovou, autorkou takových bestsellerů jako jsou knihy Hana, Hotýlek nebo Slepá mapa.
Rekordní účast měla talk show se Zbigniewem Czendlikem nazvaná Postel hospoda kostel, která se
uskutečnila v dubnu v Kině Koruna Břeclav. Vyprodaný sál byl svědkem vyprávění pohodového a zábavného
kněze z Lanškrouna, skládající se z příběhů z jeho života osobního i jiného, podané humorem jemu vlastním.
V květnu se velkém sále knihovny konala beseda se známou českou spisovatelkou, reportérkou a někdejší
redaktorkou Českého rozhlasu Pavlou Jazairiovou, která účastníky seznámila se s každodenním životem
v Mexiku, přičemž nemohla opomenout ani jeho slavnou mayskou minulost.
V září se v knihovně konala beseda s novinářem a publicistou Erikem Taberym nad jeho knihou Opuštěná
společnost, která v roce 2018 získala ocenění Kniha roku v prestižní literární soutěži Magnesia Litera.
V říjnu se ve velkém sále knihovny sešli všichni příznivci tajemna na besedě se známým českým
spisovatelem, scénáristou a „záhadologem“ Arnoštem Vašíčkem na besedě nazvané České tajemno.
U příležitosti 30 let od úmrtí významného moravského básníka Jana Skácela knihovna připravila knihovna
v prosinci komponovaný pořad Jan Skácel: největší poštorenský básník. Povídání o jeho životě a díle
doprovodila ukázkami jeho zhudebněné poezie cimbálová muzika Modruša z Moravského Žižkova.

300 let samostatného Lichtenštejnska – cyklus přednášek
K 300. výročí ustavení samostatného lichtenštejnského knížectví připravila Městská knihovna Břeclav cyklus
přednášek 300 let samostatného Lichtenštejnska. Medailony jednotlivých předních představitelů
šlechtického rodu Lichtenštejnů, který významně ovlivnil tvář našeho regionu, vzbudily velký zájem
návštěvníků.
Seznam přednášek:











28. 2. – Karel Eusebius z Lichtenštejna (PhDr. Miroslav Geršic)
28. 3. – Zaniklé obce na Valticku a rod Lichtenštejnů (PhDr. Miroslav Geršic)
28. 4. – Drobné stavby Lednicko – valtického areálu (PhDr. Emil Kordiovský)
23. 5 – Zapomenuté stavby Lednicko – valtického areálu (Mgr. et Mgr. Daniel Lyčka)
26. 9. – Jan I. Josef z Lichtenštejna a napoleonské války (Mgr. Miroslav Svoboda, PhD.)
24. 10. – Valtická nemocnice a rod Lichtenštejnů (PhDr. Evženie Klanicová)
31. 10. – Zahrady a parky Jana I. z Lichtenštejna (Mgr. et Mgr. Daniel Lyčka)
14. 11. – František I. z Lichtenštejna: učenec a politik (PhDr. Miroslav Geršic)
28. 11. – Jan II. z Lichtenštejna: mecenáš a dobrodinec (Mgr. Jaroslav Čech)
12. 12. – 300 let samostatného Lichtenštejnska (PhDr. Miroslav Geršic)
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Akce pro děti
Od nového roku bylo v dětském oddělení každé první pondělí v měsíci otevřeno pro maminky s nejmenšími
čtenáři dopoledne od 10 do 12 hodin. Novinkou mezi akcemi pro děti byla také prázdninová dětská jóga s
lektorkou Terezou Horníčkovou. Děti se na lekcích mohly naučit veselé jógové pozice, nacvičit hluboké
dýchání a poslechnout si jógové dětské příběhy. V červenci v dětském oddělení konal video workshop
s booktuberem Vojtěchem Hamerským.
I v tomhle roce jednou ze stěžejních akcí byl projekt „Jižní Morava čte“. Účastníci z naší knihovny byli
oceněni i v 2. kategorii – literární a v 6. kategorii – volná tvorba v krajském kole v Brně. Společným tématem
bylo Tajemství knihovny.

Výstavy ve vstupních prostorách MK Břeclav – Galerie na Schodech





Výstava fotografií Davida Kordy – Sportovní fotografie
Výstava litografií Jany Ondrušové–Wünschové
Výstava fotografií Renaty Hasilové
Výstava serigrafií Vitalij Komarova ČeMoZeŽu
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NOVINKY V KNIHOVNĚ
Brain & Breakfast: cyklus inspirativních snídaní
V roce 219 jsme začali v malém sále s pravidelným cyklem ranních pořadů nazvaných Brain & Breakfast.
Jedná se o talkshow živě vysílanou přes internet, s lidmi, kteří mohou být inspirací pro každého:









duben
květen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Tady roste radost – Josef Dvořáček
Česko, ráj exekucí. Nebo ne? – Radek Hábl
Vařte z vody, aneb umění Je to fuk jako odrazový můstek k inovacím
Hodnotový leadership – Šimon Pánek
Krysí závod is over: Přichází učící se organizace – Tomáš Hruda
Stárnutí populace jako hrozba nebo příležitost? – Taťána Gregor Kuchařová
Zábava 21. století a jak z ní ven?
Smrtící propaganda – Vladimír Dzuro

Maturitní čtenářský kroužek
Od začátku školního roku jsme rozjeli nový projekt určený pro středoškolské studenty – Maturitní čtenářský
kroužek. Studenti se scházejí spolu s knihovnicí jednou na dva týdny, společně se dohodnou, kterou knihu
k maturitě si do příště přečtou a následně o ní debatují a rozebírají.

PROPAGACE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Sociální sítě
Pro propagaci svých akcí a služeb využívá knihovna své webové stránky, Facebook, Instagram a další
osvědčené zdroje – plakáty, letáky, rozesílání SMS a e-mailových zpráv, regionální tisk, kabelová televize.
Na Facebooku přibylo za rok 2019 452 příspěvků, které zhlédlo 457 092 návštěvníků. Facebook Městské
knihovny Břeclav má v současnosti 1 415 fanoušků a 1 539 sledujících..
Pokračujeme s projektem na Facebooku a Instagramu – Knihovnice/knihovník doporučuje, kde
doporučujeme čtenářům knihy, které jsme přečetli, a líbily se nám.
Uzavřená skupina Knihovny knihovnám je určena výhradně pro zaměstnance knihoven má v současnosti
719 členů – knihovníků. Na těchto stránkách sdílíme své zkušenosti s kulturními a vzdělávacími akcemi.
Skupina je stále aktivní.
Na Instagramu zveřejňujeme fotografie z knihovnických akcí. Na Youtube každý týden zveřejňujeme videa s
novými knihami, každý týden videa s novými CD, případně další videa, která propagují knihovnu a její akce –
některá živá vysílání z akcí na Facebooku následně nahráváme na youtube.cz
Vlastní facebookový profil provozuje i pobočka v Poštorné, za rok 2019 zveřejnila 96 příspěvků, které
zhlédlo 3 061 návštěvníků a nově také pobočka ve Staré Břeclavi, která od února do prosince 2019
zveřejnila 168 příspěvků, které zhlédlo 1 383 návštěvníků.
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KULTURNÍ KALENDÁŘ VYBRANÝCH AKCÍ ZA ROK 2019
LEDEN
Divadlo MALÉhRY – premiéra představení Pohádky a Malé(h)ry
FreeFilmFest: Dál nic
LiStOVáNí: Doppler (Erlend Loe)
Virtuální univerzita třetího věku: Klenoty barokního sochařství
VYČÍTÁNÍ: Slam poetry – autorské čtení prvotin studentů a absolventů břeclavského gymnázia
ÚNOR
Důchodci ve vězení – přednáška Mgr. Jany Vergari a PhDr. Aleny Plškové (Věznice Břeclav)
FreeFilmFest: Za hranicemi možností
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Beseda s Alenou Mornštajnovou
Festival ProTibet 2019: koncert na tibetské mísy a životopisný snímek Pawo
Festival ProTibet 2019: promítání dokumentárního filmu State of Control
Komiksový workshop s ilustrátorem Danielem Vydrou
Konference Živý folklór
LiStOVáNí: Svatá Barbora
Noc s H. Ch. Andersenem – spaní v knihovně
Peru: země plná paradoxů – cestovatelská přednáška
DUBEN
Cukrovka není jenom o cukru – přednáška o zdravém životním stylu
Divadlo ZUŠ Břeclav: Kuchař Sam a mořské panny – divadlo pro děti
Divadlo ZUŠ Břeclav: Stopět na jedno rozčilení – divadlo pro děti
Dluhy jako nemoc naší doby – přednáška Dluhové poradny Břeclav
FreeFilmFest: Zločinci podle zákona
Jak na Erasmus + (nejen ve Francii) – beseda s Bárou Svobodovou
Postel hospoda kostel – beseda se Zbigniewem Czendlikem
Schüsslerovy tkáňové soli – přednáška Mgr. Olgy Chmurovičové o zdravém životním stylu
Tradiční čínská medicína – beseda s Ilonou Chromcovou
KVĚTEN
Kocour s mnoha jmény – divadelní vyprávění pomocí japonské papírové techniky kamisihbai
LiStOVáNí: Můj příběh: 9:58 (Usain Bolt)
Pavla Jazairiová: Příběhy z Mexika – cestovatelská přednáška
Radosti a starosti pana starosty – beseda se starostou Břeclavi Bc. Svatoplukem Pěčkem
ČERVEN
Knížka pro prvňáčka – pobočka Poštorná
Muzikoterapie: Léčivá síla zvuku – speciální hudební kavárna
ČERVENEC, SRPEN
Co je BOOKTUBE? – beseda s Vojtěchem Hamerským pro děti
Herní noc v knihovně – u příležitosti 120. výročí otevření první české veřejné knihovny v Břeclavi
Křest sbírky Magistrála Tima Postovita
Prázdninové Jógohrátky – cvičení pro děti
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ZÁŘÍ
Břeclavští Židé a rodina Kuffnerů – přednáška PhDr. Aleny Káňové
Erik Tabery – beseda nad knihou Opuštěná společnost
Jižní Morava čte – literární soutěž pro děti
Poprvé do školy, poprvé do knihovny
Veletrh sociálních služeb
Veletrh volnočasových aktivit – prezentace a propagace služeb knihovny
Virtuální akademie třetího věku: Evropské kulturní hodnoty
Virtuální akademie třetího věku: Hudební nástroje
ŘÍJEN – Týden knihoven
České nebe – divadelní představení ochotnického spolku Ciryl
České tajemno – beseda se známým českým spisovatelem, scénáristou a záhadologem Arnoštem Vašíčkem
Čtenářský kroužek: Maturita z češtiny? To zvládneš!
Den otevřených dveří – 120. výročí otevření první české veřejné knihovny v Břeclavi
Free Film Fest: Rebelská střední v Berlíně
Homo psychoticus – přednáška Michaely Malé ze sdružení Práh
Konference ŽIVÝ FOLKLÓR (Kino Koruna)
LiStOVáNí: Mé dětství v socialismu
Podzimní jablko – výtvarná soutěž
Strašidelné spaní v knihovně – pobočka Poštorná
Velké společné říjnové čtení
Výtvarná folklórní akademie: Modrotisk
LISTOPAD
Čeští námořníci ve službách Rakouska-Uherska – přednáška Michala Uhra a Petra Holobrádka
Free Film Fest: Cizinec v ráji
Jaroslav Durdík jako hrdina – přednáška Ing. Jaroslava Ziky
Kurz pečení bezlepkového chleba – pobočka Poštorná
LiStOVáNí: Holčička a cigareta
Moravští Chorvati: Z jižní Moravy až na konec světa – přednáška Lenky Kopřivové
Oslavy 120. výročí otevření první české veřejné knihovny v Břeclavi
Vojsko ve Valticích 1918–1938 – přednáška Michala Uhra
PROSINEC
Free Film Fest: Projekt Babička
Jan Skácel: největší poštorenský básník – komponovaný pořad s CM Modruša
Mikulášská knihovnická dílna (Poštorná)
Největší tajemství Třetí říše – přednáška Michala Zacha Kučery
Zdobení vánočního stromečku a Pohádkovníku

PERSONÁLNÍ ZMĚNY
Z dospělého oddělení odešly na mateřskou dovolenou Magdaléna Turečková (Poláchová) a Lucie Pyskatá
(Otčenášková), z dětského oddělení odešla na mateřskou dovolenou Marie Melská (Rozbořilová), na zástup
byly přijaty Mgr. Aneta Sližová, Mgr. Jana Zeithammerová a Petra Hrazdirová. Z mateřské dovolené se vrátila
Mgr. Veronika Portlová, která nastoupila do oddělení akvizice a zpracování fondu.
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PROFESNÍ RŮST PRACOVNÍKŮ 2019
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. V rámci nabývaní zkušeností jsme vykonali pracovní
cestu do významných českých knihoven – předmětem našeho zájmu byla především moderně
rekonstruovaná knihovna V Hradci Králové a dále Knihovna B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti.
Pracovníci letos absolvovali tato školení a semináře:
datum

název, místo konání

účast

11. 1.

MěK Břeclav – portál Croseus

všichni pověření pracovníci

26. 2.

MZK Brno – Jižní Morava čte

Létalová

13. 3.

KJM Brno – kolegium SKIP Velká Morava

Čech, Uhlíř

28. 3.

MZK Brno – tvorba koncepce rozvoje knihovny

Čech, Uhlíř

10. – 12. 4.

VU3V – závěrečný seminář Ostrava

Čech, Klaudová

12. 4.

B&B: Tady roste radost – Josef Dvořáček – spolumajitel Denemarková,
a ředitel společnosti SONNENTOR

24. – 25. 4.

KJM Brno – hudební knihovny

Klaudová

9. 5.

MěK Břeclav – portál Croseus

všichni pověření pracovníci

17. 5.

MěK Břeclav – portál knihovny.cz

všichni pracovníci

21. 5.

VU3V – závěrečný seminář Šternberk

Čech, Chalupská

23. 5.

B&B: Česko, ráj exekucí. Nebo ne? – Radek Hábl

Křížová, Denemarková, Čech, Uhlíř,
Klaudová

6. 6.

MZK Brno – Biblioterapie

Křížová, Otčenášková, Poláchová

13. – 14. 6.

NKP Praha – valná hromada SKIP

Čech

18. 7.

B&B: Vařte z vody, aneb umění Je to fuk jako odrazový Křížová, Čech, Uhlíř, Klaudová
můstek k inovacím
KMHK Hradec Králové – exkurze
všichni pracovníci

2. 8.
9. 8.

všichni pracovníci

22. 8.

Knihovna B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti –
exkurze
B&B: Hodnotový leadership – Šimon Pánek

10. – 12.9.

PedF UP Olomouc – Konference Knihovny současnosti

Čech, Uhlíř

3. 9.

MZK Brno – beseda s Klárou Smolíkovou

Létalová

19. 9.

B&B: Krysí závod is over. Přichází učící se organizace

Křížová

24. – 25. 9.

KMO Ostrava – hudební knihovny

Klaudová

2. 10.

školení komerční – video

Křížová

16. – 17. 10.
17. 10.
12. – 13.11.

KJM Brno – Chceme dětem číst aneb kouzlo skryté ve
verších
B&B: Stárnutí populace jako hrozba nebo příležitost?

Křížová, Klaudová

Létalová, Sližová
Křížová, Čech, Uhlíř, Klaudová
Čech

14. 11.

KMHK Hradec Králové – Lokálka – regionální historie v
knihovnách
B&B: Zábava 21. století a jak z ní ven?

19. 11.

Měk Písek – Architektura knihoven

Čech, Uhlíř

3. 12.

MěÚ Břeclav – portál Croseus

všichni pověření pracovníci

19. 12.

B&B: Smrtící propaganda – Vladimír Dzuro

Křížová, Čech, Uhlíř
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Křížová, Čech, Klaudová

VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ROCE 2019
Regionální působnost knihovny
Městská knihovna Břeclav pověřená výkonem regionálních funkcí obsluhuje celkem 77 knihoven včetně
poboček:




13 profesionálních knihoven a 4 pobočky
56 s dobrovolným knihovníkem a 1 pobočka
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.
Regionální služby zabezpečovaly tři pracovnice.




Stanislava Haberová: celý úvazek – výměnné fondy, balení, ukládání fondu. Nastoupila 4. 2. 2019
Jitka Burešová: celý úvazek – akvizice, katalogizace, nákup z prostředků obcí, zpracování
Jarmila Smolová: celý úvazek – vedoucí útvaru (revize, metodiky, rozvozy nákup z prostředků obce a
výměnné fondy, systémy Clavius, Tritius, školení, porady, vzdělávání, legislativa, personální,
statistiky, 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, havarijní stav, automatizace











Troskotovice – celková oprava budovy, provoz knihovny omezen – půjčuje se VF na vyžádání.
V roce 2020 již nebude obsluhovanou knihovnou, požádali o zrušení evidence na MK.
Lanžhot – příprava rekonstrukce prostor knihovny
Nejdek – zavedeno připojení k internetu, nový PC
Popice – nové regály, nové PC
Vranovice – knihovna přestěhována do nových prostor Centrum vzdělávání Floriánek, moderní
vybavení včetně techniky
Horní Věstonice – celková oprava budovy včetně prostor knihovny, knihovna přestěhována do
přízemí – celková rekonstrukce, nové vybavení
Morkůvky – nové vybavení
Starovičky – částečná obměna vybavení
Zaječí – rekonstrukce knihovny, obnova vybavení
Novosedly – nové vybavení dětského koutku, regály a sedací nábytek

Knihovníci i zřizovatelé byli informováni o vzniku metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven
v MZK.
Změna knihovníků
V obcích Šitbořice, Nové Vsi, Velkých Pavlovicích, Vranovicích, Borkovanech. V obci Klentnice došlo ke
změně knihovnice, v současné době se opět hledá nová knihovnice – knihovnu převzala paní starostka. To
vše obnášelo přítomnost vedoucí útvaru regionálních služeb při předávání knihoven a proškolení nových
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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, PC, propagací, správou
webových stránek knihovny a všichni obdrželi důležité informace z oblasti knihovnictví apod.
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
347km.
Aktivity knihoven
Do projektu JMČ se v roce 2019 zapojilo 11 knihoven. Knihovníci se zúčastnili slavnostního zahájení dalšího
ročníku v MZK. Obdrželi propagační materiály.
Velmi dobře pracující knihovny s ohledem na rozvoj komunitních aktivit, výsledků činnosti nebo rozvojem
aktivity knihovny, byly oceněny uznáním nebo pochvalnými listy – Mikulov, Hustopeče, Velké Hostěrádky,
Ivaň, Novosedly, Křepice, Moravská Nová Ves, Milovice, Brumovice, Morkůvky, Pohořelice, Lanžhot, Kobylí,
Tvrdonice, Valtice. Po zpracování statistických údajů za rok 2019 budou oceněny nejlepší knihovny regionu,
a to formou pochvalných listů a děkovných dopisů starostům obcí a měst.
Porady, konzultace, školení, metodické návštěvy
V roce 2019 útvar regionálních služeb dle Plánu vzdělávání a porad knihovníků regionu na rok 2019
uskutečnil celkem 6 porad, z toho 3 porady výjezdní do Kobylí, Velkých Bílovic a Vranovic pro všechny
knihovníky regionu 2 porady pro neprofesionální knihovníky, které se konaly na více místech regionu jako
obvykle, porady byly spojeny se semináři, ukázkami praxe a školením. Porad se zúčastnilo celkem 134
účastníků a bylo obslouženo celkem 64 knihoven regionu. Odučeno bylo celkem 14 hodin.
22. 2.

MěK Břeclav

profesionální

Výsledky činnosti, vzdělávání nabídka,
Bookstart, Benchmarking, vzdělávání, CADR,
dotace, revize, BMČ, JMČ
Vyhodnocení činnosti knihoven, ocenění,
dotazníková šetření, JMČ, Metodické centrum
pro výstavbu, dotace JMK a jiné

14. 6.

MěK Kobylí
výjezdní

Pro všechny
knihovníky

11.– 19. 6.

Mikulov,
Pohořelice,
Klobouky,
Hustopeče,
Břeclav

Neprofesionální
knihovníci

Vyhodnocení činnosti knihoven, ocenění,
dotazníková šetření, JMČ, Metodické centrum
pro výstavbu, dotace JMK a jiné, CADR,
aktualizace, vzdělávací nabídka

13. 9.

MěK Velké
Bílovice

Pro všechny
knihovníky

22. 11.

MěK
Vranovice

Pro všechny
knihovníky

Týden knihoven, dotace JMK, vzdělávání,
aktualizace fondů, aktuální informace,
centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven
MZK
Roční výkazy za rok 2019, grantové programy,
VISK, K21, Informace z regionu, standardy,
Benchmarking

3.– 14. 12.

Klobouky,
Mikulov,
Hustopeče,
Pohořelice,
Břeclav

Neprofesionální
knihovníci

Roční výkaz za knihovnu 2019, grantové
programy, dotace JMK, Centrum pro výstavbu
a rekonstrukci knihoven MZK – prezentace,
komunitní aktivity, propagace knihovny, nákup
z prostředků obce, web a OPAC
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TOP komunitní knihovna JMK
(prezentace, příklady dobré
praxe – Mgr. Dana Růžičková)
Akviziční portál (Lipert)
Prezentace činnosti knihovny
v Kobylí, práce s dětským
čtenářem, spolupráce spolky a
školy (Rosochová)
Clavius, Tritius, správa
webových stránek
KJM – nabídka, databáze
programů (Smolová), standardy
a jejich plnění, změny,
aktualizace – konzultace a
ukázky
Exkurze do muzea, přednáška –
osobnosti regionu, život
obyvatel města, kroje a zvyky
Přednáška a prezentace –
osobnosti regionu
Knihovnická lekce – práce
s dětmi
p. Čápová
Individuální konzultace– Clavius,
Tritius, dotace, CADR
Práce se čtenářem – JMČ,
komunitní aktivity – pomoc ÚRS
(Smolová)

4. září 2019 – pro všechny knihovníky: Ve spolupráci s MěK Znojmo se knihovníci zúčastnili workshopu
s Klárou Smolíkovou. Někteří využili příležitost zúčastnit se v MZK.
Vzdělávání knihovníků
V roce 2019 se uskutečnilo 6 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo celkem 126 účastníků. 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 56 knihoven regionu s celkovým počtem 126 účastníků a rozsahem 14
hodin. Dále jsou nabízeny individuální konzultace (středy odpoledne) zaměřené na knihovní systémy –
zaškolení, weby knihoven, knihovní techniku, dotace a podobně, podle požadavků knihovníků.
Konzultace
Ve sledovaném období bylo uskutečněno 312 konzultací s knihovníky a zřizovateli buď osobně, telefonicky
nebo zpracováním informací a požadavků e-mailem. 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, zápisy z MN, GDPR týkající se knihoven, revize, nákup z prostředků obcí a
další potřebné zprávy týkající se provozu knihoven, a to e-mailovou poštou nebo osobně. 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, CADR a aktualizace apod. Zvýšená pozornost
byla věnována propagaci Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven v MZK a využití jeho
služeb při čerpání dotace JMK určené pro rekonstrukci nebo nové vybavení knihoven. S možností využití
služeb centra byli seznámeni starostové obcí a měst.
Metodické návštěvy
V průběhu sledovaného období bylo realizováno 193 metodických návštěv. 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
(Celkem 44 – nezapočítáváno do metodických návštěv).
Revize knihovního fondu
V roce 2019, dle knihovního zákona bylo potřeba provést celkem 6 revizí knihovního fondu. Celkem se
zrevidovalo 48 482 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. Veškeré dokumenty související s revizí fondu obdrželi zřizovatelé,
knihovníci a Útvar regionálních služeb MěK Břeclav. Další aktualizace knihovního fondu v ostatních
knihovnách probíhají průběžně. 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.
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Výměnné fondy, cirkulace
V roce 2019 bylo nakoupeno a odborně zpracováno 1991 knih v celkové hodnotě 399 017,– Kč. Výměnný
fond obsahuje celkem 42 297 svazků, které jsou určeny pro tvorbu souborů knih pro knihovny regionu,
vyřazeno z fondu bylo za toto období 1 187 svazků. Vyřazené knihy budou distribuovány knihovnám
regionu dle rozpisu a budou součástí kmenového fondu knihoven jako nové přírůstky. Za sledované období
se vyexpedovalo 173 souborů knih výměnného fondu, které obsahovaly 23 981 svazků. Obslouženo bylo 76
knihoven. Za stejné období se vrátilo 510 souborů knih celých nebo zbytkových s počtem svazků 24 508.
Poslední revize VF byla provedena 16. 6. 2010. V roce 2020 bude provedena revize fondu MěK Břeclav
včetně VF.
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 354 000,– 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.
Vícezdrojové financování, dotace, granty
K21 – Sedlec, VISK 3 – Lanžhot, Mikulov
Dotace JMK – dotační titul pro knihovny:
Žadatel

Požadovaná výše
dotace
44000

Schválená výše
dotace
44000

Žadatel
Okres
Břeclav

Počet
obyvatel
447

obec Dobré
Pole
obec Horní
Věstonice
obec Velké
Hostěrádky
obec Brod nad
Dyjí
obec Horní
Bojanovice
městys
Boleradice
obec Vrbice

37000

37000

Břeclav

460

50000

50000

Břeclav

474

25000

25000

Břeclav

493

25000

25000

Břeclav

514

50000

50000

Břeclav

658

25000

25000

Břeclav

903

50000

50000

Břeclav

1091

obec Bořetice

50000

50000

Břeclav

1292

obec Zaječí
obec Tvrdonice

50000
30000

50000
30000

Břeclav
Břeclav

1442
2065

436000

436000

obec Milovice
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Název projektu
Rozvoj obecní knihovny v
Milovicích
Rozvoj Místní lidové knihovny
v Dobrém Poli
Rozvoj obecní knihovny v
Horních Věstonicích
Nové počítačové vybavení
Vybavení Místní knihovny Brod
nad Dyjí
Obnova vybavení obecní
knihovny
Výměna regálů a mobiliáře,
obecní knihovna, Boleradice
Knihovna Vrbice – PC a
konektivita
Obnova IT techniky knihovny
Bořetice
Obnova knihovny Zaječí
Doplnění počítačového
vybavení a drobné opravy

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 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 (již nebude v evidenci knihoven na MK a
nebudou ji poskytovány regionální služby) a Dolní Věstonice (bez zájmu zřizovatele vzhledem k finanční
situaci obcí.
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.).
Servis automatizovaného knihovního systému
Není pravidelně poskytován. Zřizovatelé servisní službu objednávají prostřednictvím servisního technika pana
Těšínského na základě objednávky v případě potřeby. Menší úpravy, import záznamů VF, odstranění záznamů
VF, nastavení výpůjčního protokolu, opravy případných chyb, zálohování, nastavení revize a podobně,
provádí vedoucí útvaru regionálních služeb v průběhu metodických návštěv.
Kulturně výchovná činnost
Neprofesionální knihovny ve většině případů spolupracují s místními MŠ, ZŠ, kluby maminek apod. Připravují
pro děti návštěvy knihovny, společné čtení, soutěže, kvízy, spaní v knihovně, setkání dětí, rodičů a prarodičů.
11 knihoven bylo zapojeno do projektu JMČ. Knihovníci mají možnost v případě potřeby obrátit se na ÚRS,
kde se mohou obrátit o pomoc při přípravě akcí. Dále mají knihovníci možnost zúčastnit se ukázkových lekcí
v MěK Břeclav – pobočka Poštorná a na dětském oddělení, případně zúčastnit se výjezdních porad
zaměřených na práci s dětmi a s ukázkami dobré praxe. Oblíbenou celostátní akce, do které se knihovny
zapojují, je Noc s Andersenem spojená se spaním v knihovně. Knihovny pořádají i prázdninové programy ve
spolupráci s DDM – např. Novosedly, zájezdy do divadla ve spolupráci s obcí – např. Starovice, Lanžhot.
Knihovny zakládají po vzoru projektu Kniha do vlaku knihobudky – např. Vrbice, Milovice aj. Aktivní v kulturně
výchovné činnosti je například knihovna v Ivani, Novosedlích, Křepicích, Březí, Moravské Nové Vsi, Šakvicích,
Zaječí atd. Doporučujeme propagaci činnosti knihoven na webových stránkách, v místních zpravodajích apod.
U profesionálních knihoven je oblast kulturně výchovné činnosti daleko rozsáhlejší a zabírá větší oblast –
práce s dětmi, dospělými i mezigenerační aktivity, besedy, soutěže, vzdělávací kurzy, semináře, univerzity 3.
věku apod. Knihovny se zapojují do celostátních akcí a projektů, rozvíjí komunitní aktivity a zapojují se do
života měst a obcí. Aktivity a celková činnost knihoven je zveřejněna na webových stránkách knihoven. Velmi
aktivní jsou knihovny v Mikulově, Pohořelicích, Hustopečích, Velkých Pavlovicích, Kloboukách.
V soutěži TOP komunitní knihovna JMK se umístnila na 1. místě ve své kategorii knihovna v Pohořelicích.
I v letošním roce, po zpracování statistických údajů knihoven za rok 2019, budou knihovny vyhodnoceny a
budou jim uděleny pochvalné listy, diplomy. Poděkování za podporu obdrží formou dopisu i starostové obcí
a měst, stejně jako v loňském roce. Usilujeme o zpracování výročních zpráv knihoven a jejich poskytnutí
zřizovatelům.
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Závěr:
Poskytování regionálních služeb dle standardu bylo na vyhovující úrovni. Personální zabezpečení se ustálilo
na třech pracovnicích, které zabezpečují služby knihovnám regionu. Výhled pro rok 2020 ve financování
regionálních služeb vykazuje nárůst, což umožní uvolnit finanční prostředky na nákup VF tak, aby byl navýšen
procentuální limit na 25 % z objemu dotace. Dále bude potřeba obnovit technické vybavení ÚRS – PC.
Vzhledem k finančnímu zabezpečení činnosti útvaru regionálních služeb, s ohledem na objem rozpočtu na
rok 2019, mzdové prostředky pro pracovníky (navýšení platů ze zákona), nebylo možné splnit % nákupu knih
pro výměnné fondy dle standardu (25% z dotace). Podařilo se i tak doplnit VF o nové knihy v celkové hodnotě
399 017,– Kč, což je 22,8%.
Ostatní činnosti včetně zabezpečení nákupu knih pro knihovny z prostředků obcí (v hodnotě 354 000,– Kč),
revize knihovních fondů jednotlivých knihoven, předávání knihoven novým knihovníkům, zaškolení do
systému Clavius a Tritius, porady, školení a konzultace, pomoc s dotacemi a žádostmi o ně, metodické
návštěvy, rozvozy VF apod., bylo splněno dle potřeb knihoven regionu. Nebylo možné finančně zabezpečit a
podílet se na kulturně výchovné činnosti knihoven regionu s výjimkou metodické pomoci ÚRS.
I v tomto 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. I nadále bude knihovníkům a i zřizovatelům
doporučováno Centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven zřízenému při MZK, aby vzhled a vybavení
knihoven odpovídal dnešnímu standardu a dnešní moderní době. Knihovní fond je potřeba i nadále v co
největší míře aktualizovat a doplňovat o nové knihy.
V oblasti celoživotního a profesního vzdělávání se snažit o splnění standardu počtu vzdělávacích hodin pro
jednotlivé skupiny (profesionální i neprofesionální). Knihovníkům budou doporučovány vzdělávací akce,
školení, kurzy a další vzdělávací aktivity pořádané pověřenou knihovnou a MZK s využitím portálu
kurzy.knihovna.cz .
Také v oblasti kulturně výchovné činnosti docílit, aby každá i nejmenší knihovna uspořádala alespoň jednu
aktivitu dle standardu, a to ve spolupráci se školami, spolky a s metodickou pomocí útvaru regionálních
služeb, kde bude potřeba. I nadále budeme usilovat o účast v projektu JMČ, zvláště u malých knihoven
v obcích do 1 000 obyvatel.
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POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM
PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
Městská knihovna Břeclav, příspěvková organizace jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v souladu s ustanovením
§ 18 zákona předkládá ke zveřejnění následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování
informací dle tohoto zákona.
V souladu se zákonem poskytuje Městská knihovna Břeclav, příspěvková organizace žadatelům informace
na základě jejich žádosti nebo zveřejněním.
a) Počet podaných žádostí o informace:
V roce 2019 nebyla podána žádná žádost o informace.
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
Proti rozhodnutí ve věci podaných informací nebylo v roce 2019 podáno žádné odvolání.
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
V roce 2019 nebylo vydáno žádné rozhodnutí soudu v souvislosti se žádostí o poskytování informace.
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí
V roce 2019 se tato část knihovny netýkala.
e) Počet stížnosti
V roce 2019 nebyly vyřizovány žádné stížnosti.
f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Podstatné a důležité informace byly předávány čtenářům knihovny prostřednictvím webových stránek
knihovny, sociálních sítí Facebook a Instagram, rozesíláním SMS a e-mailových zpráv, zpráv v regionálním
tisku včetně městského zpravodaje Radnice, v prostorách knihovny pak formou plakátů a letáků.
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NAŠI PARTNEŘI V ROCE 2019
Městská knihovna Břeclav děkuje za spolupráci a podporu:
Městu Břeclav, Okresní hospodářské komoře 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 základním, 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 OSLAV 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KNIHOVNY
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