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MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV V ROCE 2014 
 HLAVNÍ ÚKOLY 

 žádosti na projekty a dotace 

1. VISK3 - Modernizace multimediálního sálu s ohledem na handicapované návštěvníky 
Žádáno: 65 000,- Kč 
Získáno: 25 000,- Kč 
Celkové náklady na projekt: 47 820,- Kč 
 

2. Knihovna 21. století - Nákup zvukových knih pro nevidomé a slabozraké uživatele v roce 2014 
Žádáno: 15 000,- Kč 
Získáno: 15 000,- Kč 
Celkové náklady na projekt: 34 104,- Kč 
  

3. MK ČR - Projekt Česká knihovna určený na podporu nákupu nekomerčních titulů z děl české 
literatury  
Žádáno: 6 500,- Kč 

Získáno: 7 598 Kč 

Celkové náklady na projekt: 0 Kč 

 

4. MK ČR – Projekt Cizojazyčná literatura na podporu nákupu titulů cizojazyčné literatury  
     Žádáno: 20 000 Kč 

     Získáno: 22 634 Kč 

     Celkové náklady na projekt: 0,- Kč 

5. Dotace Jihomoravského kraje na výkon regionálních funkcí 
Žádáno: 1 516 560,00 Kč 

Získáno: 1 516 560,00 Kč 

 

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

ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze VU3V 

 poskytování kvalitních knihovnických a informačních služeb uživatelům knihovny 

 pravidelné doplňování a aktualizace knihovního fondu 

 pravidelné pořádání literárních a hudebních kaváren 

 realizace počítačových kurzů a kurzů trénování paměti  

 prohlubování spolupráce se školami a mimoškolními zařízeními, pořádání pravidelných kulturních 

pořadů pro děti i veřejnost  

 příprava zajímavých přednášek a besed pro návštěvníky knihovny v hlavní budově i na pobočkách 

 aktivní spolupráce  s Městem Břeclav a jeho příspěvkovými organizacemi, základními, středními a 

mateřskými školami, břeclavskými učilišti, s TyfloCentrem Břeclav, VZP, kluby seniorů, Actiwity DC  

a s různými zájmovými kroužky a sdruženími (Klubíky, maminakluby...) 

 důraz na vzdělávání a profesní růst pracovníků knihovny (projekt Biblioeduca) 

 divadelní představení v knihovně (LiStOVáNí, Divadlo Bedřicha Kaněry) 

 Folklorní akademie (workshopy s lidovou malérečkou) 

 pravidelné přispívání katalogizačními záznamy do souborného katalogu Národní knihovny ČR a 

katalogu SKAT Lanius 

 pravidelná aktualizace internetových stránek, blogu a facebooku Městské knihovny Břeclav 

 propagace činnosti knihovny v celostátním a regionálním tisku 
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HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY BŘECLAV V ROCE 2014 
 

Položka Rozpočet Skutečnost S/R S-R 

Spotřeba materiálu 1 124 290,00 1 341 346,27 119% 217 056,27 

Spotřeba energie 840 000,00 806 718,18 96% -33 281,82 

Prodané zboží - DČ 129,00 129,00 100% 0,00 

Opravy a udržování 61 000,00 28 583,20 47% -32 416,80 

Cestovné 66 000,00 47 206,00 72% -18 794,00 

Náklady na reprezentaci 4 500,00 2 442,00 54% -2 058,00 

Ostatní služby 579 950,00 473 063,09 82% -106 886,91 

Mzdové náklady 4 700 000,00 4 699 907,00 100% -93,00 

Zákonné sociální náklady 1 598 000,00 1 583 358,00 99% -14 642,00 

Ostatní sociální náklady 13 160,00 12 968,00 99% -192,00 

Odvody do FKSP 47 000,00 46 084,46 98% -915,54 

Odpisy 127 000,00 126 528,00 100% -472,00 

Jiné ostatní náklady 85 660,00 209 324,08 244% 123 664,08 

NÁKLADY CELKEM 9 246 689,00 9 377 657,28 101% 130 968,28 

     Tržby z prodeje služeb 550 000,00 510 342,00 93% -39 658,00 

Výnosy z pronájmu 132 550,00 132 550,00 100% 0,00 

Úroky 72,00 72,00 100% 0,00 

Jiné ostatní výnosy 100 000,00 121 152,38 121% 21 152,38 

Jiné ostatní výnosy-DČ 159,00 159,00 100% 0,00 

Provozní dotace 7 080 000,00 7 080 000,00 100% 0,00 

Dotace JMK 1 516 560,00 1 516 560,00 100% 0,00 

Dotace MK ČR/21 15 000,00 15 000,00 100% 0,00 

Dotace MK ČR/VISK 25 000,00 25 000,00 100% 0,00 

VÝNOSY CELKEM 9 419 341,00 9 400 835,38 100% -18 505,62 

     Hospodářský výsledek 23 178,10 
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NÁKUP LITERATURY, NOVIN, ČASOPISŮ, CD A ZVUKOVÝCH KNIH 

V ROCE 2014 

 

 

NÁKUP LITERATURY 

částka na nákup z rozpočtu MK (Kč) 507 516,98 

Česká knihovna (projekt) (Kč) 122 634 

počet nakoupených knih (svazky) 3 103 

počet darovaných svazků knih (svazky) 1 147 

 

NÁKUP NOVIN A ČASOPISŮ 

částka na nákup z rozpočtu MK (Kč) 118 709 

počet nakoupených titulů 112 

dary (tituly) 9 

 

NÁKUP CD 

částka na nákup z rozpočtu MK (Kč) 63 759 

počet nových CD 252 

 

NÁKUP ZVUKOVÝCH KNIH  

částka na nákup z rozpočtu MK (Kč) 34 104 

počet nových titulů 200 

dary, granty, dotace 15 000 

 

STAV KNIHOVNÍHO FONDU K 31. 12. 2014 
 

Celkem 148 412 svazků knihovních jednotek. Z toho: 
132 355 knih (49 689 naučná a 82 666 beletrie) 
14 340 CD 
1 361 elektronické dokumenty 
146 zvukově obrazové dokumenty 
121 titulů docházejících periodik  

 

 

 

CELKEM NA NÁKUP KNIHOVNÍHO FONDU 

částka na nákup z rozpočtu MK (Kč) 707 027,93 
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STATISTICKÁ ČÍSLA MĚSTSKÉ KNIHOVNY BŘECLAV ZA ROK 2014 
 

Registrovaní čtenáři knihovny   

  dospělí děti celkem 

dospělé oddělení 1732 95 1 827 

dětské oddělení 211 578 789 

pobočka Poštorná 498 307 805 

pobočka St. Břeclav 144 65 209 

pobočka Charvátská Nová Ves 153 99 252 

celkem 2 738 1 144 3 882 

 
Návštěvníci knihovny 

dospělé oddělení 25 948 

dětské oddělení 13 328 

studovna 10 333 

zvuková knihovna 341 

hudební oddělení + čítárna 15 532 

pobočka Poštorná 16 695 

pobočka St. Břeclav 2 929 

pobočka Charvátská Nová Ves 4 655 

celkem 89 761 

 
virtuální návštěvníci 

webové stránky (www.knihovna-bv.cz) 30 766 

on-line Clavius 21 371 

on-line Carmen 25 207 

blog 2 526 

facebook 47 008 

celkem 96 112 

 
Výpůjčky 

knihy, časopisy, zvukové knihy, CD 

dospělé oddělení 91 786 

dětské oddělení 28 068 

studovna 1 957 

zvuková knihovna 4 245 

hudební oddělení + čítárna 44 714 

pobočka Poštorná 51 087 

pobočka St. Břeclav 15 967 

pobočka Charvátská Nová Ves 13 269 

celkem 251 093 
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VÝBĚR Z KULTURNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ  
MĚSTSKÉ KNIHOVNY BŘECLAV V ROCE 2014 

 

LEDEN 

Hudební kavárna: Karel Kryl s Petrem Ouporem   

Prodejní výstava mandal Blanky Banasikové 

Kurz malování lidových ornamentů na krojové mašle 

Kurz grafoterapie 

ÚNOR 

Kurz kreslení pravou hemisférou 

Literární kavárna:  Autorské čtení Věry Fojtové 

Hudební kavárna: Bedřich Smetana (Klub důchodců v Poštorné) 

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ 

Hudební kavárna s Johny Cashem 

Festival ProTibet Břeclav 2014 

Tibet – mýty a realita - přednáška o Tibetu s Janou Neborákovou 

Národní týden trénování paměti - Změň písmo, změníš život 

Národní týden trénování paměti - Trénování paměti a děti 

E-knihy a čtečky elektronických knih – praktický workshop  

14. Noc s Andersenem – spaní v knihovně v Poštorné 

Detektivem ve městě Břeclav aneb Knížky pro špiony - soutěž 

Autorské čtení fejetonů a poezie z pera Karla Křivánka – pobočka Poštorná 

Noc venku Břeclav 2013 se vrací – výstava fotografií 

Loutkové divadlo Radost - pohádku Kašpárek a krejčí – pobočka Poštorná 

DUBEN 

Literární kavárna: Vlastimil Vondruška 

Velikonoční prázdniny v dětském oddělení  

KVĚTEN 

LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem - Tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zla 

Hudební kavárna s Petrem Novákem 

Malovaní ornamentů na keramiku 

 
 

Počet kulturních akcí a návštěvníků 

oddělení akce návštěvníci 

dospělé oddělení 31 822 

dětské oddělení 124 2 865 

studovna 48 1 749 

studovna kurzy paměti a PC 90 1 194 

hudební oddělení 
+čítárna+zvukovka 

12 448 

pobočka Poštorná 126 2 226 

pobočka St. Břeclav 26 435 

pobočka Charvátská Nová Ves 68 1044 

celkem 525 10 783 

http://breclav.blogspot.cz/2013/04/srdecne-zveme-vsechny-zajemce-na.html
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ČERVEN 

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

LiStOVáNí pro děti s Lukášem Hejlíkem - Komisař Vrťapka 

Zastávka pro zdraví – zdravotně preventivní akce ve spolupráci s VZP 

ČERVENEC, SRPEN 

Prázdninové týdny pro děti 

LiStOVáNí pro děti s Lukášem Hejlíkem - Kvak a Žbluňk 

LiStOVáNí pro děti s Lukášem Hejlíkem - Lichožrouti 

LiStOVáNí pro děti s Lukášem Hejlíkem – Eliáš a babička z vajíčka 

ZÁŘÍ 

Literární kavárna s Bohumilem Hrabalem 

Burza vyřazených knih a časopisů 

Kurz trénování paměti pro začátečníky  

Free Film Fest – Život bez hranic - filmový festival nekomerčních snímků 

A nezůstal už žádný - představení Divadla Bedřicha Kaněry 

ŘÍJEN - Týden knihoven 

Hudební kavárna s Antonínem Dvořákem 

Neznámá íránská poušť – cestopisná beseda s RNDr. Jiřím Sladkým 

LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem – Roger Krowiak 

Propagace aktivit knihovny na Veletrhu sociálních služeb 

Loutkového divadlo Radost: Za každým rohem jeskyňka - pobočka Poštorná 

Komisař Vrťapka a vzácný svitek – detektivní výtvarná dílna s ilustrátorem a spisovatelem Petrem Morkesem 

LISTOPAD 

Literární kavárna: Doba jedová aneb víte opravdu, co jíte? 

Žítkovské čarování  - autorské čtení Jiřího Jilíka 

Z dějin ruské literatury - představení Divadla Bedřicha Kaněry 

Kurz malování ornamentů na textil 

PROSINEC 

Čínská národnost Miao - život ve znamení býka - cestopisná beseda 

Veselé paničky Windsorské - představení Divadla Bedřicha Kaněry 

I ty můžeš mít svého anděla – předvánoční workshop 

Hudební kavárna: Karel Kryl podruhé a po našem 

 
BIBLIOEDUCA 

Břeclavská knihovna se zapojila v roce 2013 do projektu Biblioeduca.  Jedná se o vzdělávací program pro 
knihovníky, jehož cílem je podpořit význam knihoven v oblasti vzdělávání dospělých. Sestává ze sedmi 
tematických modulů: definice a implementace strategie dalšího vzdělávání v knihovnách, výuka finanční 
gramotnosti pro dospělé, výuka mediální a internetové gramotnosti pro dospělé, rozvoj multikulturního 
povědomí, rozvoj cizojazyčné gramotnosti, začlenění pozitivní psychologie a koučování do vzdělávání 
dospělých, rozvoj mezigeneračního učení. 
V průběhu dvou let trvání projektu, kterého se účastnilo celkem 30 knihovníků z a 20 knihoven 
Jihomoravského kraje, absolvovali vybraní pracovníci břeclavské knihovny osm celodenních seminářů, na 
kterých  jim byly prezentovány nové cesty ve vzdělávání veřejnosti. Mnohé z cílů, které si Biblioeduca 
vytyčila, břeclavská knihovna již dávno realizuje a byla tak hodnocena v rámci Jihomoravského kraje na 
předním místě. Výstupem celého projektu byla realizace analýzy vzdělávacích potřeb obyvatel Břeclavi a 
následné stanovení vzdělávací strategie knihovny pro následující roky. 
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OSTATNÍ AKTIVITY- KURZY A ŠKOLENÍ 
Počítačové kurzy: 
PC kurz – Seznámení s počítačem pro začátečníky 4 x 2 hod. = 8 hod.   
(22. 1. – 31. 1. – 4 x 10 = 40 návštěvníků)   
PC kurz – Všeobecný kurz pro mírně pokročilé 10 x 2 hod. = 20 hod.    
(5. 2. – 7. 3. – 10 x 9 = 90 návštěvníků) 
PC kurz – Všeobecný kurz pro mírně pokročilé 10 x 2 hod. = 20 hod.    
(12. 3. – 11. 4. – 10 x 8 = 80 návštěvníků) 
PC kurz – Úprava obrázků 4 x 2 hod. = 8 hod.   
(16. 4. – 25. 4. – 4 x 5 = 20 návštěvníků) 
PC kurz – Seznámení s počítačem pro začátečníky 4 x 2 hod. = 8 hod.  
(24. 9. – 3. 10. – 4 x 9 = 36 návštěvníků) 
PC kurz – Všeobecný kurz pro mírně pokročilé 10 x 2 hod. = 20 hod. 
(8. 10. – 7. 11. – 10 x 7 = 70 návštěvníků) 
PC kurz – Úprava obrázků a fotografií 6 x 2 hod. = 12 hod. 
(14. 11. – 28. 11. – 6 x 4 = 24 návštěvníků) 
celkem 48 x 2 hod. = 96 hod.   celkem účastníků 360 
 
Trénování paměti   
Trénování paměti – přednáška – úvodní lekce 1 x 2 hod. = 2 hod.  
(2. 10. – 1 x 8 = 8 návštěvníků) 
Trénování paměti I. pro začátečníky 8 x 2 hod. = 16 hod.     
(9. 10. – 27. 11. – 8 x 7 = 56 návštěvníků)  
celkem 9 x 2 hod. = 18 hod.   celkem účastníků 64  
 
Kurz rychlého čtení 
Kurz rychlého čtení – Rozečti se 13 x 2 hod. = 26 hod.    
(7. 1. – 31. 3. – 6, 7, 7, 8, 6, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5 návštěvníků)  
celkem 13 x 2 hod. = 26 hod.   celkem účastníků 78 
 
Kurz grafoterapie – Kreslení pravou hemisférou 
Rukopisem k rozvoji osobnosti 1 x 2 hod. = 2 hod.    
(28. 1. – 1 x 9 = 9 návštěvníků) 
Jak v sobě objevit umělce 4 x 2 hod. = 8 hod. 
(1. 2., 2. 2., 8. 2., 9. 2. – 4 x 22 = 88 návštěvníků)   
celkem 5 x 2 hod. = 10 hod.  celkem účastníků 97 
 
Folklorní akademie - kurzy malování ornamentů 
Malování mašlí 2 x 2 hod. = 4 hod.    
(23. 1., 24. 1. – 1 x 45, 1 x 35 = 80 návštěvníků)  
Malování keramiky 2 x 2 hod. = 4 hod. 
(22. 5., 27. 5. – 1 x 15, 1 x 40 = 55 návštěvníků) 
Malování na textil 1 x 2 hod. = 2 hod. 
(26. 11. 1 x = 35 návštěvníků) 
celkem 5 x 2 hod. = 10 hod.  celkem účastníků 170    
 
Virtuální akademie třetího věku 
Přednáška – Astronomie – závěrečný seminář 1 x 2 hod. = 2 hod. 
(28. 1. – 1 x 21 návštěvníků) 
Závěrečný výjezdní seminář (29. 1. – 1 x 20 = 20 návštěvníků) 
Čínská medicína v naší zahrádce 6 x 2 hod. = 12 hod.  
(4. 2., 25. 2., 11. 3., 25. 3., 8. 4., 22. 4. – 6 x 41 = 246 návštěvníků) 
Závěrečný výjezdní seminář (29. 5. – 1 x 24 = 24 návštěvníků) 
Život a dílo Michelangela Buonarroti 6 x 2 hod. = 12 hod.  
(30. 9., 14. 10., 4. 11., 11. 11., 25. 11., 9. 12. – 1 x 59 = 59 návštěvníků,  
5 x 45 = 225 návštěvníků) 
celkem 13 x 2 hod. = 26 hod.  celkem účastníků 551 
 
výjezdní seminář 2 x                    celkem účastníků 44 
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HRÁTKY S PAMĚTÍ 2014 - MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ KNIHOVNÍKŮ – TRENÉRŮ PAMĚTI  

V posledních dubnových dnech se v břeclavské knihovně konala tvořivá dílna knihovníků – trenérů paměti. 

Opět se zde setkali ti, kteří v knihovnách připravují programy zaměřené na práci s informacemi a pamětí a 

nabízí je jako interaktivní formu vzdělávání pro dospělé, ale v současnosti mimo jiné i pro žáky a studenty 

základních a středních škol. 

Dílnu uvedl starosta města Břeclavi MUDr. Oldřich Ryšavý a ředitel knihovny Mgr. Marek Uhlíř. Poté 

vystoupila s krátkým shrnutím činnosti sekce SKIP Knihovníci – trenéři paměti Zdeňka Adlerová. 

Odborný program zahájila Petra Sehnalová, která přítomné uvedla do kreslení pravou mozkovou 

hemisférou a grafoterapie. Následovalo vystoupení zahraničních hostů: Ing. Alžbeta Veselá z Centra 

Memory v Bratislavě účastníky seznámila s prvními kroky ve vzdělávání trenérů paměti na Slovensku a Mgr. 

Emília Antolíková z Hornozemplínské knihovny ve Vranově nad Toplou představila projekty, které se na poli 

trénování paměti ve slovenských knihovnách již uskutečnily i ty, jež se plánují. Obě také poděkovaly za 

osobní pomoc českým knihovníkům - trenérům paměti při popularizaci trénování paměti ve slovenských 

knihovnách a požádaly o spolupráci i do budoucna. Následoval příspěvek Moniky Holoubkové o metodách 

používaných při tvůrčím psaní, které lze uplatnit také v lekcích trénování mozku. Program druhého dne 

zahájili Jaroslav Čech a Zdeňka Adlerová lekcemi mozkového joggingu pro středoškoláky. Daniel Gamrot 

seznámil účastníky s populární metodou time managementu Getting Things Done (Mít vše hotovo) a jejími 

konkrétními postupy a návyky. Konec setkání patřil samotné trenérské dílně, kde se knihovníci podělili o 

ukázky svých lekcí. 

Více než padesát účastníků odjíždělo z Břeclavi s plnou hlavou nápadů, jak kreativně obohatit své kurzy a 

přivést tak do knihoven další návštěvníky, budoucí čtenáře. 

 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU  

Břeclavská knihovna pokračuje v projektu Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) jehož garantem je 

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. I samotné její představitele překvapil 

vysoký počet zájemců o studium z Břeclavi. První semestr studia absolvovalo celkem 42 studentů v širokém 

věkovém rozpětí. Studenti si pro jarní semestr 2014 vybrali téma Čínská medicína na naší zahrádce. 

Studenti si mohli vyslechnout, jak s těmito léčivkami pracovat z hlediska pěstitelského, uživatelského a 

zpracovatelského využití. Garantem studia a hlavním přednášejícím byl profesor Pavel Valíček, známý český 

botanik zaměřený na užitkové rostliny tropů a subtropů, autor mnoha knih o asijských léčivých rostlinách. 

Koncem května se studenti zúčastnili nepovinného závěrečného semináře, který proběhnul ve vyškovské 

knihovně. Tento výlet na závěrečný seminář je navíc spojen i s příjemným doplňkovým programem, jako je 

návštěva muzea na vyškovském zámku, místní ZOO či exkurze do místního pivovaru. 

Nad rámec studia se knihovna snaží poskytnout studentům řadu doprovodných aktivit. Podařilo se nám od 

profesora Valíčka získat semínka čínských léčivek, které břeclavským studentům poskytl z přebytků své 

vlastní zahrádky zdarma. 10. června se uskutečnila exkurze do bylinkové zahrádky ve Valticích s výkladem o 

tradiční čínské medicíně. Pro zlepšení podmínek při samotných přednáškách se kromě velkého plátna, 

pořízeného z prostředků knihovny, podařilo od Ministerstva kultury ČR získat dotaci na pořízení 

výkonnějšího dataprojektoru a zlepšení ozvučení sálu. 

Pro podzimní semestr si 2014 studenti vybrali téma Život a dílo Michelangela Buonarroti.  Přednášky z 

dějin umění studenty zjevně zaujaly, neboť si z široké nabídky pro jarní semestr roku 2015 vybrali podobné 

téma – Umění rané renesance v Itálii. Cyklus přednášek je věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy 

umění spjatému s obdobím 15. století a především s městem Florencie.  
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HODNOCENÍ GRANTŮ V ROCE 2014 
 

Městská knihovna Břeclav v roce 2012 podala pět žádostí o grant, ve čtyřech byla úspěšná. 

 

 

1. VISK3 - Modernizace multimediálního sálu s ohledem na handicapované návštěvníky  

Žádáno: 65 000,- Kč 

Uděleno: 25 000,- Kč 

Celkové náklady na projekt (dle žádosti): 97 000,- Kč 

Skutečné náklady na projekt: 47 820,- Kč 

 

Městská knihovna Břeclav v současnosti využívá ke kulturním a vzdělávacím akcím dva víceúčelové sály. 

Zájem o vzdělávací akce v knihovně stále roste a překračuje kapacity malého sálu, kde tyto akce doposud 

probíhaly. V souvislosti se stále rostoucím podílem akcí pořádaných pro starší generaci se velký sál ukázal z 

akustického i z vizuálního hlediska pro osoby se zhoršenou zrakovou nebo sluchovou schopností jako méně 

vhodný. Proto jsme se rozhodli multimediální sál modernizovat právě s ohledem na handicapované 

návštěvníky.  

Částečná modernizace proběhla už v roce 2013 v souvislosti se zahájením dlouhodobého projektu 

zaměřeného na seniory s názvem Virtuální univerzita třetího věku. Protože přednášky probíhají formou 

promítání na plátno, zakoupila knihovna z vlastních zdrojů velké plátno.  Doposud používaný dataprojektor 

ovšem neměl pro velký sál potřebný výkon. Z dotace proto byl pořízen nový projektor, který má lepší 

rozlišení a svítivost, a umožňuje tak projekci i v nezatemněném prostředí (velký sál nejde kvůli střešním 

oknům úplně zatemnit.) 

Větším problémem byla nevyhovující akustika sálu, kdy senioři se zhoršenou sluchovou schopností dobře 

nerozuměli přednášenému slovu. Na doporučení zvukaře - odborníka byl zakoupen mixážní pult, 

reproduktory a hlavové bezdrátové mikrofony, které tento problém pomohly vyřešit.  

Kvůli neposkytnutí požadované dotace v plné výši nebyla pořízena původně plánovaná velkoformátová 

SMART TV. Montáž včetně dalšího materiálu (držáky, kabeláž) knihovna uhradila v rámci spoluúčasti. 

Rovněž byl z vlastních prostředků knihovny pořízen nový notebook s HDMI výstupem aby bylo dosaženo 

ještě kvalitnějšího přenosu zvuku a obrazu. 

Cílem projektu bylo umožnit účast na vzdělávacích akcích knihovny většímu počtu zájemců, umožnit 

osobám se zrakovým postižením sledovat audiovizuální doprovod akcí a přednášek prostřednictvím 

výkonnějšího dataprojektoru na velkém plátně a zlepšit akustické vlastnosti multimediálního sálu s ohledem 

na osoby se zhoršenou sluchovou schopností. Tyto cíle se díky podpoře z grantového programu VISK3 

podařilo naplnit. 

Modernizovaný sál nyní může sloužit jak pro akce knihovny, tak i pro další seniorské organizace ve městě, 

které s knihovnou spolupracují (Klub aktivních seniorů – KLAS, Svaz důchodců ČR, MO Břeclav, Tyflocentrum 

a další). 

 

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

Žádáno: 15 000,- Kč 

Získáno: 15 000,- Kč 

Celkové náklady na projekt: 34 104,- Kč 
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V průběhu roku 2014 knihovna nakoupila celkem 268 titulů nových zvukových knih. Protože se od 1. ledna 

2014 změnil způsob nákupu zvukových knih z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K.E. Macana, bylo 24. 3. 

2014 zažádáno o změnu popisu projektu a na jejím základě se s částkou na projekt hospodařilo následovně: 

• částka 15 000,- Kč  z grantu byla použita 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 5143,- Kč ze spoluúčasti knihovny se nakoupily CD-R média a obaly, které byly použity na 

vypálení a uchování těchto vypálených zvukových knih z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K.E. 

Macana. 

• částka 13 961 Kč ze spoluúčasti knihovny byla použita na nákup 68 titulů komerčně vydávaných 

CD, kterými byla doplněna nabídka zvukových knih pro naše nevidomé a slabozraké uživatele. 

 

Kromě půjčování zvukových knih se rozvíjí spolupráci s místní pobočkou Tyflocentra. V průběhu roku jsme 

pro jeho klienty uspořádali v prostorách knihovny literární kavárnu o Bohumilu Hrabalovi, pracovnice 

zvukové knihovny zase několikrát navštívila klienty Tyflocentra s informacemi o nových zvukových knihách a 

s praktickou ukázkou nových technických zařízení, které pro ně máme. Předvedla jim naši elektronickou 

lupu a mp3 přehrávače, které půjčujeme zájemcům domů. Přineslo nám to zvýšení výpůjček zvukových knih 

v elektronické podobě.  

 

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

Žádáno: 6 500,- Kč 

Získáno: 7 598 Kč 

Celkové náklady na projekt: 0,- Kč 

Česká knihovna je projekt Ministerstva kultury podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl 

české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro 

veřejné profesionální a vybrané vysokoškolské knihovny. Literární rada MZK zařadila do projektu 160 titulů 

od 43 nakladatelů. Každá knihovna si mohla objednat v základní objednávce knihy v celkové hodnotě 6 

100,- 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 32 svazků knih v hodnotě 

7 598 Kč. 

 
4. MK ČR – Projekt Cizojazyčná literatura na podporu nákupu titulů cizojazyčné literatury  

Žádáno: 20 000 Kč 
Získáno: 22 634 Kč 
Celkové náklady na projekt: 0,- Kč 

 

Cizojazyčná literatura je projekt Ministerstva kultury podporující nákup titulů na doplnění fondů knihoven 

cizojazyčnou literaturou. Literární rada MZK zařadila do projektu 183 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 32 svazků knih v hodnotě 

7 598 Kč. 
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PROFESNÍ RŮST PRACOVNÍKŮ 2014 

Provozní porady zaměstnanců knihovny, poboček a pracovníků z útvaru regionálních služeb se konaly 

v pravidelných termínech a týkaly se provozních záležitostí, výpočetní techniky a knihovnického softwaru, 

knihovnické legislativy a BOZP, PO. Zaměstnanci byli vysíláni na odborné kurzy, semináře a školení 

zaměřené na nové formy práce se čtenářem a potřeby organizace. Letos se zúčastnili těchto akcí:  

datum název, místo konání účast 

8. 1. Biblioeduca - mediální a informační gramotnost (MěK Kyjov) Čech, Křížová 

16. 1 České děti jako čtenáři 2013 (KJM Brno) Létalová 

29. 1. Závěrečný seminář VU3V (MVK Vsetín) Čech 

1.- 9.2. Kreslení pravou hemisférou (MěK Břeclav) Čech, Slabá 

18.2.-19.2. 
Aby pamäť nestarla tak rýchlo - seminář o trénování paměti  
(HZK Vranov nad Topľou, SR) Čech 

20. 2. Biblioeduca - jazyková gramotnost (MěK Břeclav) Čech, Křížová 

8. 4.    Seminář pro zvukové knihovny  (MěK Třebíč) Klaudová, Koláčková 

28.-29.4.  Hrátky s pamětí  - trenérská dílna pro trenéry paměti (MěK Břeclav) Čech 

24.4  výroční schůze SKAT (ÚZPI Praha) Čech 

13.+19. 5. Seminář Vyprávění mezi knihami  (MěK Hodonín) Pindová, Létalová 

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

6. 5. Biblioeduca - pozitivní myšlení a prevence vyhoření (MěK Mikulov) Čech, Křížová, Uhlíř, Piškulová 

28. – 29. 5.   Chceme dětem číst seminář KJM Brno  Piškulová, Kurialová 

25. 6. Závěrečný seminář VU3V (KKD Vyškov) Čech 

červen Biblioeduca - mezigenerační vzdělávání (ObK Ratíškovice) Čech, Křížová 

19. 6.          
Speciální seminář VU3V - Čínská medicína na naší zahrádce 
   (Bylinková zahrádka Valtice) Čech 

27.8.   školení BOZP všichni pracovníci 

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

9.-11.9. Konference Knihovny současnosti 2014 (Olomouc) Čech, Křížová, Uhlíř 

17. 10. Biblioeduca - závěrečný seminář (Otevřená zahrada Brno) Čech, Křížová, Uhlíř 

 

PROPAGACE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 
Pro propagaci svých akcí a služeb využívá knihovna své webové stránky, blog, facebook a další osvědčené 

zdroje - plakáty, letáky, rozesílání  SMS a e-mailových zpráv, regionální tisk, kabelová televize.  

V současné době má Facebook Městské knihovny Břeclav 363 fanoušků. Jejich počet se podařilo zvýšit 

především díky dvěma projektům, které se uskutečnily v průběhu letních prázdnin. Prvním bylo přiblížení 

zaměstnanců knihovny čtenářům, které spočívalo ve vtipných fotografiích a informacích o vzdělání a 

zálibách knihovníků a ostatních zaměstnanců knihovny. 

Druhým projektem bylo zřízení nového facebookového profilu „Lidé v knihovně - People in the Library", v 

nichž přináší knihovna rozhovory se svými čtenáři a návštěvníky o knihách, které v poslední době přečetli.  

 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV JE ČLENEM: 

 

 Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR 

 Sdružení knihoven ČR 

 Sdružení SKAT (uživatelé systémů LANius a Clavius), člen rady SKATu 

 Kontaktní středisko VU3V České zemědělské univerzity Praha 
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 VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ROCE 2014 
 

Počet obsluhovaných knihoven:   13 profesionálních knihoven + 4 pobočky 

                                                                     56 neprofesionálních knihoven + 1 pobočka 

Počet pracovníků služeb:                   3  

Dotace ve výši: 1 516 560,00 Kč 

 

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

v následujících oblastech: 

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

 metodická pomoc při revizích knihovního fondu včetně sestavení potřebných dokumentů 

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

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

systémů - proškolení knihovníků 

 poradenská a konzultační činnost pro základní knihovny, metodické návštěvy knihoven 

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

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

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

 vzdělávání knihovníků, semináře, porady 

 vykonávání dalších nezbytných činností napomáhajícím rozvoji knihoven a jejich veřejných a 

informačních služeb pro uživatele 

 nákup knih pro knihovny z prostředků obcí 

   V průběhu roku 2014 útvar regionálních služeb dle „Plánu vzdělávání a porad knihovníků regionu na 

rok 2014“ uskutečnil celkem 7 porad – 5 porad profesionálních knihovníků (i neprofesionálních knihovníků 

dle zájmu) spojené se vzdělávací akcí (semináře, školení) a 2 porady určené neprofesionálním knihovníkům. 

Porad se zúčastnilo celkem 154 účastníků a bylo obslouženo celkem 60 knihoven regionu. 

Pro knihovníky regionu byly připraveny semináře a knihovnické lekce určené jak pro profesionální 

tak i neprofesionální knihovníky:  

 Standard pro dobrou knihovnu – vyhodnocení, prezentace a spolupráce, Benchmarking 

 Katalog knihovny v mobilním zařízení, e-knihy, čtečky, praktické ukázky 

 Dotace, granty, jiné zdroje pro knihovny 

 Sociální sítě a jejich využití, ochrana osobních údajů, využití fotografie na internetu 

 Biblioeduca, představení projektu, výstupy, názorné ukázky 

 Clavius, LANius – práce se systémy, změny, katalog na internetu, aktualizace, výkaznictví 

 Webové stránky knihoven, úprava webových stránek a jejich důležitost, propagace, ochrana autorských práv 

Ve sledovaném období bylo uskutečněno 342 konzultací osobně, telefonicky nebo zpracováním 

informací a požadavků e-mailem. V průběhu sledovaného období bylo realizováno 218 metodických 

návštěv a bylo obslouženo 74 knihoven regionu. V roce 2014 dle knihovního zákona bylo potřeba provést 

celkem 9 revizí knihovního fondu v knihovnách regionu, z toho 2 klasickým způsobem (pobočka Nová Ves, 

Troskotovice), 7 revizí proběhlo pomocí knihovních systémů (Velké Pavlovice, Bořetice, Hrušky, Týnec, 

Velké Němčice, Brumovice, Vlasatice). Bylo zrevidováno celkem 56 162 svazků. V roce 2014 bylo nakoupeno 

a odborně zpracováno 2 373 knih v celkové hodnotě 388,731,- Kč. Útvar regionálních služeb má ve 

výměnném fondu celkem 36 672 knih, které jsou určeny pro tvorbu souborů knih pro knihovny regionu. Za 

sledované období se vyexpedovalo 209 souborů knih výměnného fondu, které obsahovaly 28 040 svazků –

(průměr 134 svazků/soubor). Obslouženo bylo 77 knihoven regionu. Za stejné období se vrátilo 855 

souborů knih celých nebo zbytkových s počtem svazků 25 867. V letošním roce útvar pokračoval v nákupu 

knih z prostředků obcí a jejich zpracování. Na podnět zareagovalo celkem 25 obcí v celkovém objemu 244 

231,- Kč. Celkem bylo nakoupeno a technicky zpracováno 1 432 svazků. 
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STATISTICKÝ VÝKAZ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ 
 

Městská knihovna Břeclav                  Rok 2014 

Počet pracovníků zajišťujících regionální funkce 3 

Počet obsluhovaných knihoven 77 

Poradenská a konzultační činnost 
   počet obsloužených knihoven 74 

  počet poskytnutých konzultací 342 

  počet metodických návštěv 218 

Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01 
   počet obsloužených knihoven 75 

  počet zpracovaných statistických výkazů 75 

Vzdělávání knihovníků, semináře 
   počet obsloužených knihoven 57 

  počet všech vzdělávacích akcí 7 

      z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF 7 

  počet všech účastníků 118 

      z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF 118 

  počet všech vyučovacích hodin 20 

      z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF 20 

Porady 
   počet obsloužených knihoven 60 

  počet akcí 7 

  počet účastníků 154 

Pomoc při revizi a aktualizaci KF 
   počet obsloužených knihoven 27 

  počet revidovaných knihovních jednotek  56 162 

  počet revidovaných knihoven 9 

Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF 
   počet obsloužených knihoven 25 

  počet nakoupených knihovních jednotek 1 432 

Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) vlastních KF 
   počet obsloužených knihoven 25 

  počet zpracovaných knihovních jednotek 1 432 

Výměnný fond (v knihovních jednotkách) 
   stav výměnného fondu k 31.12. 2014 36 672 

  roční přírůstek VF 2 373 

  roční úbytek výměnného fondu 487 

     z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce 2 373 

     z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce 0 

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

Cirkulace VF 
   počet obsloužených knihoven 77 

  počet expedovaných souborů 209 

  počet svazků v souborech 28 040 

Doprava v rámci výkonu RF 
   počet obsloužených knihoven 77 

  počet ujetých km 4 787 
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VÝKAZ FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN 

Městská knihovna Břeclav Rok 2014 

Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 413 317,30 

 z toho : nákup knihovního fondu 388 731,30 

Spotřeba energie (číslo účtu 502) 86 880,00 

Opravy a udržování (číslo účtu 511) 0,00 

Cestovné (číslo účtu 512) 32 502,00 

Ostatní služby (číslo účtu 518) 21 324,20 

 z toho : doprava 0,00 

 z toho : servis AKS 2 328,00 

 z toho : nákup licence na el. zdroje 680,00 

 z toho : nákup knihovnických služeb 0,00 

Mzdové náklady (číslo účtu 521)  700 000,00 

 z toho : platy zaměstnanců 693 408,00 

 z toho : náhrada mzdy za pracovní neschopnost 6 592,00 

Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) 235 757,50 

Sociální náklady (číslo účtu 527 a 528) 7 000,00 

Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) 0,00 

Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 68) 19 779,00 

Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 69) 1 516 560,00 

Investiční náklady 0,00 

Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71) 1 516 560,00 

Přidělená dotace (krajská)  1 516 560,00 

Vráceno  0,00 

Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (vlastní    

prostředky knihovny, obce, další zdroje, sponzorské dary)  

Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování  244 231,00 

 

POROVNÁNÍ ROZPOČTU SE SKUTEČNÝM ČERPÁNÍM ZA ROK 2014 
 

 Plánovaný rozpočet Skutečnost Rozdíly 

Spotřeba materiálu 396 990 413 317,30 -16 327,30 

- nákup knihovního fondu 388 360 388 731,30 -371,30 

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

Opravy a udržování 1 000 0,0 +1 000,00 

Cestovné 40 000 32 502,00 +7 498,00 

Ostatní služby 23 950 21 324,20 +2 625,80 

- servis výpočetní techniky 1 000 968,00 +32,00 

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

- nákup licence na el.zdroje 1 000 680,00 +320,00 

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

Mzdové náklady 700 000 700 000,00 0,00 

- platy zaměstnanců 697 500 693 408,00 +4 092,00 

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

- náhrada za pracovní neschopnost 0 6 592,00 -6 592,00 

Zákonné sociální pojištění 238 000 235 757,50 +2 242,50 

Sociální náklady – FKSP 7 000 7 000,00 0,00 

Jiné ostatní náklady 19 620 19 779,00 -159,00 

Ostatní provozní náklady 0 0 0,00 

NÁKLADY CELKEM 1 516 560 1 516 560,00   0,00 
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NAŠI PARTNEŘI V ROCE 2014 
 

Městská knihovna Břeclav děkuje za spolupráci a podporu: 

Městu Břeclav, VZP Břeclav, fa Racio Břeclav, Moraviapress Břeclav, místní organizaci Svazu důchodců ČR, 

Senior pointu-Klas, Jihomoravské komunitní nadaci, Tyflocentru Břeclav, Hermi foto Dagmar Benešové, 

Městskému muzeu a galerii Břeclav, břeclavským ZŠ, středním, mateřským školám a odborným učilištím.  

Od těchto firem přebíráme u nových knih obrázky a anotace, které připojujeme k informacím v 

internetovém katalogu: 

 

Euromedia k.s.  

 

Kanzesberger, a.s. 

 

Kosmas, s.r.o 

 

LIBREX 

 

Pavel Dobrovský – BETA 

 

Pavel Dobrovský – BETA 

 

Knižní velkoobchod Pemic, a.s.  

 

Svaz českých nakladatelů a knihkupců 

 

Vltava, a.s 

 

Svět dětské fantazie 

 

  

http://www.knizniweb.cz/jnp/cz/index.html
http://www.kanzelsberger.cz/
http://www.firma.kosmas.cz/
http://www.librex.cz/
http://www.knihycz.cz/
http://www.dobrovsky.cz/
http://www.pemic.cz/
http://www.sckn.cz/ceskeknihy/
http://www.vltavastores.cz/
http://www.svetdetskefantazie.cz/


18 
 

FOTOGALERIE Z VYBRANÝCH AKCÍ KNIHOVNY ZA ROK 2014 

 

 
 

Kreslení pravou hemisférou 
 

 
 

Virtuální univerzita třetího věku - Čínská medicína na naší zahrádce 
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Literární kavárny - Věra Fojtová 
 

 
 

Literární kavárny - Vlastimil Vondruška 
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Beseda pro děti - Komisař Vrťapka 
 

 
 

Hrátky s pamětí 2014 - celostátní setkání trenérů paměti 
 
 
 
 
 



21 
 

 
 

 
 

LISTOVÁNÍ – scénické čtení s Lukášem Hejlíkem 
 

 
 

Počítačové kurzy pro veřejnost 
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Filmový festival FREE FILM FEST v knihovně 
 

 
 

Zdobení pohádkovníku ve dvoře knihovny 

 

 


