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MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV V ROCE 2016
HLAVNÍ ÚKOLY



žádosti na projekty a dotace
1. VISK3 – Modernizace víceúčelového sálu a mobilní počítačové učebny Městské knihovny
Břeclav
2. VISK3 – Modernizace počítačové učebny Městské knihovny Břeclav
3. Knihovna 21. století – Nákup zvukových knih pro nevidomé a slabozraké uživatele v roce
2016 a rozšíření služeb zvukové knihovny
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. Jižní Morava čte – projekt na podporu čtenářství, kterým se obrací na děti a mládež v
Jihomoravském kraji prostřednictvím literární soutěže s tématem Mýty a legendy mého
kraje.
7. Dotace Jihomoravského kraje na výkon regionálních funkcí

















poskytování kvalitních knihovnických a informačních služeb uživatelům knihovny, pravidelné
doplňování a aktualizování knihovního fondu
rekonstrukce elektrických rozvodů, osvětlení a sociálního zařízení v přístavbě knihovny
zpřístupnění skladu literatury veřejnosti a zřízení nového oddělení naučné literatury
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 TyfloCentrem Břeclav,
VZP, kluby seniorů, Actiwity DC a s různými zájmovými kroužky a sdruženími
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, Dřina a papír...)
aktivní 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, blogu a Facebooku Městské knihovny Břeclav
propagace činnosti knihovny v celostátním a regionálním tisku
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HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY BŘECLAV V ROCE 2016

Položka
Rozpočet
Skutečnost
Spotřeba materiálu
1 181 176,00
1 642 255,70
Spotřeba energie
810 000,00
672 458,01
Opravy a udržování
151 681,00
215 590,35
Cestovné
70 000,00
54 097,00
Náklady na reprezentaci
4 000,00
4 714,00
Ostatní služby
712 897,00
559 093,99
Mzdové náklady
5 738 000,00
5 525 511,00
Zákonné sociální náklady
1 950 100,00
1 860 817,00
Ostatní sociální náklady
14 602,00
14 349,00
Odvody do FKSP
78 225,00
81 400,87
Odpisy
44 000,00
43 770,40
Jiné ostatní náklady
283 000,00
533 533,68
NÁKLADY CELKEM
11 037 681,00 11 207 591,00

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

550 000,00
102 400,00
110 681,00
100 000,00
8 460 000,00
1 644 000,00
15 000,00
158 000,00
11 140 081,00

Hospodářský výsledek

447 722,00
102 400,00
110 681,00
292 467,00
8 460 000,00
1 644 000,00
15 000,00
158 000,00
11 230 270,00

22 679,00
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S/R
139%
83%
142%
77%
118%
78%
96%
95%
98%
104%
99%
189%
102%

S-R
461 079,70
-137 541,99
63 909,35
-15 903,00
714,00
-153 803,01
-212 489,00
-89 283,00
-253,00
3 175,87
-229,60
250 533,68
169 910,00

81%
100%
100%
292%
100%
100%
100%
100%
101%

-102 278,00
0,00
0,00
192 467,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90 189,00

NÁKUP LITERATURY, NOVIN, ČASOPISŮ, CD A ZVUKOVÝCH KNIH
V ROCE 2016
CELKEM NA NÁKUP KNIHOVNÍHO FONDU
částka na nákup z rozpočtu MK (Kč)

787 336,68

NÁKUP LITERATURY
598 415,14

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

13 753

Česká knihovna-cizojazyčná literatura (projekt) (Kč)

63 840

počet nakoupených knih (svazky)

4 224
791

počet darovaných svazků knih (svazky)

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

107 643

počet nakoupených titulů

110

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

61 686,04

počet nových CD

290

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

19 592,50

počet nových titulů

201

dary, granty, dotace

4 592

STAV KNIHOVNÍHO FONDU K 31. 12. 2016
Celkem 148 131 svazků knihovních jednotek.
Z toho:
118 918 knihy (44 311 naučná a 74 607 beletrie)
13 416 CD
1 965 elektronické dokumenty
151 zvukově obrazové dokumenty
204 titulů docházejících periodik

5

STATISTICKÁ ČÍSLA MĚSTSKÉ KNIHOVNY BŘECLAV
ZA ROK 2016
Registrovaní čtenáři knihovny
dospělí

celkem

děti

dospělé oddělení

1623

106

1729

dětské oddělení

185

590

775

pobočka Poštorná

509

297

806

pobočka St. Břeclav

122

40

162

pobočka Charvátská Nová Ves

119

68

187

2 558

1 101

3659

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)

29 043
19 362

on-line Clavius

Neuvádíme

on-line Carmen

2 418

blog

253 022

Facebook, Instagram

Výpůjčky
knihy, časopisy, zvukové knihy, CD
dospělé oddělení

70 497

dětské oddělení

24 489

studovna

2 050

zvuková knihovna

4 907

hudební oddělení + čítárna

36 298

pobočka Poštorná

50 989

pobočka St. Břeclav

10 543

pobočka Charvátská Nová Ves

9064

celkem

208 837
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HODNOCENÍ GRANTŮ V ROCE 2016

Městská knihovna Břeclav v roce 2016 podala šest žádostí o grant, ve všech byla úspěšná.
1.

VISK3 – Modernizace počítačové učebny Městské knihovny Břeclav
Žádáno: 126 000,- Kč
Uděleno: 126 000,- Kč
Celkové náklady na projekt (dle žádosti): 180 000,- Kč
Skutečné náklady na projekt: 181 257,50 Kč

Cílem projektu Modernizace počítačové učebny Městské knihovny Břeclav bylo rozšíření nabídky
počítačových kurzů nabízených veřejnosti, možnost konání souběžně konaných počítačových kurzů, použití
nejnovější verze OS i kancelářského balíku Office a další využití počítačové učebny pro potřeby knihovny
Namísto dosluhujících, bezmála deset let starých PC s OS Windows XP bylo pořízeno 10 nových PC
sestav s instalovaným operačním systémem Windows 10 a kancelářským balíkem Office 2016 pořízeným z
dárcovského programu TechSoup ČR.
Do počítačové studovny byl pořízen nový wifi projektor s uchycením ke stropu a větší projekční plátno.
Ostatní technické zajištění bylo zabezpečeno se stávajícím zařízením, případně z vlastních zdrojů. Stávající
monitory (19‘‘ LCD) ještě vyhovují svému účelu, využit byl i stávající vlastní nábytek, tj. počítačové stolky a
židle. Lektorské služby jsou zajišťovány pracovníky knihovny.
Dalším požadavkem vzešlým z řad zájemců o kurzy v knihovně bylo rozšíření dosavadní nabídky
počítačových kurzů. Nabídka byla rozšířena o oblasti, které momentálně uživatele nejvíce zajímají (např.
Sociální sítě, Elektronické knihy, Přenosná zařízení s OS Android, Grafické možnosti počítače III. – úprava
obrázků pro pokročilé). Pro uskutečnění posledního jmenovaného kurzu bylo potřeba nakoupit licence
plnohodnotného grafického programu. Díky možnosti využít dárcovského programu TechSoup ČR bylo
pořízeno deset licencí nejnovější verzi grafického programu Zoner 18 Pro, který je v rámci tohoto programu
nabízen za velmi výhodnou cenu.
Na základě požadavků čtenářů vzešlých v průběhu roku 2016 jsme do nabídky kromě již běžícího
kurzu Přenosná zařízení s OS Android, které provozujeme na tabletu pořízeném z prostředků knihovny, nově
zařadili také kurz Přenosná zařízení s iOS od firmy Apple. Pro potřeby tohoto kurzu jsme ze spoluúčasti
knihovny pořídili pro potřeby lektora jeden Apple iPad Air 2, který bude využíván i u dalších kulturních a
vzdělávacích akcí pořádaných knihovnou. Díky poskytnutý prostředkům je nyní možné kurzy provádět
podle potřeby jak na stolních PC v počítačové učebně, tak i na noteboocích ve víceúčelovém sále knihovny.
2.

VISK3 – Modernizace víceúčelového sálu a mobilní počítačové učebny Městské knihovny Břeclav
Žádáno: 32 000,- Kč
Uděleno: 32 000,- Kč
Celkové náklady na projekt (dle žádosti): 46 000,- Kč
Skutečné náklady na projekt: 48 647,- Kč

Cílem projektu bylo zmodernizovat vybavení sálu a rozšířit stávající technické i programové
vybavení mobilní počítačové učebny tak, aby knihovna mohla rozšířit nabídku počítačových kurzů a zároveň
bylo usnadněno pořádání dalších vzdělávacích akcí v malém víceúčelovém sále knihovny.
Dosavadní nabídka počítačových kurzů (Seznámení s počítačem pro naprosté začátečníky, Základní
kurz pro začátečníky, Internet pro mírně pokročilé, Word pro mírně pokročilé, Excel pro mírně pokročilé,
Grafické možnosti počítače I. – úprava obrázků, Grafické možnosti počítače II. – úprava videa, Powerpoint
pro začátečníky, Základy práce s notebookem) byla rozšířena o oblasti, které momentálně uživatele nejvíce
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zajímají (např. Sociální sítě, Elektronické knihy, Přenosná zařízení s OS Android, Grafické možnosti počítače
III. – úprava obrázků pro pokročilé apod.). Oproti původním plánům jsme na základě požadavků čtenářů do
nabídky nově zařadili také kurz Přenosná zařízení s iOS od firmy Apple.
Součástí projektu byl pořízení wifi projektoru umístěného na stropním držáku, který je možné
využívat nezávisle na konkrétní prostorové konfiguraci sálu.
Díky poskytnutým prostředkům nyní nabízí břeclavská knihovna širokou nabídku kurzů
provozovaných se softwarem, které odpovídají dnešním potřebám – tj. s operačním systémem Windows 10
a nejnovější verzí kancelářského balíčku Office. Za využití dárcovského programu TechSoup ČR byla na
stávající notebooky dokoupena nejnovější verze kancelářského balíku Microsoft Office 2016, který je v
rámci tohoto programu nabízen za výhodnou cenu. Upgrade na Windows 10 byl již proveden zdarma na
základě podmínek nabídnutých firmou Microsoft. Na základě požadavků čtenářů jsme do nabídky kromě již
běžícího kurzu Přenosná zařízení s OS Android, které provozujeme na tabletu pořízeném z prostředků
knihovny, nově zařadili také kurz Přenosná zařízení s iOS od firmy Apple. Pro potřeby tohoto kurzu jsme ze
spoluúčasti knihovny pořídili pro potřeby lektora jeden Apple iPad Air 2, který bude využíván i u dalších
kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných knihovnou.
Na jednom ze stávajících notebooků se v loňském roce objevila neopravitelná závada, proto byl
zakoupen nový, aby bylo možné kurzy pořádat v plném obsazení. Díky prostředkům poskytnutým v rámci
dotace je nyní možné v břeclavské knihovně kurzy provádět podle potřeby jak na stolních PC v počítačové
učebně, tak i na noteboocích ve víceúčelovém sále knihovny.
3.

Knihovna 21. století – Nákup zvukových knih pro nevidomé a slabozraké uživatele v roce 2015
Žádáno: 15 000,- Kč
Získáno: 15 000,- Kč
Celkové náklady na projekt (dle žádosti): 30 000,- Kč
Celkové náklady na projekt: 31 762,50 Kč

V průběhu roku 2016 jsme pro naše uživatele nakoupili celkem 223 titulů nových zvukových knih + 2
dary. Z celkové částky 31 762,50 Kč na projekt tak tvořila dotace Knihovny 21. století 47,22 %. S částkou na
projekt jsme hospodařili následovně: 15 000,- Kč jsme použili na roční licenci za přístup do databáze
Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana. Z této databáze jsme si stáhli a vypálili na CD celkem 200
titulů zvukových knih, protože velká část našich uživatelů vyžaduje zvukové knihy ve fyzické formě. Za 4 675
Kč ze spoluúčasti knihovny jsme nakoupili CD-R média a obaly, které jsme použili na vypálení a uchování
těchto vypálených zvukových knih z Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana. Částku 4 529,10 Kč ze
spoluúčasti knihovny jsme použili na nákup 23 titulů komerčně vydávaných CD, kterými jsme doplnili
nabídku zvukových knih pro naše nevidomé a slabozraké uživatele, především pro ty v mladším věku.
Částku 7 495 Kč ze spoluúčasti knihovny jsme použili na nákup pěti kusů přenosných CD přehrávačů
ti, které formou absenčních zápůjček nabízíme našim nevidomým a slabozrakým uživatelům. Namísto
nákupu původně plánovaných discmanů jsme upřednostnili nákup přenosných CD přehrávačů,
umožňujících přehrávání zvukových knih jak na kazetách, CD nosičích i USB discích (všechny tyto formy naše
zvuková knihovna poskytuje), neboť se nám na trhu již nepodařilo při velmi omezené nabídce sehnat žádný
discman, který by byl pro zrakově postižené vhodný jak co do ovládání, tak i dalšího využití.
V roce 2016 využilo služeb zvukové knihovny 290 návštěvníků, vypůjčeno bylo 4907 knihovních
dokumentů, Oproti loňskému roku došlo k mírnému poklesu, což bylo zapříčiněno prázdninovým uzavřením
knihovny z důvodu probíhající rekonstrukce. Tento výpadek jsme se snažili nahradit větší informovanosti o
oddělení, propagací zvukové knihovny mezi návštěvníky knihovny a prohlubováním velmi dobré spolupráce
s pracovištěm TyfloCentrum Břeclav. Klienti této organizace navštěvují knihovnu jako posluchači, kteří
chodí poslouchat prezenčně zvukové knihy, i jako návštěvníci, kteří přicházejí na hudební kavárny, které se
jim moc líbí. Pracovnice knihovny na požádání pořádají akce i přímo v prostorách břeclavského TyfloCentra.
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4. MK ČR – Projekt Česká knihovna určený na podporu nákupu nekomerčních titulů z děl české
literatury
Žádáno: 6 300 Kč + 6000 Kč (rezerva)
Získáno: 13 753 Kč
Spoluúčast knihovny na projektu: 0,- Kč
Česká knihovna je projekt Ministerstva kultury podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých
děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných
pro veřejné profesionální a vybrané vysokoškolské knihovny. Literární rada MZK zařadila do projektu 197
titulů od 44 nakladatelů.
Každá knihovna si mohla objednat v základní objednávce knihy v celkové hodnotě 6 300 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 71 svazků knih v hodnotě 13753 Kč.

5. MK ČR – Projekt Cizojazyčná literatura na podporu nákupu titulů cizojazyčné literatury
Žádáno: 20 000 Kč + 20 000 Kč (rezerva)
Získáno: 68 840 Kč
Spoluúčast knihovny na projektu: 0,- Kč
Cizojazyčná literatura je projekt Ministerstva kultury podporující nákup titulů na doplnění fondů
knihoven cizojazyčnou literaturou. Literární rada MZK zařadila do projektu 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 262 svazků knih v hodnotě
68 840 Kč
6. JMK - Jižní Morava čte
Žádáno: 110 000 Kč
Získáno: 110 000 Kč
Spoluúčast knihovny na projektu: 0,- Kč
Projekt Jižní Morava čte byl zaměřen na posílení a zvýraznění významu čtení, mezigeneračních
setkávání v obci a funkce knihoven jako komunitních center obce. Skrze spolupráci se školami byl také
kladen důraz na posílení vazeb k regionu a povědomí o jeho historii, propojování souvislostí. Do projektu
bylo zapojeno 60 knihoven Jihomoravského kraje, ve kterých bylo realizováno celkem 170 akcí (besedy,
veřejná a autorská čtení, výstavy, historické kvízy, tvořivé dílny), kterých se zúčastnilo přes 5000
návštěvníků.
3. prosince 2016 došlo k slavnostnímu setkání autorů vítězných prací v divadle Polárka, jehož
součástí byla (mimo ocenění nejlepších prací v každé kategorii) dramatizace vítězných textů a divadelní
představení.
Projektu Jižní Morava čte se i díky velkému nasazení realizačního týmu a zapojených knihoven
podařilo rozvinout spolupráci mezi veřejnými knihovnami, školami a posílit partnerské vztahy mezi obcemi
celého JM kraje. Byla naplněna podstata projektu - podpořit u dětí budování vztahu s místem, kde žijí,
seznámení s historií regionu. Ohlas veřejnosti i cílové skupiny naplnil a překročil předpoklady a trvá i po
skončení projektu (stejně jako zájem knihoven o další spolupráci na toto téma).
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VÝBĚR Z KULTURNÍCH A VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ V ROCE 2016
Virtuální Univerzita třetího věku
I v roce 2016 pokračovalo v břeclavské knihovně studium Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)
jehož garantem je Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. Seniorům z Břeclavi
a okolí se tak skýtá možnost absolvovat tuto známou formu celoživotního vzdělávání bez nutnosti zajíždět
do některého z krajských měst. V roce 2016 se završil první šestisemestrální studijní cyklus Svět kolem nás
I., který dokončilo celkem 31 absolventů. Virtuální Univerzitu třetího věku mohou studovat osoby se
statutem důchodce, invalidní důchodci bez rozdílu věku i osoby kategorie 50 + (nezaměstnaní).
Pro jarní semestr si studenti vybrali zajímavé téma Genealogie aneb hledání předků. Cyklus
přednášek seznámil účastníky se základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytnul jim
informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích. Pro tento semestr se ke studiu přihlásil rekordní počet
60 posluchačů.
Zimní semestr 2016 se týkal tématu Lidské zdraví. Šestidílný cyklus přednášek byl věnován výkladu
základních pojmů v lékařství, nervové soustavě a jejím chorobám, nemocem stáří a dalším nejzávažnějším
chorobám postihujícím člověka. Pro tento semestr se ke studiu přihlásilo 54 posluchačů.
Slavnostním ukončením každého semestru bývají závěrečné semináře. V lednu se studenti
zúčastnili nepovinného závěrečného semináře, který tentokrát probíhal v Oslavanech u Brna, součástí
zájezdu byla také návštěva oslavanského zámku a vlastivědného muzea. Na ukončení jarního semestru si
studenti vybrali možnost absolvovat závěrečný seminář v Novém Městě na Moravě. Součástí zájezdu byla
také návštěva poutního kostela Svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou.
Speciální akcí pořádanou pro účastníky VU3V byl třídenní zájezd do Českého Krumlova, kde si
studenti mohli díky laskavosti ořechovské tutorky VU3V Zdeňky Špryncové prohlédnout všechna zákoutí
českokrumlovského zámeckého komplexu včetně míst, kam se běžný turista nikdy nepodívá.

Hudební kavárny a literární kavárny
Knihovna i v roce 2016 pořádala pravidelně každý měsíc Hudební a literární kavárny určené pro
širokou veřejnost, a pokračovala i ve speciálních přednáškách pro Klub důchodců v Poštorné, Tyflocentrum
Břeclav nebo Svaz tělesně postižených. V hudebních kavárnách byl na programu Waldemar Matuška, Na
křídlech muzikoterapie: osvoboď svůj hlas, Světové operety, Karel Zich, J. S. Bach, literárními tématy byly
např. Raněné duše (o tvorbě tzv. prokletých básníků) nebo Byl Karel Hynek Mácha romantik?
Z autorských čtení se uskutečnila beseda se spisovatelem Milanem Ráčkem, čtení z knih autorky ženských
románů Markéty Bednářové a zejména hojně navštívené autorské čtení z nové knihy Edgara Dutky Matka
vzala roha.

Listování.cz
Z cyklu scénických čtení (mj. Kafe a cigárko Marie Doležalové nebo STOP - světové tažení
ochmelky Poláčka) vzbudilo největší ohlas letní čtení z románu amerického spisovatele Roberta Fulghuma
Drž mě pevně, miluj mě zlehka, které se z důvodu probíhající rekonstrukce knihovny uskutečnilo za osobní
účasti autora v prostorách břeclavského kina Koruna.
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Cesta nejen ke hvězdám
Ve spolupráci s Pavlem Auzkým pokračovala knihovna v cyklu populárně vědeckých přednášek
Cesta nejen ke hvězdám, věnovaném převážně popularizaci astronomie a astrofyziky (Mají gravitační vlny
naději? - Petr Kulhánek, Dějiny vesmíru - Zdeněk Stuchlík, Barevná poezie vesmíru - RNDr. T. Gráf).
Zpestřením cyklu byly dvě přednášky, které se netýkaly astronomie - Sportovní rodičovství Petera Kuračky
a zejména velmi navštívená přednáška Náš vnitřní čas Heleny Illnerové, bývalé předsedkyně AV ČR.

Živý folklor
Dostat ještě více do povědomí lidové umění a folklór bylo cílem už druhého ročníku 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 23. září ve velkém sále knihovny, navštívilo 60
návštěvníků. Pokračoval i projekt Folklorní výtvarná akademie kurzem Malování kraslic voskem a cyklem
Šaty z modrotisku.

Výběr z dalších akcí:











Čas na změnu, aneb proč předsevzetí nefungují – přednáška Jany Vergari
Poštorná – obec, která si zachovala svou tvář - přednáška Františka Schulze
Festival Pro Tibet 2015 – promítání filmů doprovázené koncertem na tibetské mísy
Bojíte se Islámského státu? – přednáška spolku Presafe z. s. za podpory Jihomoravského kraje
Angličtina pro začátečníky v knihovně - Jazyková škola Greenhill
Duchovní numerologie - Životní čísla - přednášky Nikolety Urwardy
České stopy ve Vídni - přednáška PhDr. Miroslava Geršice
Přírodní krásy Madagaskaru - přednáška Ing. Jana Vybírala
Dobrovolně v Ghaně – přednáška Jany Ondrejkové o své dobrovolnické činnosti v Ghaně
František Josef II. z Lichtenštejna - v rámci celostátní akce Týden knihoven – PhDr. Miroslav Geršic.

Výstavy ve vstupních prostorách MK Břeclav – Galerie na Schodech




Výstava obrazů Karolíny JIRÁSKÉ - Perokresby
Výstava fotografií Jindřišky Padalíkové - Šepoty lesa
Výstava obrazů Karla Křivánka - Trochu bílého, trochu červeného

Publikační činnost



Trojhlasy – zpěvník ženského pěveckého sboru Výběr z bobulí – vydavatel
Zdeněk Chmelka. (Jiho)východní Asie – Můj šálek čaje aneb Čínský jazyk a rýže – můj denní chléb. Zážitky a
postřehy českého studenta z dlouhodobého studijního pobytu v Číně – spoluvydavatel

PROPAGACE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Pro propagaci svých akcí a služeb využívá knihovna své webové stránky, blog, Facebook, nově i Instagram a
další osvědčené zdroje – plakáty, letáky, rozesílání SMS a e-mailových zpráv, regionální tisk, kabelová
televize. Na Facebooku to bylo za rok 2016 401 příspěvků, které zhlédlo 234 879 návštěvníků. Vlastní
facebookový profil provozuje i pobočka v Poštorné, za rok 2016 zveřejnila 168 příspěvků, které zhlédlo
18 143 návštěvníků. Facebook Městské knihovny Břeclav má v současnosti 773 fanoušků (o 243 více jak
v roce 2015).
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KULTURNÍ KALENDÁŘ VYBRANÝCH AKCÍ ZA ROK 2016
LEDEN
FreeFilmFest – Thule Tuvalu
Hudební kavárna „Waldemar Matuška“
Gilgameš – divadelní představení souboru Dřina a papír
Kulturní rozdíly – Mentalita národů jihovýchodní Asie – Mgr. Zdeněk Chmelka
Čas na změnu, aneb proč předsevzetí nefungují – přednáška Jany Vergari
Počítačové kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé, Kurz práce s tabletem
ÚNOR
FreeFilmFest – Zázračné dítě internetu: příběh Aarona Swartze
Poštorná – obec, která si zachovala svou tvář – přednáška Františka Schulze
Virtuální univerzita třetího věku – VU3V – Genealogie aneb hledání předků
Literární kavárna / autorské čtení s Blankou Hoškovou
Bojíte se Islámského státu? – přednáška spolku Presafe z.s. za podpory Jihomoravského kraje
Jarní prázdniny s dětským oddělením: dopoledne s Kinectem, soutěž Husův dům na motivy komiksů Kláry a
Honzy Smolíkových, prázdninové tvoření – vyrábíme odznáčky, kino v knihovně
Počítačové kurzy: grafické možnosti PC, kurz práce s tabletem pro pokročilé
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
FreeFilmFest – Vražedná pole na Srí lance
Angličtina pro začátečníky v knihovně – Jazyková škola Greenhill
Duchovní numerologie – Životní čísla – přednáška Nikolety Urwardy
Přednáška trenéra paměti Jaroslava Čecha na téma Hrozí našim dětem digitální demence?
Folklorní akademie – výroba kraslic zdobených voskem
České stopy ve Vídni – přednáška PhDr. Miroslava Geršice
15. ročník festivalu ProTibet
DUBEN
FreeFilmFest – Poslední sny
Dobrovolně v Ghaně – Jana Ondrejková vypráví o své dobrovolnické činnosti na ghanských klinikách
Literární kavárna – Raněné duše (o tvorbě tzv. prokletých básníků)
Kreslím si svou mandalu - výtvarné odpoledne pro děti
Přírodní krásy Madagaskaru – přednáška Ing. Jana Vybírala
Autorské čtení Milana Ráčka
Knihovnická dílna Zrcátko pro maminku ke Dni matek
Mistr Jan Hus – přednáška pro Tyflocentrum
Waldemar Matuška – pro Klub důchodců Poštorná
Cesta nejen ke hvězdám – Mají gravitační vlny naději? – Petr Kulhánek
Noc s Andersenem- pobočka Poštorná
KVĚTEN
FreeFilmFest – Tichá inkvizice
Listování – Kafe a cigárko Marie Doležalové
Na křídlech muzikoterapie: osvoboď svůj hlas
Autorské čtení Markéty Bednářové
Vodicí pes ve službě člověku
Radosti a starosti pana starosty
ČERVEN
Listování pro děti – názvem Gorila a já podle knihy Fridy Nilssonové
Hudební kavárna „Světové operety“
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Detoxikace organismu – Olga Chmurovišová
Cesta nejen ke hvězdám – dějiny vesmíru Zdeněk Stuchlík
ČERVENEC, SRPEN
Prázdninové týdny pro děti – akce pro příměstské tábory
Exkurze knihovníků do Mk Hodonín
Čísla v numerologické mřížce – N. Udwardy – beseda pro veřejnost
Kouzelný svět pohádek – letní tábor UTILIS – Večerníčkovy pohádky
Koruna v ohrožení – cestování časem – velká hra z doby Karla IV. – kvíz
ZÁŘÍ
Trochu bílého, trochu červeného – vernisáž výstavy Karla Křivánka v Galerii na schodech
Barevná poezie vesmíru – přednáška „Cesta nejen ke hvězdám“ – RNDr. T. Gráf
Živý folklor – konference, diskusní stůl
Jak vychovávat, formovat a pomáhat dítěti – Nikoleta Udwardy
Virtuální akademie třetího věku VU3V – Lidské zdraví
Poprvé do školy, poprvé do knihovny
Jižní Morava čte – literární soutěž pro děti
Romantismus – přednáška pro Tyflocentrum
ŘÍJEN – Týden knihoven
Hudební kavárna „Karel Zich“
František Josef II. z Lichtenštejna – PhDr. Miroslav Geršic
Veletrh sociálních služeb
Folklorní výtvarná akademie – malování na textil
Náš vnitřní čas – Cesta nejen ke hvězdám – Helena Illnerová
Matka vzala roha – autorské čtení Edgara Dutky
Podzimní jablko – výtvarná soutěž
FreeFilmFest – Putinovy hry
VŘSČ – Jižní Morava čte
Referendum a rozvoj města – Tváře Břeclavi
LISTOPAD
Literární kavárna – Byl Karel Hynek Mácha romantik?
FreeFilmFest – Kola vs. auta
STOP – světové tažení ochmelky Poláčka – Listování
Folklorní výtvarná akademie – modrotisk
Detoxikace – cesta vnitřní očisty – Olga Chmurovičová
Beseda s ilustrátorkou Galinou Miklínovou
Loutkové divadlo Radost – Piráti
Povídám, povídám pohádku: O hloupé huse
PROSINEC
Hudební kavárna J. S. Bach
Cesta nejen ke hvězdám - Sportovní rodičovství - Peter Kuračka
Free Film Fest – Knihovna bez hranic – „Vila Tugendhat“
Vánoční dílna – výroba andělíčků z korálků
Loutkové divadlo Radost Břeclav - Začarované sedátko
Zdobení vánočního stromečku a Pohádkovníku
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PROFESNÍ RŮST PRACOVNÍKŮ 2016
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
navštívili Městskou knihovnu v Hodoníně.
Pracovníci letos absolvovali tato školení a semináře:
název, místo konání

datum

účast

19. 1. 2016

VU3V-Oslavany

Čech, Klaudová

21. 1. 2016

MZK Brno - Seminář americké literatury pro knihovny

Turečková

9. 3. 2016

KJM Brno - Valná hromada SKIP

Miklíková, Uhlíř

5. - 6. 4. 2016

MěK Hodonín - Seminář-média

Čech, Křížová

12. 4. 2016

MěK Třebíč - Seminář-Zvukové knihy

Slabá, Klaudová

14. 4. 2016

NK Praha – Zasedání Rady SKAT

Čech

26. 4. 2016

NK Praha – Výroční schůze SKAT

Čech

27. 4. 2016

MZK Brno - seminář Zlaté čtení

Melská, Piškulová, Nováková

KJM Brno - Seminář hudebních knihoven

Klaudová

KJM Brno - Moderní technologie v knihovnách

Piškulová, Kurialová

3. - 4. 5. 2016
11. - 12. 5.
2016

Létalová, Melská, Miklíková, Klaudová,
Piškulová, Kurialová, Křížová, Pyskatá,
Nováková

13. - 14. 5. 2016 Knižní veletrh Praha
26. 5. 2016

VU3V-Nové město na Moravě

Čech, Klaudová

13. 6. 2016

KJM Brno - Mediální výchova

Létalová, Melská, Kurialová

22. - 23. 6. 2016 KJM Brno – Seminář Chceme dětem číst

Piškulová, Nováková

20. 7. 2016

MěK Hodonín + Milotice

všichni pracovníci

6. 9. – 8. 9.

Olomouc – Konference Knihovny současnosti

Čech, Uhlíř

MZK Brno - e-learningový Knihovnický kurz

Miklín

5. 9. - 31. 12.

20. - 21. 9. 2016 KMHK Hradec králové - Seminář hudebních knihoven

Klaudová

30. 9 - 2. 10.
2016

VU3V-Český Krumlov

Čech, Klaudová

1. 11. 2016

MěK Hodonín - Valná hromada KDK

Piškulová

2. 11. 2016

MěK Hodonín - Literatura pro děti, práce s loutkou

Piškulová, Kurialová

16. 11. 2016

MěK Přerov - Seminář: Odlišnost a izolace v dětském
světě

Piškulová, Kurialová

28. 11. 2016

MěK Praha - seminář Souborný katalog NK

Miklíková
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VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V ROCE 2016
Regionální funkce – útvar regionálních služeb
Městská knihovna Břeclav pověřená výkonem regionálních funkcí obsluhuje celkem 77 knihoven
včetně poboček. Všechny obsluhované knihovny regionu jsou zaevidovány na MK ČR a každá knihovna má
podepsanou smlouvu o poskytování regionálních služeb. Financování činností útvaru regionálních služeb
bylo od počátku roku zabezpečeno z finančních prostředků MÚ Břeclav, a to do obdržení dotace z JMK.
Všechny knihovny využívaly nabízené služby dle standardu.













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, Tritius), 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
vzdělávání knihovníků, semináře, porady
spolupráce se zřizovateli, poskytování informací z oblasti knihovnictví a činnosti knihoven,
možnost konzultací, osobních návštěv
vykonávání dalších nezbytných činností napomáhajícím rozvoji knihoven a jejich veřejných a
informačních služeb pro uživatele
nákup a technické zpracování knih pro knihovny z prostředků obcí - jedná se o nákup knih, který
zabezpečuje útvar regionálních služeb pro
knihovny regionu, a to z finančních prostředků obcí, které o službu projeví zájem

Knihovny regionu
Rekonstrukce, stěhování a úpravy knihoven, vybavení, změna knihovníků






















Pohořelice – nové prostory a nové vybavení, součást kulturního a informačního centra
Velké Pavlovice – rozšíření prostor knihovny o skladovou místnost
Podivín – nové regály ve studovně
Tvrdonice – nový PC
Bavory – JMK - dotační titul pro knihovny (Clavius, PC)- zahájení automatizace
Borkovany – úprava prostor po havárii
Brod nad Dyjí- JMK - dotační titul pro knihovny (vybavení)
Boleradice - JMK - dotační titul pro knihovny (Poznejte svět v knihovně)
Moravská Nová Ves - JMK - dotační titul pro knihovny (úprava dvorního traktu knihovny)
Pasohlávky - JMK - dotační titul pro knihovny (nová TV)
Kašnice - JMK - dotační titul pro knihovny (zahájení automatizace – Tritius, PC)
Kostice - JMK - dotační titul pro knihovny (bezbariérový přístup)
Novosedly - JMK - dotační titul pro knihovny vybavení a rozvoj služeb)
Nový Přerov - JMK - dotační titul pro knihovny (modernizace knihovny, PC)
Velké Hostěrádky - JMK - dotační titul pro knihovny vybavení a modernizace)
Vrbice - JMK - dotační titul pro knihovny
Zaječí - JMK - dotační titul pro knihovny (úprava přístupové cesty)
Hrušky – přechod na Tritius
Rakvice – přechod na Clavius (VISK 3)
Týnec – přestěhování do nových prostor, nové vybavení a technika
Břeclav – rekonstrukce
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Změna knihovníka
V obcích Nový Přerov, Přibice, Vranovice, Pohořelice, Drnholec, Vlasatice došlo ke změně
knihovníků, což obnášelo přítomnost vedoucí útvaru regionálních služeb při předávání knihoven a
proškolení nových knihovníků. Vždy byl sestaven Protokol o předání knihovny, je uložen v materiálech o
knihovnách na útvaru regionálních služeb, v knihovnách a na obecních úřadech. Knihovnici byli proškoleni
v programu Clavius a byli seznámeni s provozem knihovny, vedením dokumentace, práce se čtenářem, PC,
propagací, správou webových stránek knihovny a všichni obdrželi důležité informace z oblasti knihovnictví
apod. Změna knihovníků byla nahlášena koncem roku také v obci Nikolčice, opět Vranovice, Rakvice a
Starovičky. Předání knihoven a zaučení nových knihovníků bude uskutečněno po dohodě se zřizovatelem
v průběhu měsíce ledna-února 2017.
Všechny knihovny v regionu jsou funkční – 13 profesionálních, 61 neprofesionálních, 3 pobočky
MěK Břeclav
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 3
975 km.
Porady, konzultace, metodické návštěvy
V průběhu roku 2016 útvar regionálních služeb dle Plánu vzdělávání a porad knihovníků regionu na
rok 2016 uskutečnil celkem 8 porad – 6 porad profesionálních knihovníků (i neprofesionálních knihovníků
dle zájmu) spojené se vzdělávací akcí (semináře, školení) a 2 porady určené neprofesionálním knihovníkům.
Jedna porada byla výjezdní do Pohořelic. Na poradě byl přítomen pan místostarosta a vedoucí Kulturního a
informačního centra. Knihovníci si prohlédli nové prostory, vybavení a byli seznámeni s aktivitami knihovny,
zvláště s komunitními a mezigeneračními. Porad se zúčastnilo celkem 164 účastníků a bylo obslouženo
celkem 60 knihoven regionu.
Porady byly zaměřeny na výsledky činnosti knihoven, stav automatizace knihovnických procesů,
připojení knihoven k internetu, webové stránky knihoven, dotazníková šetření, průzkumy (prostorové a
technické vybavení knihoven) a dotační programy (VISK 3, K21, JMK – dotační titul pro knihovny), revize
knihovního fondu, aktualizace, plnění standardů, práce se čtenářem, zdokonalování v práci s knihovními
systémy, sběr údajů pro CADR. V neposlední řadě byli knihovníci seznámeni s aktuálními úkoly knihovnické
práce a s novinkami v oblasti knihovnictví, nákup z prostředků obcí, nabídkou vzdělávacích aktivit včetně
elektronických knihovnických kurzů a seminářů. 11 knihoven regionu se zapojilo do projektu Jižní Morava
čte. Velmi zdařile se do projektu zapojila Městská knihovna Mikulov.
Konzultace
Ve sledovaném období bylo uskutečněno 253 konzultací s knihovníky a zřizovateli buď osobně,
telefonicky nebo zpracováním informací a požadavků e-mailem. Z celkového počtu konzultací bylo
provedeno 45 konzultací se starosty obcí nebo pracovníky obecních úřadů Konzultace se starosty obcí nebo
pracovníky obecních úřadů jsou prováděny pravidelně zejména e-mailovou poštou, telefonicky a osobně na
úřadech dle potřeby. Každému zřizovateli jsou poskytovány pravidelně důležité informace týkající se
knihoven – dotační programy, vyúčtování dotace, průzkumy, dotazníková šetření, zápisy z MN a další
potřebné zprávy týkající se provozu knihoven, a to e-mailovou poštou. Zřizovatelé, kteří se zapojili do služby
nákup knih z prostředků obce, obdrželi dopis s podrobnými informacemi. Dále pak obdrželi (po
vyhodnocení činnosti knihoven za období) děkovný dopis za podporu knihovny a poděkování knihovníkům
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za příkladné vedení knihovny (Přibice, Velké Hostěrádky, Brod nad Dyjí, Křepice, Vrbice, Brumovice, Ivaň,
Rakvice, Přítluky). Konzultace se týkaly převážně dotačních programů, automatizace knihoven, legislativa,
nákupu knih z prostředků obce, předání knihovny, revize, vybavení knihoven, nový knihovník, webové
stránky, statistiky, dotazníková šetření a průzkumy apod.
Metodické návštěvy
V průběhu sledovaného období bylo realizováno 180 metodických návštěv a bylo obslouženo 74
knihoven regionu. Další výjezdy (21) byly bez metodických návštěv knihoven spojené s rozvozem souborů
knih z VF a knih zakoupených z prostředků obcí. V těchto případech většinou probíhala i jednání se
zřizovateli nebo pracovníky obecních úřadů (nezapočítáváno do metodických návštěv).
Vzdělávání knihovníků
Pro knihovníky regionu byly připraveny semináře a knihovnické lekce (celkem 8) určené jak pro
profesionální tak i neprofesionální knihovníky. Na žádost knihovníků je připraven kurz Trénování paměti
v roce 2017, který bude v rozsahu 8 lekcí a bude probíhat vždy úterý v dopoledních hodinách v MěK
Břeclav. Zájemci jsou z řad jak profesionálních knihovníků, tak i knihovníků neprofesionálních.
Přehled vzdělávání:









E – knihy a zvukové knihy v praxi, chytrý telefon, tablety čtečky (8. 4. 2016, 2 hod), Mgr. Jaroslav Čech
Práce s Windows 10 (13. 5.2016, 2 hod.), Mgr. Jaroslav Čech
Základy práce - systém Clavius, katalog Carmen (10. 6. 2016, 2 hod), Mgr. Jaroslav Čech
Systém SMS Operátor, SMS komunikace v knihovně (Bc. Lucie Filipiová, Konzulta Brno, 8. 4. 2016,
0.5hod.)
Trénování paměti (9. září, 2 hod.), Mgr. Jaroslav Čech
Trénování paměti – 2. část (14. října, 2 hod.), Mgr. Jaroslav Čech
Základy práce se systémem Clavius, katalog, statistiky (23. 11., 2 hod.) Jarmila Smolová, Vojtěch
Těšínský
Výkaznictví, Roční výkaz o knihovně, terminologie, definice (14. 12. 1,5 hod) Jarmila Smolová

Vzhledem k přiděleným finančním prostředkům byl zdarma využit lektor MěK Břeclav (Mgr. Jaroslav
Čech, pracovnice knihovny, vedoucí útvaru regionálních služeb) 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 60
knihoven regionu s celkovým počtem 132 účastníků a bylo odučeno celkem 14 hodin. Dále jsou nabízeny
individuální konzultace (středy odpoledne) zaměřené na knihovní systémy - zaškolení, weby knihoven,
knihovní techniku, dotace a podobně, podle požadavků knihovníků.
Revize knihovního fondu
V roce 2016, dle knihovního zákona, bylo potřeba provést během roku celkem 15 revizí knihovního
fondu. Bylo zrevidováno celkem 113 053 svazků a sestaveny Protokoly o provedení revize knihovního fondu
včetně seznamů 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.
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Výměnné fondy, cirkulace
Od počátku roku 2016 bylo nakoupeno a odborně zpracováno 2 517 knih v celkové hodnotě 440
638,- Kč. Finanční částka na nákup výměnného fondu - 28,7% z přiznané dotace JMK. Útvar regionálních
služeb má ve výměnném fondu celkem 40 348 knih, které jsou určeny pro tvorbu souborů knih pro
knihovny regionu, vyřazeno z fondu bylo celkem 513 svazků. Další aktualizace fondu proběhne počátkem
roku 2017 – převážně naučná literatura. Vyřazené knihy byly distribuovány knihovnám regionu dle rozpisu a
budou součástí kmenového fondu knihoven jako nové přírůstky. Za sledované období se vyexpedovalo 203
souborů knih výměnného fondu, které obsahovaly 29 343 svazků - na jeden soubor připadlo 144,5 knih
(standard cca 60). Obslouženy byly všechny knihovny regionu. Za stejné období se vrátilo 492 souborů knih
celých nebo zbytkových s počtem svazků 28 221. Revize výměnného fondu je prováděna dle zákona (po 10
letech) společně s Městskou knihovnou Břeclav. Poslední revize byla provedena 16. 6. 2010.
Vícezdrojové financování, dotace, granty
Žádost o dotaci z grantového programu MK ČR ( VISK 3) a Knihovna 21. století si podaly a dotaci
obdržely knihovny v obci Hrušky- Tritius, Rakvice – Clavius – VISK 3, Lanžhot, Břeclav – K 21. Obce využily
možnost čerpání dotace JMK – dotační titul pro knihovny – Kostice, Novosedly, Nový Přerov, Velké
Hostěrádky, Vrbice, Zaječí, Pasohlávky, Boleradice, Moravská Nová Ves, Bavory – Clavius (zahájení
automatizace), Brod nad Dyjí, Kašnice – Tritius (zahájení automatizace). Většinou byla dotace využita na
vybavení knihoven, úpravu venkovních prostor, bezbariérový přístup, automatizaci apod.
Nákup z prostředků obcí
V letošním roce jsme pokračovali v nákupu knih z prostředků obcí a jejich zpracování. Na podnět
zareagovalo celkem 30 obcí v celkovém objemu 300 500,- Kč. Celkem bylo nakoupeno a technicky
zpracováno 1 719 svazků v hodnotě 300 500,- Kč. Dodání knih je zabezpečeno rozvozem při metodických
návštěvách nebo podle potřeby. Se službou jsou spokojeni jak knihovníci, tak i zřizovatelé. Tematické
okruhy literatury, které pro své knihovny knihovníci požadují, si určují sami a své požadavky sdělí ve
formuláři, který pro ně připravuje ÚRS. Přednostně jsou nakupovány novinky v daném roce, knihovníci si
však mohou požádat i o nákup starší literatury (doplnění jednotlivých dílů, povinnou četbu, žádané čtenáři,
oblíbené autory apod.). Finanční prostředky na nákup knih zasílají zřizovatelé na účet MěK Břeclav,
nedočerpaná částka se vrací na účet obce. Zřizovatelé obdrží koncem roku podrobné vyúčtování včetně
faktur, seznamů nakoupené literatury a přehledu čerpání.
Statistika knihovnických činností
V průběhu měsíce ledna a února byly kontrolovány a zpracovány výkazy o činnosti knihoven regionu
za rok 2015. Údaje byly převedeny do elektronické podoby a odeslány NIPOS Praha. Statistické údaje byly
vkládány také do programu STAT-EXCEL. Útvar regionálních služeb vypracoval celookresní sumáře
v materiálu Veřejné knihovny regionu Břeclav v roce 2015, které obdržela také Moravská zemská knihovna
v Brně. Vypracované materiály mají k dispozici všechny knihovny regionu i jejich zřizovatelé. Byla
poskytnuta metodická pomoc při vykazování statistických údajů v Ročním výkaze o knihovně za rok 2015
všem knihovnám regionu a všechny údaje byly zpracovány elektronicky za všechny knihovny regionu.
Stejným způsobem bude postupováno i v letošním roce.
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Statistika nákupu knih z prostředků obcí za rok 2016
Knihovna

Částka na
účtu

Počet knih

Celková cena
Kč

Nákladová
cena Kč

Celkový rabat
Kč

Průměrná
cena Kč / 1
ks

Borkovany

5000

26

7136

4995

2141

192

Bulhary

5000

27

7183

4983

2200

185

Diváky

5000

34

7109

4996

2113

147

Dobré Pole
Dolní
Dunajovice
Dolní
Věstonice

7000

37

9989

6993

2996

189

10000

67

14280

9979

4301

149

3000

16

4162

2983

1179

186

Ivaň

6000

34

8568

5998

2570

176

Jevišovka

18000

100

25705

18000

7705

180

Kašnice

4000

20

5710

3997

1713

200

Klentnice

4000

20

5740

3997

1743

200

Kostice

20000

113

28562

19997

8565

177

Křepice

4000

26

5717

3997

1720

154

Ladná

15000

78

21372

14997

6375

192

Milovice
Moravská
Nová Ves
Moravský
Žižkov

10000

69

14297

9989

4308

145

20000

119

28561

19998

8563

168

20000

134

28564

19994

8570

149

Morkůvky

8000

43

11487

8000

3487

186

Němčičky

7500

39

10741

7488

3253

192

Nikolčice

10000

52

14308

9975

4333

192

Nový Přerov

10000

54

14275

9997

4278

185

Pasohlávky

10000

48

14212

9997

4215

208

Pavlov

5000

27

7203

4998

2205

185

Popice

30000

155

42727

29998

12729

194

Přibice

5000

34

7129

4989

2140

147

Rakvice

15000

94

21431

14995

6436

160

Starovice

5000

26

7202

5000

2202

192

Starovičky

10000

54

14326

9986

4340

185

Týnec

3000

21

4286

3000

1286

143

Uherčice

20000

112

28478

19983

8495

178

Vrbice

6000

40

8558

5986

2572

150

300 500

1 719

429 018

300 285

CELKEM:

128 733 průměr 176

Stav automatizace knihoven regionu
Ze 77 knihoven regionu včetně poboček je automatizováno knihovním systémem Clavius, Tritius
celkem 69 knihoven (89,6%). Knihovny mají modul katalogizace, výpůjční protokol, evidence periodik,
program ISHARE, modul revize, katalog. V letošním roce si 2 knihovny se systémem LANius žádaly o dotaci
z VISK 3 na přechod na Clavius nebo Tritius – Hrušky, Rakvice. Během 2. pololetí byl instalován systém
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Clavius v obci Bavory a Tritius v obci Kašnice – zahájení automatizace. Obec Milovice podala v roce 2016
žádost o dotaci MK ČR VISK 3 na systém Tritius. Žádná knihovna regionu již nemá LANius.
Stav: 69 knihoven: Clavius – 66, Tritius -3 (89,6%)
Ze zbývajících 8 knihoven bez systému se jedná o 5 malých poboček (Smolín, Nová Ves – výhledově
budou připojeni on-line k mateřské knihovně v Pohořelicích), Nejdek, Bohumilice, Nové Mlýny. 3 knihovny (velmi málo registrovaných čtenářů, zřizovatel nemá zájem vzhledem k finančním prostředkům obce a
využitelnosti). Do budoucna využití VISK 3 na plnohodnotný Clavius (Tritius), pokud projeví zřizovatel zájem.
Doporučujeme automatizaci v obci Milovice – podána žádost, Dolní Věstonice a Troskotovice. Pokud se
podaří tyto knihovny automatizovat, budou všechny knihovny regionu automatizované (kromě 5 velmi
malých poboček Celkem je plně automatizováno 89,6% knihoven.
Webové stránky knihoven
Knihovny používají převážně šablonu webu pro malé knihovny, jen 4 knihovny mají webnode.cz .
Všechny knihovny regionu mají webové stránky vlastní nebo na webu obce.
Webové stránky jsou průběžně aktualizovány a kontrolovány. Knihovníkům, zvláště profesionálním, je
doporučován přechod na jinou formu webu s prvky 2.0.(webnode.cz aj.). I šablona webu doznala změn – je
možný přechod na novou verzi lépe přístupnou pro tablety a chytré telefony. Knihovnám byla možnost
nabídnuta a je také průběžně využívána.
Aktivity knihoven
Knihovny se zapojují do celostátních akcí, sami pořádají řadu velmi zdařilých aktivit, které jsou
uváděny na webových stránkách knihoven. Všechny knihovny spolupracují s regionálním oddělením a plní
na ně kladené požadavky – účast na průzkumech, vyplňování dotazníků, účast na poradách a vzdělávání aj.
Knihovny plní funkci informačních, vzdělávacích a komunitních center měst a obcí, zvláště pak knihovny
profesionální. Řada knihovníků spolupracuje s jinými knihovnami regionu, přebírá zkušenosti a příklady
dobré praxe, které využívají pro svou činnost. Patří k nim knihovny profesionální i neprofesionální
(Hustopeče, Mikulov, Pohořelice, Lanžhot, Křepice, Rakvice, Vrbice, Brumovice a další). Je kladen důraz na
přípravu kulturně vzdělávacích aktivit pro čtenáře bez rozdílu věku, rozvoj mezigeneračního setkávání,
spolupráce s organizacemi měst a obcí, dobrá propagace činnosti knihoven, spolupráce se zřizovatelem a
další.
Jedenáct knihoven regionu spolupracovalo na projektu Jižní Morava čte. Velmi zdařile se do
projektu zapojila Městská knihovna Mikulov. Na slavnostním ocenění profesionálních knihoven JMK
prezentovala svoji činnost Městská knihovna Hustopeče, kterou nominovala Městská knihovna Břeclav –
útvar regionálních služeb. Při této příležitosti knihovna obdržela také Zvláštní ocenění Knihovna
Jihomoravského kraje 2016.
Neprofesionální knihovny byly vyhodnoceny a oceněny na poradách. Obdržely (po vyhodnocení
činnosti knihoven za období) ústní poděkování a děkovný dopis za příkladné vedení knihovny a aktivity nad
rámec svých pracovních povinností (Přibice, Velké Hostěrádky, Brod nad Dyjí, Křepice, Vrbice, Brumovice,
Ivaň, Rakvice, Přítluky). Děkovný dopis za kladný přístup ke knihovnám obdrželi také jejich zřizovatelé.
Příklady aktivit knihoven
Křepice: http://www.knihovnakrepice.webk.cz/gallery/gallery.html
Hustopeče: http://ccv.volny-cas.cz/
Mikulov: http://www.mikulov.knihovna.cz/
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Pohořelice: http://www.pohorelice.cz/aktuality-88
Vrbice: http://knihovna.vrbice.cz/planovane-akce-pro-rok-2015-2016
Lanžhot: http://lanzhot.knihovna.cz/
Březí: http://www.knihovnabrezi.webk.cz/pages/akce.html
Sedlec: http://www.knihovnasedlecumikulova.webk.cz
Web knihovny a průzkumy, analýzy, dokumentace
Útvar regionálních služeb má k dispozici e-mailové adresy všech knihovníků i zřizovatelů, včetně
telefonického spojení (včetně knihovníků bez internetu). E-mailová pošta je využívána pravidelně,
knihovníci i zřizovatelé jsou informováni o všech důležitých změnách a novinkách z oblasti knihovnictví,
nabídce dotačních programů, vzdělávacích programů apod. Aktuální informace o jednotlivých knihovnách
jsou uvedeny v adresáři knihoven MZK Brno a na webových stránkách pověřené knihovny: www.knihovnabv.cz – Knihovny regionu. V oddíle Knihovníkům jsou zveřejňovány veškeré důležité informace, legislativa,
metodické materiály apod.
Informace o činnosti regionálního oddělení a další potřebné informace pro knihovníky jsou vloženy
na webové stránky knihovny www.knihovna-bv,cz do oddílu Knihovníkům. Adresář knihoven je pravidelně
aktualizován, údaje jsou doplňovány a průběžně kontrolovány vedoucí útvaru. Údaje o změnách jsou
poskytovány MZK Brno, spolupráce na vytváření CADR a aktualizaci údajů. V průběhu roku jsou
zpracovávány číselné ukazatele činnosti knihoven v porovnání se standardy, jsou zveřejněny v materiálu
Veřejné knihovny regionu Břeclav určenému zřizovatelům a knihovníkům. Pro vnitřní potřebu jsou
zpracovávány výsledky činnosti v porovnání s rokem předcházejícím. S těmito výsledky jsou knihovníci
seznamováni na poradách. Všichni knihovníci i zřizovatelé se měli možnost seznámit se standardy VKIS,
obdrželi materiál Standard pro dobrou knihovnu, Služby knihoven knihovnám. Každoročně zřizovatelé
obdrží informace o poskytovaných regionálních službách pověřenou knihovnou včetně informací o službě
nákup z prostředků obcí. Je vedena evidence adres webových stránek knihoven.
Každý měsíc je zpracován plán činnosti, dále pak výkaz činnosti za dané období. Plán porad a
vzdělávání je zpracován vždy počátkem roku a je umístěn na webových stránkách knihovny. S Plánem porad
a vzdělávání jsou seznamováni knihovníci na poradách a je jim rozesílán elektronickou poštou. Spolupráce
se zřizovateli je na velmi dobré úrovni, ve většině případů projevují zájem o dění v knihovnách. S výsledky
činnosti knihovny a s novými informacemi z oblasti knihovnictví jsou knihovníci pravidelně seznamováni na
poradách, zřizovatelé pak v zápisech z metodických návštěv knihoven, dále pak elektronickou poštou nebo
při osobních návštěvách a konzultacích.
Porovnání výsledků činnosti v některých oblastech s rokem 2015
Název
Výměnné soubory/svazky
Nákup z prostředků obce/obce/sv./Kč
Metodické návštěvy/další rozvozy
Konzultace/výjezdy
Vzdělávání/akce/účastníci
Porady/počet akcí/účastníci
Revize/počet/svazky

Rok 2015
205/29 079
27/1473
256 500 Kč,206/22
378/22
7/123
8/158
17/151 585
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Rok 2016
203/29 343
30/1 719
300 500 Kč, 180/21
253/21
8/132
8/164
15/113 053

Závěr
Úroveň poskytovaných služeb dle standardu pro výkon regionálních funkcí byla zachována
v porovnání s rokem 2015. Snížený počet metodických návštěv, konzultací a výjezdů byl zapříčiněn
dlouhodobější nemocí vedoucí útvaru regionálních služeb a snížením počtu pracovnic v období září –
prosinec. Přesto byly obslouženy všechny knihovny regionu a byly vyřešeny všechny případné dotazy a
požadavky knihovníků i zřizovatelů, metodická pomoc byla poskytována podle potřeby více telefonicky a emailem. V budoucnu bychom chtěli dokončit automatizaci knihoven regionu s využitím grantového
programu MK ČR VISK 3 - systém Clavius a Tritius.

22

NAŠI PARTNEŘI V ROCE 2016
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), Mgr. Čech je členem Rady SKATu
Konzultační středisko VU3V PEF České zemědělské univerzity Praha
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FOTOGALERIE Z VYBRANÝCH AKCÍ KNIHOVNY ZA ROK 2016
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