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MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV V ROCE 2015
HLAVNÍ ÚKOLY



















žádosti na projekty a dotace
1. VISK3 - Zahájení výpůjček e-knih v Městské knihovně Břeclav
2. VISK3 - Příprava na zavedení nových katalogizačních pravidel RDA v Městské knihovně
Břeclav
3. Knihovna 21. století - Nákup zvukových knih pro nevidomé a slabozraké uživatele v roce
2015
4. MK ČR - Projekt Česká knihovna určený na podporu nákupu nekomerčních titulů z děl české
literatury
5. MK ČR – Projekt Cizojazyčná literatura na podporu nákupu titulů cizojazyčné literatury
6. Dotace Jihomoravského kraje na výkon regionálních funkcí
poskytování kvalitních knihovnických a informačních služeb uživatelům knihovny, pravidelné
doplňování a aktualizování knihovního fondu
plynulý přechod na nová katalogizační pravidla RDA a katalogizaci knih ve formátu MARC 21 a
pravidelné přispívání katalogizačními záznamy do souborného katalogu Národní knihovny ČR a
katalogu SKAT Lanius
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 TyfloCentrem Břeclav,
VZP, kluby seniorů, Actiwity DC a s různými zájmovými kroužky a sdruženími (Klubíky,
maminakluby...)
realizace projektu Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)
pravidelné pořádání literárních a hudebních kaváren
realizování počítačových kurzů a kurzů trénování paměti
realizace divadelních představení v knihovně (LiStOVáNí, Divadlo Bedřicha Kaněry...)
aktivní podíl při přípravě Folklorní akademie (workshopy s lidovou malérečkou), konference Živý
folklór
příprava přednášek a besed pro návštěvníky knihovny v hlavní budově i na pobočkách
pravidelné 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 2015

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

Rozpočet
1 093 744,00
810 000,00
104,00
51 000,00
76 000,00
29 000,00
682 797,00
4 913 000,00
1 670 420,00
13 756,00
49 130,00
107 000,00
128 153,00
9 624 104,00

S/R
117%
94%
100%
55%
84%
92%
97%
100%
99%
95%
98%
99%
129%
101%

S-R
191 205,41
-45 882,24
0,00
-22 714,70
-12 237,00
-2 381,00
-18 627,62
-188,00
-23 301,00
-623,00
-1 130,94
-920,00
37 354,54
100 554,45

Tržby z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Jiné ostatní výnosy-DČ
Provozní dotace
Dotace JMK
Dotace MK ČR/21
Dotace MK ČR/VISK
VÝNOSY CELKEM

550 000,00 501 272,00 91%
109 150,00 109 150,00 100%
50 000,00
50 000,00 100%
100 000,00 160 346,45 160%
138,00
138,00 100%
7 305 000,00 7 305 000,00 100%
1 516 000,00 1 516 000,00 100%
10 000,00
10 000,00 100%
93 000,00
93 000,00 100%
9 733 288,00 9 744 906,45 100%

-48 728,00
0,00
0,00
60 346,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 618,45

Hospodářský výsledek

Skutečnost
1 284 949,41
764 117,76
104,00
28 285,30
63 763,00
26 619,00
664 169,38
4 912 812,00
1 647 119,00
13 133,00
47 999,06
106 080,00
165 507,54
9 724 658,45

20 248,00
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NÁKUP LITERATURY, NOVIN, ČASOPISŮ, CD A ZVUKOVÝCH KNIH
V ROCE 2015
CELKEM NA NÁKUP KNIHOVNÍHO FONDU
částka na nákup z rozpočtu MK (Kč)

697436

NÁKUP LITERATURY
505 438,29

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

11 926

Česká knihovna-cizojazyčná literatura (projekt) (Kč)

23 051

počet nakoupených knih (svazky)

3 024
810

počet darovaných svazků knih (svazky)

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

114 889

počet nakoupených titulů

120

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

59 562,81

počet nových CD

259

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

17 545,90

počet nových titulů

172

dary, granty, dotace

10 000

STAV KNIHOVNÍHO FONDU K 31. 12. 2015
Celkem 148 129 svazků knihovních jednotek. Z toho:
132 355 knih (49 419 naučná a 82 214 beletrie)
14 578 CD
1 767 elektronické dokumenty
151 zvukově obrazové dokumenty
115 titulů docházejících periodik
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STATISTICKÁ ČÍSLA MĚSTSKÉ KNIHOVNY BŘECLAV
ZA ROK 2015
Registrovaní čtenáři knihovny
dospělí

celkem

děti

1 745

77

1 822

dětské oddělení

208

596

804

pobočka Poštorná

486

310

796

pobočka St. Břeclav

120

54

174

pobočka Charvátská Nová Ves

137

90

227

2 696

1 127

3 823

dospělé oddělení

celkem

Návštěvníci knihovny
dospělé oddělení

25 044

dětské oddělení

13 508

studovna

11 663
361

zvuková knihovna
hudební oddělení + čítárna

14 929

pobočka Poštorná

18 859

pobočka St. Břeclav

3 026

pobočka Charvátská Nová Ves

4 487

celkem

91 877
virtuální návštěvníci

webové stránky (www.knihovna-bv.cz)

33 337
21 671

on-line Clavius
on-line Carmen

Neuvádíme

3 032

blog

88 277

facebook

Výpůjčky
knihy, časopisy, zvukové knihy, CD
dospělé oddělení

88 592

dětské oddělení

27 872

studovna

1 775

zvuková knihovna

5 325

hudební oddělení + čítárna

43 989

pobočka Poštorná

50 699

pobočka St. Břeclav

14 929

pobočka Charvátská Nová Ves

12 964

celkem

246 145
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HODNOCENÍ GRANTŮ V ROCE 2015

Městská knihovna Břeclav v roce 2015 podala pět žádostí o grant, ve všech byla úspěšná.
1.

VISK3 - Zahájení výpůjček e-knih v Městské knihovně Břeclav
Žádáno: 44 000,- Kč
Uděleno: 26 000,- Kč
Celkové náklady na projekt (dle žádosti): 72 800,- Kč
Skutečné náklady na projekt: 53 769,- Kč

Městská knihovna Břeclav se rozhodla využít nabídky firmy eReading, která jako jeden z mála
nakladatelů umožňuje knihovnám nabídnout čtenářům možnost vypůjčit si elektronická vydání knih ze
současné produkce. Cílem projektu bylo nabídnout všem skupinám čtenářů možnost vypůjčit si elektronické
knihy v knihovně, a to včetně možnosti zapůjčit si čtečku, která e-výpůjčky umožňuje.
Samotná realizace projektu spočívala v pořízení startovacího balíčku 400 výpůjček, které si čtenáři
mohou libovolně nahrát prostřednictvím www katalogu knihovny Carmen. Na výběr mají čtenáři asi 1500
titulů, které firma eReading nabízí ve výpůjčním režimu. Čerpání tohoto startovacího balíčku je časově
neomezené. Půjčování čteček a e-výpůjčky spustila břeclavská knihovna od června 2015.
Cena startovacího balíčku činila 400 krát 40,50 Kč bez DPH (49 Kč s DPH). Pro zprovoznění evýpůjček v katalogu Carmen bylo nutné uhradit roční update AKS Clavius, který knihovna zaplatila v rámci
spoluúčasti.
V rámci umožnění e-výpůjček všem čtenářům bez rozdílu, tj. i zdravotně nebo sociálně
znevýhodněným skupinám čtenářů, nabízíme také možnost si v knihovně absenčně zapůjčit podsvícené
čtečky od firmy eReading. Ty usnadňují čtení knih jak zrakově postiženým čtenářům, tak i seniorům, neboť
poskytují možnost komfortní vyřízení e-výpůjčky i méně technicky zdatným čtenářům. Protože požadovaná
dotace nebyla udělena v plné výši, bylo namísto plánovaných deseti kusů nakoupeno pět čteček eReading 4
Touch Light. Pro jejich ochranu bylo ze spoluúčasti pořízeno pět originálních pouzder pro čtečky eReading.

2.

VISK3 - Příprava na zavedení nových katalogizačních pravidel RDA v Městské knihovně Břeclav
Žádáno: 67 000,- Kč
Uděleno: 67 000,- Kč
Celkové náklady na projekt: 113 847,- Kč

Od dubna 2016 dochází celorepublikově v katalogizaci ke změně formátu u katalogizačních
záznamů, a to z dřívějšího UNIMARCu na MARC 21. Knihovní systém Clavius umožňuje kompletně u všech
druhů dokumentů přejít na tento formát pro ukládání dat. Protože břeclavská knihovna odesílá záznamy do
Souborného katalogu ČR, bylo nutné v rámci AKS Clavius přejít na interní formát MARC21 a nová pravidla
RDA.
Součástí přechodu z UNIMARC na MARC21 byl nákup licencí katalogizačních modulů systému
Clavius připravených pracovat s formátem MARC21. Ceny těchto katalogizačních modulů vycházely z ceníku
systému Clavius, přičemž byly stávajícím uživatelům tohoto AKS nabízeny s 50% slevou. Vlastní převod a
doladění definičních tabulek vzdálenou správou je zdarma. Nákupem licencí se u těchto modulů prodlužuje
bezplatná záruka na nové verze na dobu 5 let. Před vlastním přechodem na interní formát MARC21 bylo
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nutné, aby katalogizátorky prošly školením na aplikaci pravidel RDA ve formátu MARC21, které pro
knihovnu zajistila firma LANius a MZK Brno.
Vlastní přechod zahrnoval nejprve analýzu chyb ve stávajících datech, která probíhala od května do
července, které prováděla sama knihovna. Vlastní převod a doladění definičních tabulek vzdálenou správou
byl v ceně licencí katalogizačních modulů. Součásti přechodu na nový systém bylo také pořízení protokolu
Z39.50, který knihovna doposud nepoužívala. K přechodu na RDA došlo v knihovně od 1. září 2015. Do
souborného katalogu bylo za loňský rok odesláno 2354 záznamů, z toho 409 již bylo už v novém formátu.

3.

Knihovna 21. století - Nákup zvukových knih pro nevidomé a slabozraké uživatele v roce 2015
Žádáno: 10 000,- Kč
Získáno: 10 000,- Kč
Celkové náklady na projekt: 20 752,90 Kč

V průběhu roku 2015 jsme nakoupili celkem 213 titulů nových zvukových knih.
Protože se od 1. ledna 2014 změnil způsob nákupu zvukových knih z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E.
Macana s částkou na projekt jsme hospodařili následovně:
•

•

•

částka 15 000,- Kč (z toho 10.000,- Kč z grantu) byla použita na roční licenci za přístup do databáze
Knihovny a tiskárny pro nevidomé K.E. Macana. Z této databáze bylo staženo a vypáleno na CD
celkem 200 titulů zvukových knih, protože velká část našich uživatelů vyžaduje zvukové knihy ve
fyzické formě.
za 3207,- Kč ze spoluúčasti knihovny byly nakoupeny 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 2 545,90 Kč ze spoluúčasti knihovny byla použita na nákup 13 titulů komerčně vydávaných
CD, kterými jsme doplnili nabídku zvukových knih pro naše nevidomé a slabozraké uživatele.

V roce 2015 využilo služeb zvukové knihovny 361 návštěvníků, což je o 20 návštěvníků více než v roce 2014.
Vypůjčeno bylo 5 325 knihovních dokumentů, což je o 1080 výpůjček více než v roce 2014. Nárůst
ukazatelů je především ve větší informovanosti mezi obyvateli, propagaci a velmi dobré spolupráci
knihovny s pracovištěm TyfloCentrum Břeclav. Jejich klienti pravidelně navštěvují naše literární i hudební
kavárny, chodí si půjčovat i prezenčně poslouchat zvukové knihy.
Městská knihovna Břeclav prezentovala své služby i na 7. Veletrhu sociálních služeb, předvedla nabídku
pomůcek a technické vybavení pro nevidomé, a informovala veřejnost o zvukové knihovně, o práci s
nevidomými a slabozrakými čtenáři i o knihovně jako celku, o její činnosti.

4. MK ČR - Projekt Česká knihovna určený na podporu nákupu nekomerčních titulů z děl české literatury
Žádáno: 6 300 Kč + 6000 Kč (rezerva)
Získáno: 11 926 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 170 titulů
od 41 nakladatelů. Každá knihovna si mohla objednat v základní objednávce knihy v celkové hodnotě 6 300
Kč a ve druhém kole za 6 000 Kč. Stejně jako v minulých letech obsahovala Objednávka i rubriku

8

„rezerva“na další doplnění fondu naší knihovny, maximálně 20 svazků. Z projektu Česká knihovna MK
Břeclav obdržela
54 svazků knih v hodnotě 11 926 Kč.

5. MK ČR – Projekt Cizojazyčná literatura na podporu nákupu titulů cizojazyčné literatury
Žádáno: 30 000 Kč + 20 000 Kč (rezerva)
Získáno: 23 051 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 314 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 113 svazků knih v hodnotě
23 051 Kč.

VÝBĚR Z KULTURNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V ROCE 2015

Virtuální Univerzita třetího věku
I v roce 2015 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. Máme za sebou další dva semestry studia, které dokončilo celkem 43
absolventů. Virtuální Univerzitu třetího věku mohou studovat osoby se statutem důchodce, invalidní
důchodci bez rozdílu věku i osoby kategorie 50 + (nezaměstnaní).
Slavnostním ukončením každého semestru bývají závěrečné semináře. V lednu se studenti zúčastnili
nepovinného závěrečného semináře, který tentokrát probíhal v Ořechově u Brna, součástí zájezdu byla také
návštěva rajhradského kláštera, včetně klášterní barokní knihovny. Na ukončení jarního semestru byla z
moravských konzultačních středisek pro pořádání této akce vybrána Břeclav. Ve středu 27. května se
uskutečnil v zaplněném sále Domu školství závěrečný seminář, kde si senioři si mohli vyslechnout
přednášku doc. Jiřího Viewegha o lužních lesích a PhDr. Miroslava Geršice o Lichtenštejnech na Břeclavsku,
o kulturní část programu se postaral mladý nadějný cimbalista Tadeáš Tomšej z Moravského Žižkova.
Záštitu nad akcí převzal starosta města Ing. Pavel Dominik. Nezanedbatelnou složkou společného setkání
byla také neformální výměna studijních zkušeností se spolužáky z jiných středisek a poznávání místních
zajímavostí dané lokality. Dvě stovky seniorských studentů z celkem dvanácti moravských měst tak měli
možnost navštívit expozice břeclavského muzea, synagogu nebo Lichtenštejnský dům, ti zdatnější si
vychutnali vyhlídku ze zámecké věže, mnozí využili i možnosti exkurze do nového břeclavského pivovaru.
Seminář vzbudil mezi seniory velký ohlas a na Břeclav a břeclavskou knihovnu se snesla celá řada
poděkování za skvěle připravenou akci.
Pro jarní semestr si studenti z široké nabídky vybrali téma Umění rané renesance v Itálii. Cyklus přednášek
byl věnován raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění spjatému s obdobím 15. století a především s
městem Florencie. Na přednáškách se se studenti postupně seznámili s počátky, principy a objevy rané
renesance a slavnými umělci jako byli Filippo Brunelleschi, Masaccio, Donatello, Sandro Botticelli a Andrea
del Verrocchio.
9

Zimní semestr 2015 se týkal tématu Kouzelná geometrie. Nešlo ale o nezáživné matematické poučky, na
přednáškách byla řeč např. o vztahu geometrie a architektury v dobách minulých i v moderní architektuře, v
další se studenti mohli dozvědět, jak se geometrie projevuje v ornamentech nebo v živé přírodě.

Počítačové kurzy a kurzy Trénování paměti
Studovna pořádala kurzy trénování paměti a počítačové kurzy zaměřené na zvyšování počítačové
gramotnosti. Všechny kurzy pořádané knihovnou se těší zájmu veřejnosti. Celkem bylo upořádáno 66
dvouhodinových lekcí počítačové gramotnosti, které navštívilo 506 návštěvníků a 3 dvouhodinové lekce
Trénování paměti, které navštívilo 35 návštěvníků. I když v teplých měsících roku bývá zájem o počítačové
kurzy menší, uspořádali jsme letos na základě přání několika zájemců kurz Seznámení s počítačem pro
úplné začátečníky i o prázdninách.

Spuštění výpůjček elektronických knih
Od června 2015 knihovna spustila půjčování elektronických knih. Ze současné produkce E-knihy jsou
dostupné z katalogu knihovny Carmen, služba je registrovaným čtenářům poskytována zdarma. E-knihy lze
číst na čtečkách eReading.cz, telefonech a tabletech s operačním systémem Android a iOS nebo na PC.
Délka výpůjčky je 21 dní, po uplynutí této doby se e-kniha automaticky znepřístupní. Nevztahuje se na ní
proto pokuta z prodlení, výpůjčka sama zmizí z vašeho zařízení. Aby si službu mohlo vyzkoušet co možná
nejvíce čtenářů, bylo možné půjčit si zároveň pouze dva tituly.
Ti, kteří nevlastní vlastní čtecí zařízení měli možnost vypůjčit si jednu z pěti čteček eReading. Pro zájemce z
řad začátečníků byly uspořádány praktické dva semináře: Seznamte se s e-knihami (v červnu a říjnu).

Hudební kavárny a literární kavárny
MK Břeclav pořádala pravidelně každý měsíc Hudební a literární kavárny“, nejen pro širokou veřejnost , ale
i přednášky pro Klub důchodců v Poštorné, Tyflocentrum Břeclav nebo Vazební věznici Břeclav.
V hudebních kavárnách byl na programu Frank Sinatra, Muzikoterapie, P. I. Čajkovskovský, Ljuba
Hermanová a Karel Kryl, literárními tématy byla Historická detektivka, Karel Čapek - člověk proti válce,
Osvobozené divadlo a Jan Hus.
Celkem 20 kaváren navštívilo 426 posluchačů.

Listování.cz
Z cyklu šesti scénických čtení (Gottland, Bláznivá teta a já, Stopařův průvodce galaxií, Inferno, Odpad,
Zpátky ve hře) konaných ve velkém sále knihovny vzbudilo ohlas čtení z románu Dana Browna Inferno nebo
kniha Michala Viewegha Zpátky ve hře. V ryze ženském obsazení proběhlo představení Bláznivá teta a já, a
to dokonce za osobní účasti autorky Sylvie Heinlein. Po skončení představení následovala beseda se
spisovatelkou a prodej knih spojený s autogramiádou. Akce probíhala pod záštitou Goethe institutu v Praze.
Celkem 6 představení se zúčastnilo 245 návštěvníků.
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Cesty nejen ke hvězdám
Ve spolupráci s Pavlem Auzkým uspořádala knihovna cyklus populárně vědeckých přednášek Cesty nejen ke
hvězdám, věnovaný převážně popularizaci astronomie a astrofyziky (Jak zkoumáme velký třesk, Jak se rodí
hvězdy, Kosmická síť – Velkorozměrové struktury a Laniakea, Neutrina – jedny z nejzákladnějších částic).
Zpestřením cyklu byly i přednášky, které se netýkaly astronomie – v září to bylo povídání s neortodoxním
parazitologem Juliem Lukešem (Čeho jsme produktem). Vrcholem cyklu Cesty nejen ke hvězdám pak byla
přednáška známého psychiatra Cyrila Höschla, která se uskutečnila v říjnu ve zcela zaplněném sále
knihovny (120 účastníků). Ze široké nabídky témat, kterým se profesor Höschl věnuje, si posluchači mohli
sami zvolit téma přednášky, které by je nejvíc zajímalo. Ve facebookové anketě získalo nejvíce hlasů téma
Vrozené a naučené chování.
Celkem 6 přednášek se zúčastnilo 312 návštěvníků.

Festival Pro Tibet – 14. ročník
Březen – měsíc čtenářů v břeclavské knihovně byl zahájen už potřetí festivalem ProTibet. Festival se koná ve
více než třiceti městech po celé republice, akci jako každý rok zaštiťuje občanské sdružení Most, výtěžek byl
letos věnován malým mnichům z kláštera Diskit v Himálajích na kvalitní stravu a lékařskou péči. Kromě
promítání čtyř filmů věnovaných nelehkému údělu osudem těžce zkoušené země a jejích obyvatel, bylo
tentokrát zpestřením festivalu povídání cestovatelky Danuše Ušelové s obrazovým doprovodem o cestě po
Číně a Tibetu zvané Z Pekingu přes Lhasu do Hong Kongu. Vstupné bylo dobrovolné, veškerý výtěžek
festivalu ve výši 1300,- Kč byl odveden na transparentní účet občanského sdružení Most a posléze odeslán
do Tibetu.
14. ročník navštívilo 77 návštěvníků.

Živý folklor
Dostat ještě více do povědomí lidové umění a folklór, bylo cílem konference Živý folklór, kterou uspořádala
Jihomoravská komunitní nadace, Městská knihovna Břeclav a Malovaný kraj v břeclavské knihovně. Pozváni
byli nejen odborníci na folklor, ale i podnikatelé v cestovním ruchu a všichni ostatní milovníci folkloru.
Konferenci, která se konala v pátek 24. dubna ve velkém sále knihovny, navštívilo 110 návštěvníků.
Na tuto konferenci v září navázal kulatý diskusní stůl na stejné téma. Živou diskuzi moderoval Petr Janeček,
zástupce ředitele Ústavu etnologie FF UK. Debatovalo se opět nad tématy folklor a cestovní ruch, folklor a
péče o přírodu, folklor a vzdělávání apod. (50 návštěvníků)

Folklorní akademie
Ve spolupráci s Hermi foto Břeclav – Dagmar Benešová jsme organizačně zajišťovali besedy a kurzy
připomínající mizející krásu lidových ornamentů z Podluží s lidovou malérečkou Marií Švirgovou z Lanžhota.
Velký zájem vzbudily tvořivé dílny Malování modrotisku, Malování krojových mašlí nebo Malování na
textil. Celkem sedm kurzů navštívilo 152 zájemců.
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Free Film Fest
Poslední březnový týden proběhl v pořadí již druhý Free Film Fest. Divákům jsme nabídli nekomerční filmy
z festivalu Jeden svět a Goethe institutu (Na stupních vítězů, Kámoš, Všichni spolu, Za hranicí ticha). Od
podzimu jsme promítali každé první úterý v měsíci (HipHop Erace, Proti zdi). (74 návštěvníků).

Výběr z dalších akcí:











Přednáška trenéra paměti Jaroslava Čecha na téma Hrozí nám digitální demence? Akce se konala v
rámci Národního týdne trénování paměti a přiblížila zaplněnému malému sálu, jaké nebezpečí pro
naši mysl může představovat každodenní používání počítačů, tabletů, smartphonů, organizérů a
dalších moderních technologií.
V únoru velký ohlas u návštěvníků zaznamenala cestopisná přednáška knihovnice Lucie Pyskaté
„Černobyl“, která proběhla ve Velkém sále knihovny (účast 96).
V březnu se v knihovně konala také přednáška Viktora Kusteina na téma Konec prokrastinace, tj.
chorobného odkládání povinností na poslední chvíli.
V dubnu se ve velkém sále knihovny uskutečnil poslechový pořad Kaleidoskop Jana Rejžka. Známý
pražský hudební kritik představil hudbu, kterou v běžném rozhlasovém vysílání neuslyšíte.
Zajímavý život knížete Josefa Václava Lorence z Lichtenštejna a jeho vztah k Břeclavi přiblížil v říjnu
v rámci celostátní akce Týden knihoven svým výkladem historik Miroslav Geršic.
V říjnu jsme v knihovně přivítali také dceru slavných rodičů Magdy Vášáryové a Milana Lasici,
spisovatelku Hanu Lasicovou.
V prosinci byl cyklus kulturně-vzdělávacích přednášek příhodně zakončen podvečerním posezením
s psycholožkou Janou Vergari nazvaným Vnitřní klid aneb po čem všichni touží.
Komiksový workshop pro žáky ZŠ se spisovatelkou Markétou Vydrovou a ilustrátorem Danielem
Vydrou
Beseda pro děti ZŠ se spisovatelkou Klárou Smolíkovou

Výstavy ve vstupních prostorách MK Břeclav
Výstava fotografií – Radek Důbravný – Svýma očima
Výstava fotografií – Richard Bouda – Domovinka Němčičky – Portréty stáří
Výstava fotografií – Břeclavští fotografové - Island

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.
Pravidelně informujeme na Facebooku o akcích knihovny a zveřejňujeme zajímavé odkazy z oblasti
knihovnictví. Za rok 2015 to bylo 364 příspěvků, které shlédlo 88 277 návštěvníků. V současné době má
Facebook Městské knihovny Břeclav 530 fanoušků (o 167 více jak v roce 2014). Jejich počet se podařilo
zvýšit díky novému projektu „KNIHOVNY KNIHOVNÁM, který vzbudil nemalý ohlas. Je určen výhradně
pro zaměstnance knihoven. Oslovili jsme všechny knihovny prostřednictvím e-mailu a od konce října, kdy
projekt vznikl, se stalo členem skupiny 227 knihovníků. Na těchto stránkách sdílíme své zkušenosti
s kulturními a vzdělávacími akcemi. Novinkou je i vytvoření účtu na Instagramu, kde zveřejňujeme
fotografie z knihovnických akcí.
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KULTURNÍ KALENDÁŘ VYBRANÝCH AKCÍ ZA ROK 2015
LEDEN
LiStOVáNí Gottland
Hudební kavárna Frank Sinatra
Hudební kavárna Frank Sinatra – Klub důchodců v Poštorné
Závěrečný výjezdní seminář VU3V v Ořechově
ÚNOR
LiStOVáNí Bláznivá teta a já
Zahájení VU3V jarní semestr na téma Umění rané renesance v Itálii
Tajemná Božena Němcová- přednáška pro studenty SOU Sovadinova
Černobyl -cestopisná přednáška L. Pyskaté
Literární kavárna Historická detektivka -pro Tyflocentum
Literární kavárna Historická detektivka
Folklorní výtvarná akademie- Malování modrotisku
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
LiStOVáNí Stopařův průvodce galaxií
Festival ProTibet Břeclav 2015
Hudební kavárna Ljuba Hermanová
Konec prokrastinace -přednáška Viktora Kusteina
Hrozí nám digitální demence?-přednáška Mgr. J. Čecha
Loutkové divadlo Radost: Červená Karkulka- pobočka Poštorná
15. Noc s Andersenem – spaní v knihovně v Poštorné
Folklorní výtvarná akademie- Omalovánky z Podluží
Free Film Fest – festival krátkých filmů-určeno pro veřejnost (březen-duben)
DUBEN
LiStOVáNí Inferno
Jak zkoumáme velký třesk- přednáška P. Kulhánka
Konference Živý folklór
Hudební kavárna Frank Sinatra – Tyflocentrum Břeclav
Kaleidoskop Jana Rejžka
Literární kavárna Osvobozené divadlo
Záhadě na stopě-pořad pro prvňáčky ZŠ v Poštorné
Knížka pro prvňáčka – projekt pro první třídy ZŠ v Poštorné
Cestování – beseda pro speciální ZŠ Herbenova
Beseda s ilustrátorkou Markétou Vydrovou a komiksový wokshop s Danielem Vydrou- určeno břeclavským ZŠ
KVĚTEN
LiStOVáNí Odpad
Jak se rodí hvězdy přednáška R. Wünsche
Knižní veletrh Praha
Závěrečný seminář VU3V v Břeclavi
J.A.Komenský – Věčný poutník- přednáška pro studenty SPŠ
Karel Čapek - člověk proti válce – literární kavárna v Klubu důchodců v Poštorné
Literární kavárna Doba jedová II.
Autorské čtení Roberta Bellana
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ČERVEN
Radosti a starosti pana starosty - beseda břeclavských žáků se starostou Ing. Pavlem Dominikem
Kosmická síť – Velkorozměrové struktury a Laniakea- přednáška I. Havlíčka
Hudební kavárna Karel Kryl – Vazební věznice
Osvobozené divadlo - literární kavárna pro Tyflocentum
Výstava fotografií – Radek Důbravný – Svýma očima (červen-srpen)
ČERVENEC, SRPEN
Prázdninové týdny pro děti – akce pro příměstské tábory
Exkurze knihovníků do Měk v Třinci
ZÁŘÍ
Čeho jsme produktem – přednáška J. Lukeše
Živý folklór - kulatý diskusní stůl
Hudební kavárna – muzikoterapie – Léčivá síla zvuku
Free Film Fest
Hudební kavárna Ljuba Hermanová – Tyflocentrum Břeclav
Zahájení VU3V zimního semestru na téma Kouzelná geometrie
České nebe- Free Film Fest studentům SOU Sovadinova
Po

Poprvé do školy-poprvé do knihovny s Matýskem a Majdalenkou – ZŠ v Poštorné
ŘÍJEN - Týden knihoven
Vrozené a naučené chování – přednáška Cyrila Höschla
LiStOVáNí Zpátky ve hře
Hudební kavárna P. I. Čajkovskij
Propagace aktivit knihovny na Veletrhu sociálních služeb
Josefa Václava Lorence z Lichtenštejna a jeho vztah k Břeclavi - přednáška PhDr. M. Geršice
Knihovnický happening Vyškov
Černobyl – přednáška v Klubu důchodců v Poštorné
Loutkové divadlo Radost: O princezně Máně –pobočka Poštorná
Výstava fotografií – Richard Bouda – Domovinka Němčičky – Portréty stáří
LISTOPAD
Neutrina – jedny z nejzákladnějších částic – přednáška V. Vágnera
Literární kavárna Historický román
Loutkové divadlo Radost: Francek Nebojsa - pobočka Poštorná
Folklorní výtvarná akademie -Malování na textil - šaty
Výstava fotografií – Břeclavští fotografové – Island
PROSINEC
Autorské čtení spisovatelky Hany Lasicové
Zapojení do projektu Čtení pomáhá –ZŠ Kupkova a Slovácká
Beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou-určeno žákům břeclavských ZŠ
Vnitřní klid aneb po čem všichni touží- přednáška Jany Vergari
Karel Čapek - Člověk proti válce- přednáška pro studenty SOU Sovadinova
Andělíček Stříbrovlásek -beseda pro denní stacionář Utilis
Literární kavárna Mistr Jan Hus
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PROFESNÍ RŮST PRACOVNÍKŮ 2015
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 výměny zkušeností jsme
v letošním roce navštívili nově otevřenou Městskou knihovnu v Třinci a v „Týdnu knihoven“ jsme důstojně
reprezentovali knihovnu i město Břeclav na knihovnickém happeningu ve Vyškově.
Letos se zúčastnili těchto akcí:

datum

název, místo konání

účast

23.3.

Brno MZK-Pravidla MARC21 a RDA

Miklíková

14.4.

Brno MZK-Pravidla MARC21 a RDA

Slabá

9.4.

Praha- Souborný katalog

Čech

10.4.

MZK Brno Seminář E-knihy

Klaudová

13.4.-14.4. MěK Hodonín- Jak zaujmout, jak získat, jak
udržet čtenáře
14.4.
MK Třebíč- Zvukové knihovny-Třebíč
17.4.
28.-.29.4.
28.-.29.4.

Kurialová, Piškulová
Klaudová

MK Břeclav-Přednáška o regionální literatuře Klaudová
Břeclavska
KJM Brno- Seminář hudebních knihoven
Klaudová

15.5.

MK Litvínov Hrátky s pamětí pro trenéry
paměti
Praha – Knižní veletrh Svět knihy

9.6.

MZK Brno-školení Clavius Marc 21

Kurialová,Létalová, Melská, Čech, Klaudová,
Slabá,Piškulová
Slabá, Miklíková

10.6.

MK Břeclav-školení E-knihy

všichni pracovníci

7.8.

Exkurze knihovna Třinec

dospělé, dětské

19.8.

KJM Brno – seminář Živá databanka

Kurialová, Piškulová

2.9.

MK Břeclav- školení Clavius pravidla RDA

všichni pracovníci

8.-9.9.

Olomouc Konference Knihovny současnosti
2015
Praha LIBDESIGN 2015-konference

Čech, Uhlíř

22.9.
30.9.

Čech

Křížová, Pyskatá, Uhlíř,Čech

2.-3. 10.

MZK Brno Katalogizace: editace polí, pravidla Slabá
RDA
MK Vyškov -knihovnický happening
Křížová,Létalová, Melská,Uhlíř

8.10.

Břeclav Veletrh sociálních služeb

Klaudová, Křížová, Slabá

30.10.

MZK Brno Audioknihy v knihovnách

Slabá

14. a 15.
10.
2.11.

KJM Brno – seminář Chceme dětem číst

Kurialová, Piškulová

Zlín Knihovna Fr. Bartoše- setkání členů
Klubka
MěK Kroměříž – seminář Inspirujeme se
navzájem
MěK Přerov – seminář Historie není jen
dějepis
MK Praha Seminář účastníků SK

Kurialová, Melská

Brno Špilberk-Výstava Vlasty Švejdové +
beseda

Piškulová

12.11.
18.11.
27.11.
16.12.
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Létalová,Piškulová
Kurialová, Piškulová
Miklíková

VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ROCE 2015
Počet obsluhovaných knihoven:

13 profesionálních knihoven + 4 pobočky
56 neprofesionálních knihoven + 1 pobočka
3

Počet pracovníků služeb:

Přidělená dotace:
Čerpání dotace k 31.12.2015:
Vráceno do rozpočtu JMK:

1 516 000,00 Kč
1 516 000,00 Kč
0 Kč

Nákup výměnného fondu:
v roce 2015 celkem 2 259 knih v celkové hodnotě:

378 040,-Kč.

Nákup z prostředků obcí:
v roce 2015 celkem nakoupeno pro 27 obcí 1 473 knih v celkové hodnotě:

256 500,- 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

Stav výměnného fondu k 31.12.2015 činí 38 344 knih.
Vyřazeno z fondu bylo v roce 2015 celkem 587 svazků.

Srovnání hlavních činností 2014 a 2015
Název

Rok 2014

Rok 2015

Výměnné soubory/svazky

209/28 040

205/29 079

-/+

Nákup z prostředků obce/obce/sv./Kč

25 obcí/1 432 sv./244 231,- Kč

27obcí/1473 sv./256 200,-Kč

+/+/+

Metodické návštěvy/další rozvozy

218/21

206/22

-/+

Konzultace

218/21

378/22

+

Vzdělávání/akce/účastníci

7/118

7/123

0/+

Porady/počet akcí/účastníci

7/154

8/158

+/+

Revize/počet/svazky

9/56 162

17/151 585

+/+
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STATISTICKÝ VÝKAZ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ 2015
Městská knihovna Břeclav
Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce
Počet obsluhovaných knihoven
Poradenská a konzultační činnost
počet obsloužených knihoven
počet poskytnutých konzultací
počet metodických návštěv
Statistika knihovnických činností Kult (MK) 12 - 01
počet obsloužených knihoven
počet zpracovaných statistických výkazů
Vzdělávání knihovníků, semináře
počet obsloužených knihoven
počet všech vzdělávacích akcí
z toho (z ř. 14): počet akcí v rámci RF
počet všech účastníků
z toho (z ř. 16): počet účastníků akcí v rámci RF
počet všech vyučovacích hodin
z toho (z ř. 18): počet vyučovacích hodin v rámci RF
Porady
počet obsloužených knihoven
počet akcí
počet účastníků
Pomoc při revizi a aktualizaci KF
počet obsloužených knihoven
počet revidovaných knihovních jednotek
počet revidovaných knihoven
Nákup KF z prostředků provozovatelů (obcí) do vlastních KF
počet obsloužených knihoven
počet nakoupených knihovních jednotek
Zpracování KF z prostředků provozovatelů (obcí) vlastních KF
počet obsloužených knihoven
počet zpracovaných knihovních jednotek
Výměnný fond ( v knihovních jednotkách)
stav výměnného fondu k 31.12.2015
roční přírůstek VF
roční úbytek výměnného fondu
z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků kraje na regionální funkce
z ř. 36 zakoupeno z finančních prostředků obce
z ř. 36 z zakoupeno z finančních prostředků dalších zdrojů
Cirkulace VF
počet obsloužených knihoven
počet expedovaných souborů
počet svazků v souborech
Servis automatizovaného knihovního systému
počet knihoven, pro které pověřená knihovna zajišťuje podporu
automatizovaného systému
počet akcí, zásahů
Doprava v rámci výkonu RF
počet obsloužených knihoven
počet ujetých km
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2015
3
77
74
378
206
75
75
58
7
7
123
123
14
14
59
8
158
35
151 585
17
27
1473
27
1473
38 344
2 259
587
2 259
0
0
77
205
29 079

0
0
77
5 004

Městská knihovna Břeclav

2015

Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)

383 072,20

z toho : nákup knihovního fondu

378 040,20

Spotřeba energie (číslo účtu 502)

86 880,00

Opravy a udržování (číslo účtu 511)

0

Cestovné (číslo účtu 512)

34 849,00

Ostatní služby (číslo účtu 518)

22 949,42

z toho : doprava

0

z toho : servis AKS

2 328,00

z toho : nákup licence na el. zdroje

4 750,00

z toho : nákup knihovnických služeb

0

Mzdové náklady (číslo účtu 521)

723 000,00

z toho : platy zaměstnanců

723 000,00

z toho : ostatní osobní náklady

0

Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)

244 355,38

Sociální náklady (zákonné a jiné s.n.) (číslo účtu 527 a 528)

7 230,00

Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549)

0

Ostatní provozní náklady (neuvedeny v ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 68)
Provozní náklady celkem (součet ř. 53, 55 - 58, 63, 66 - 69)

13 664,00
1 516 000,00

Investiční náklady

0

Náklady celkem (z krajské dotace) (součet ř. 70 a 71)

1 516 000,00

Přidělená dotace (krajská)

1 516 000,00

Vráceno

0

FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ Z JINÝCH (VLASTNÍ PROSTŘEDKY
KNIHOVNY, OBCE, DALŠÍ ZDROJE, SPONZORSKÉ DARY)
Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů(vlastní prostředky

2015

knihovny,obce, další zdroje, sponzorské dary
Náklady za rok
Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)
z toho: na nákup knihovního fondu
Mzdové náklady (číslo účtu 521)
z toho : platy zaměstnanců
z toho: ostatní osobní náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění (číslo účtu 524)
Ostatní provozní náklady (neuvedené v ř. 82, 84, 87)
Provozní náklady celkem (součet ř. 82, 84,87,88)
Investiční náklady
Náklady celkem (součet ř. 89 + 90)
Finanční prostředky obcí na fond knihoven a jeho zpracování *
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256 090,00

POROVNÁNÍ ROZPOČTU SE SKUTEČNÝM ČERPÁNÍM ZA ROK 2015
Plánovaný rozpočet
Spotřeba materiálu
- nákup knihovního fondu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
- servis výpočetní techniky
- internet
- nákup licence na el.zdroje
- nákup knihovnických služeb
Mzdové náklady
- platy zaměstnanců
- ostatní osobní náklady
- náhrada za pracovní neschopnost
Zákonné sociální pojištění
Sociální náklady – FKSP
Jiné ostatní náklady
Ostatní provozní náklady
NÁKLADY CELKEM

Skutečnost

Rozdíly

355 976
347 976
90 000
1 000
40 000
23 950
1 000
1 000
1 000
2 500
723 000
720 500
2 500
0
245 820
7 230
0
29 024

383 072,20
378 040,20
86 880,00
0,00
34 849,00
22 949,42
0,00
0,00
4 750,00
2 328,00
723 000,00
718 686,00
0,00
4 314,00
244 355,38
7 230,00
0,00
13 664,00

-27 096,20
-30 064,20
+3 120,00
+1 000,00
+5 151,00
+1 000,58
+1 000,00
+1 000,00
-3 750,00
+172,00
0,00
+1 814,00
+2 500,00
-4 314,00
+1 464,62
0,00
0,00
15 360,00

1 516 000

1 516 000,00

0,00
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NAŠI PARTNEŘI V ROCE 2015
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

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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FOTOGALERIE Z VYBRANÝCH AKCÍ KNIHOVNY ZA ROK 2015

Konference Virtuální univerzity třetího věku

Muzikoterapie

21

Živý folklor – konference

Cesty nejen ke hvězdám – přednáška Cyrila Höschla

22

LISTOVÁNÍ – scénické čtení -Gottland

Beseda pro děti s Klárou Smolíkovou
Beseda pro děti s ilustrátorkou Markétou
Vydrovou
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Komiksový workshop s Danielem Vydrou

Příměstský tábor v knihovně

24

Městská knihovna V Třinci

Městská knihovna na knihovnickém happeningu ve Vyškově
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