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1. Informace o organizaci 

 

Název organizace 

Městská knihovna v Českém Krumlově 

 

Právní forma 

Příspěvková organizace 

 

Sídlo 

Horní 155, 381 01, Český Krumlov – Vnitřní Město 

 

Kontaktní údaje 

Telefon: + 420 380 714 765 

Email: knihovna@knih-ck.cz 

Web: http://www.knih-ck.cz/ 

Facebook: https://www.facebook.com/KNIHOVNA.CK 

Twitter: https://twitter.com/knih_ck 

Datová schránka: yr8unzq 

IČ: 00070564 

 

Typ 

Základní, veřejná knihovna, pověřená regionálními funkcemi 

 

Evidenční číslo na Ministerstvu kultury ČR 

1292/2002 

 

Sigla 

CKG001 

 

Statutární orgán – ředitel 

Mgr. Martin Nechvíle 

 

Zřizovatel 

Město Český Krumlov 

 

Pobočky 

Pobočka Mír – Urbinská 187, 381 01, Český Krumlov – Domoradice 

Pobočka Plešivec – Sídliště Plešivec 366, 381 01, Český Krumlov – Plešivec 
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2. Organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav k 31. 12. 2017 
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3. Rok 2017 v číslech 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

KNIHOVNÍ FOND 

Stav knihovního fondu k 31. 12. 120 025 121 501 121 656 120 393 108 708 

Přírůstky 3 972 3 606 3 861 3 561 3 867 

Úbytky 2 910 2 130 3 706 4 824 15 552 

Počet exemplářů docházejících periodik 124 147 149 107 118 

Počet knihovních jednotek ve volném 
výběru 

68 000 61 857 63 440 57 623 47 198 

UŽIVATELÉ 

Registrovaní uživatelé 1 900 1 919 1 883 1 841 1 997 

   z toho do 15 let 438 482 522 461 525 

Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy) 34 510 36 277 35 340 35 976 40 730 

   z toho návštěvníci internetu 1 429 1 209 1 049 880 1 093 

   z toho návštěvníci kulturních akcí 2 117 2 878 2 550 3 665 8 560 

   z toho návštěvníci vzdělávacích akcí 851 555 1 014 779 1 168 

Návštěvníci on-line služeb 13 006 13 095 15 535 35 548 14 907 

Návštěvníci celkem 47 516 49 372 50 875 71 524 55 637 

Návštěvníci webových stránek 55 374 79 225 71 541 86 825 108 981 

VÝPŮJČKY 

Výpůjčky celkem 120 315 120 672 118 864 117 744 114 462 

   z toho naučná literatura dospělým 22 384 21 865 21 615 20 344 17 954 

   z toho krásná literatura dospělým 66 543 65 733 64 402 65 235 64 254 

   z toho naučná literatura dětem 1 847 1 700 1 790 1 732 1 687 

   z toho krásná literatura dětem 10 595 10 161 10 474 9 772 9 556 

   z toho periodika 17 623 19 493 18 640 18 397 16 833 

   z toho zvukové knihy 1 307 1 720 1 858 2 150 4 053 

   z toho e-knihy 0 0 85 114 125 

   z toho společenské hry 0 0 0 0 140 

Prolongace (prodloužené výpůjčky) 36 562 37 870 40 731 43 170 44 973 

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY 

Vyřízené obdržené požadavky z jiných 
knihoven 

994 790 622 787 795 

Vyřízené zaslané požadavky jiným 
knihovnám 

238 200 151 139 143 

KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE 

Počet kulturních akcí 87 106 94 134 140 

Počet návštěvníků kulturních akcí 2 117 2 878 2 550 3 665 8 560 

Počet vzdělávacích akcí 61 35 46 53 81 

Počet návštěvníků vzdělávacích akcí 851 555 1 014 779 1 168 

ZAMĚSTNANCI 

Počet zaměstnanců 13 13 13 13 13 

VŠ vzdělání 3 3 3 3 3 

SŠ vzdělání 9 9 9 9 9 

Ostatní 1 1 1 1 1 
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2013 2014 2015 2016 2017 

EKONOMICKÉ UKAZATELE 

Příjmy celkem 5 845 361 5 791 393 5 903 579 6 258 874 7 361 450 

   z toho tržby za vlastní výkony 286 946 208 744 185 889 196 082 229 658 

   z toho příspěvky, dotace, granty ze 
   státního rozpočtu 

109 415 126 192 109 377 150 967 196 956 

   z toho příspěvky, dotace, granty z 
   rozpočtu kraje 

978 000 981 000 981 000 1 078 000 1 185 000 

   z toho příspěvky, dotace, granty z 
   rozpočtu města 

4 466 000 4 470 457 4 677 710 4 817 000 5 729 000 

   z toho dary 5 000 5 000 5 000 7 000 5 000 

Výdaje celkem 5 818 014 5 792 439 5 969 440 6 216 159 7 360 417 

   z toho osobní náklady 4 050 732 4 066 916 4 184 204 4 392 349 5 026 357 

Náklady na pořízení knihovního fondu 
(tištěné knihy, e-knihy, zvukové knihy, 
časopisy, společenské hry) 

584 639 574 117 624 051 619 614 771 834 

 

Zpráva o činnosti Městské knihovny v Českém Krumlově za rok 2017 přináší souhrnnou 

informaci o aktivitách knihovny. Oproti předchozímu roku byla zpráva doplněna o řadu dalších 

sledovaných ukazatelů, grafů a statistik. K dispozici jsou nejdůležitější informace a údaje, aby si 

čtenář mohl učinit ucelenou představu o činnosti instituce, jejích úkolech, aktivitách 

a hospodaření. Výše uvedené číselné údaje zahrnují činnost Městské knihovny v Českém 

Krumlově včetně obou poboček v horizontu posledních pěti let, které umožňují nastínit trendy 

vývoje sledovaných ukazatelů.  

Městská knihovna v Českém Krumlově pečuje o velmi kvalitní knihovní fond, který čtenářům 

a uživatelům nabízí široké pole vzdělávání. Obecný trend ve většině knihoven ČR je stagnace 

či mírný pokles počtu registrovaných uživatelů. Tento trend souvisí s řadou celospolečenských 

změn, avšak v Městské knihovně v Českém Krumlově se v roce 2017 nepotvrdil. Standardem 

je, že registrovaní čtenáři knihovny by měli tvořit alespoň 15% z obyvatelstva žijícího v dané 

obci. Při aktuálním počtu obyvatel Českého Krumlova 12 749 činí počet registrovaných čtenářů 

15,7%. Obyvatel města rok od roku ubývá a populace stárne, což se odráží v demografické 

struktuře našich čtenářů. Velkou pozornost knihovna věnuje práci se čtenáři do 15 let, například 

v rámci projektu „Cesta do knihovny“. Postupný nárůst čtenářů v této věkové kategorii je dobrým 

příslibem do budoucna. Meziročně jsme zaznamenali nárůst počtu registrovaných čtenářů o 156 

(nárůst o 8,5%), avšak paradoxně jsme zaznamenali úbytek výpůjček o 3 282 (pokles o 2,8%). 

Knihovna výrazně posílila svou roli jako kulturní a vzdělávací centrum, což bylo způsobeno 

rozšířením nabídky kulturních i vzdělávacích akcí. Díky těmto aktivitám, které plánujeme 

do budoucna dále posilovat, návštěvnost knihovny a jejích programů neklesá, právě naopak. 

Počet fyzických návštěvníků meziročně stoupl o 4 754 osob (nárůst o 13%) na 40 730, což je 

v kontextu demografického útlumu Českého Krumlova velmi dobrý výsledek. Výrazný nárůst 

návštěv zaznamenaly i webové stránky knihovny, a sice meziročně o 22 156 (nárůst o 26%) 

na 108 981 návštěv. Velkou devizou Městské knihovny v Českém Krumlově je stabilní, zkušený 

a průběžně se vzdělávající pracovní kolektiv s minimální fluktuací.  

Ekonomické ukazatele jsou zhodnoceny samostatně v kapitole 15. 
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4. Plnění oborových standardů 

Knihovnictví prošlo v posledních desetiletích dynamickým vývojem zejména v oblasti 

poskytování služeb, automatizace a digitalizace. Knihovna na tuto situaci pružně reagovala, 

a tak splňuje většinu současných oborových standardů.1  

Z celkem osmi sledovaných vyčíslitelných oborových standardů jich knihovna splňuje šest, 

dva pak nesplňuje. Meziročně došlo zlepšení o jeden splněný standard. Nutno dodat, 

že standard výdajů na tvorbu knižního fondu a informačních zdrojů je ze všech ukazatelů 

nejdůležitější a podařilo se ho poprvé od roku 2009 splnit. V roce 2017 bylo v přepočtu 

na jednoho obyvatele města vynaloženo 34,03 Kč na nákup knih, časopisů a dalších 

informačních zdrojů. Optimální částka se však pohybuje okolo 40 Kč na jednoho obyvatele. 

V roce 2017 knihovna vynaložila na nákup knihovního fondu částku 451 571 Kč, přičemž reálné 

optimum činí cca 500 000 Kč2. Díky podpoře zřizovatele se podařilo zvrátit dlouhodobý trend 

stagnace výdajů na nákup knihovního fondu. I přesto jsme se v roce 2017 teprve vrátili na výši 

výdajů před vypuknutím finanční krize v roce 2009. Tento klíčový standard je třeba prioritně 

dodržovat a nedopustit jeho opětovný pokles.  

Prvním nesplněným standardem je plocha 60 m2 určených uživatelům na 1000 obyvatel. 

Při přepočtu na velikost Českého Krumlova by měla mít knihovna plochu cca 777 m2 místo 

stávajících 638 m2 včetně obou poboček. Plocha obou poboček je pro uživatele využita 

v maximální míře. Pobočka Mír je z 80% plochy využita pro veřejnost, pobočka Plešivec 

dokonce z 88%. Hlavní budova disponuje řadou potřebných depozitárních prostor, které celkové 

procento využití pro veřejnost snižují. Celková přístupnost pro veřejnost je tak 54%. 

Do budoucna lze uvažovat po celkové rekonstrukci o adaptaci některých dosud nepřístupných 

prostor pro uživatele. 

Druhým nesplněným indikátorem je počet míst s přístupem na internet. K dispozici je 8 míst, 

přičemž doporučené množství je 10 – 15 míst, avšak republikový průměr činí 8 míst. 

Toto nesplnění však v praxi nepřináší výraznější provozní obtíže, jelikož současný trend je spíše 

zajistit vysokorychlostní internet prostřednictvím Wi-Fi v celém prostoru knihovny s tím, 

že uživatelé si přinášejí vlastní mobilní zařízení (chytrý telefon, tablet, notebook apod.). 

Kvalitním signálem je vybavena studovna a celé oddělení pro dospělé. 

Mezi dlouhodobě naplňované indikátory náleží 40 hodin týdně provozní doby pro veřejnost. 

Stávající otevírací doba je dle výsledku čtenářské ankety pořádané na podzim 2015 pro 80 % 

respondentů vyhovující. Proměny potřeb uživatelů knihovny průběžně monitorujeme. 

Díky nákupu nového sedacího nábytku se podařilo výrazně navýšit počet studijních míst 

pro uživatele knihovny na 89, což nadstandardně překračuje doporučený interval, ale plně 

odpovídá posílení funkce knihovny jako komunitního a vzdělávacího centra města. 

Prezentace knihovny na webu včetně on-line katalogu je v dnešní době samozřejmostí. Zde se 

však nachází velké pole působnosti pro další rozvoj. S touto oblastí úzce souvisí i profil 

na sociálních sítích jakožto velmi účinný nástroj pro aktivní komunikaci s veřejností. V roce 2016 

byl zřízen vedle stávajícího profilu na Facebooku i profil na druhé nejvyužívanější síti, a sice 

na Twitteru. Jako uživatelsky vhodnější a více navštěvovaný lze vyhodnotit profil na Facebooku. 

Posledním sledovaným indikátorem je odborné vzdělávání pracovníků knihovny v minimální 

míře 48 hodin ročně, což je dlouhodobě plněno. V roce 2017 byl dosažen průměr 61 hodin 

                                                 
1
 Standard pro dobrou knihovnu. Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických 

a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České 
republiky, © Národní knihovna České republiky, 2013, ISBN 978-80-7050-628-8; ke stažení na: https://www.nkp.cz/o-
knihovne/zakladni-informace/vydane-publikace/prave-vyslo-cele#standard_dk 
2
 Částka neobsahuje výdaje na nákup knihovního fondu z dotace Jihočeského kraje na výkon regionálních funkcí 

knihoven.  

https://www.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/vydane-publikace/prave-vyslo-cele#standard_dk
https://www.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/vydane-publikace/prave-vyslo-cele#standard_dk
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vzdělávání na jednoho odborného pracovníka. Obor knihovnictví se velmi dynamicky vyvíjí, 

což klade neustálé nároky na vzdělávání a samostudium. 

 

 

 

Standardy pro dobrou knihovnu – indikátory 

Indikátor 
Doporučená 

hodnota 

Celostátní 
průměr 
(2009) 

Výkonnost Městské knihovny v 
Českém Krumlově Stav 

indikátoru 
2013 2014 2015 2016 2017 

Počet provozních hodin 
pro veřejnost týdně 

40 - 45 hodin 35 40 40 40 40 40 Splněn 

Tvorba knižního fondu a 
informačních zdrojů 

(částka 1 Kč na jednoho 
obyvatele města) 

30 - 45 Kč 26 Kč 29,94    25,85    29,74    25,83    34,03    Splněn 

Plocha knihovny určená 
pro uživatele 

60 m² na 1000 
obyvatel 

––––– 49 49 49 49 49 Nesplněn 

Studijní místa po 
uživatele knihovny 

20 - 70 míst 34 32 32 32 32 89 Splněn 

Přístup k internetu a 
informačním 

technologiím (počet 
veřejně přístupných 
stanic připojených k 

internetu) 

10 - 15 míst 8 10 9 9 9 8 Nesplněn 

Webová prezentace 
knihovny 

funkční webové 
stránky s vlastní 

doménou a 
základními 

informacemi o 
knihovně a jejich 

službách 

––––– ano ano ano ano ano Splněn 

Elektronický katalog 
knihovny na internetu 

Pro všechny 
knihovny v obcích 
nad 500 obyvatel 

––––– ano ano ano ano ano Splněn 

Pracovníci knihovny a 
jejich vzdělávání 

Na 1 pracovníka 
knihovny připadá 

48 hodin odborného 
vzdělávání ročně 

––––– Splněn Splněn Splněn 62 61 Splněn 
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5. Novinky v roce 2017 
 

5.1. Nové služby pro čtenáře 
Od března 2017 jsme začali všem našim čtenářům půjčovat ve studovně široký výběr audioknih 

a na oddělení pro dospělé stolní společenské hry. 

   

5.2. Nové vybavení 
V letošním roce se díky podpoře zřizovatele podařilo výrazně investovat do obnovy vybavení 

a kultivace prostor pro návštěvníky. Byla zřízena odpočinková zóna na oddělení pro dospělé 

vybavená pohodlným sedacím nábytkem a hrací kout na oddělení pro děti. Dále bylo pořízeno 

50 nových skládacích židlí a transportní vozík za účelem většího pohodlí návštěvníků našich 

besed, kulturních a vzdělávacích akcí a 16 nových pohodlných židlí do studovny. V neposlední 

řadě bylo zakoupeno 19 variabilních skládacích stolů na vzdělávací akce. 

 

5.3. Označení knihovny 
Knihovna dlouhodobě postrádala své viditelné a vkusné označení směrem do Horní ulice. 

Tento dluh se podařilo splatit a po projednání s orgánem státní památkové péče byla vyrobena 

a osazena kovaná výstrč, jejímž autorem je umělecký kovář Jan Blažek. 

 

5.4. Jednotný vizuální styl 
I v letošním roce jsme pokračovali v realizaci a rozpracování jednotného vizuálního stylu 

při tvorbě propagačních předmětů a informačních materiálů knihovny. Pro účinnou propagaci byl 

pořízen rolap, dále nové plátěné tašky s logem a mottem knihovny a zaměstnanci obdrželi 

každý dvě trička s logem knihovny pro venkovní a volnočasové akce knihovny. Pořídili jsme 

i odznaky s různými čtenářskými motivy a jejich speciální edici pro účastníky festivalu fantasy 

literatury BOok!CON. Do úrovně finálního grafického návrhu byly zpracovány nové záložky, 

které budou vytištěny v následujícím roce. 

 

5.5. Nové kulturní akce 
V letošním roce jsme do naší nabídky kromě tradičních kulturních akcí zařadili i pět nových 

formátů akcí. Soutěž ve vyprávění vlastních příběhů „Zajímá nás nejen čtení, ale také 

vyprávění“, sérii čtení pro děti na zajímavých místech „Noc literatury pro děti“, dvoudenní festival 

fantasy literatury „BOok!CON“, komorní čtení a povídání o regionální literatuře nad čajem 

či kávou „Černá hodinka“ a v neposlední řadě i týdenní příměstský tábor pro děti s bohatým 

programem letos na téma „Po stopách Keltů“. Více o jednotlivých akcích v kapitole 11. 

 

5.6. Nové vzdělávací akce 
I v oblasti vzdělávacích akcí jsme v letošním roce zavedli dvě nové, jednu pro mladé tvůrce 

ve věku 12 – 15 let – „Kurz tvůrčího psaní“ a jednu spíše pro seniory na mozkový jogging 

ve formě „Trénování paměti“. Více o jednotlivých akcích v kapitole 11. 

 

5.7. Personální záležitosti 
Využili jsme možnosti personálního posílení prostřednictvím dotace Úřadu práce na veřejně 

prospěšné práce. Díky tomu jsme na úklidové a další pomocné práce mohli zaměstnat vybrané 

uchazeče o zaměstnání z evidence Úřadu práce (od 1. 11. 2016 do 30. 4. 2017 – Emilie 

Sikorová; od 1. 6. 2017 do 30. 11. 2017 – Alena Lazořišáková). 
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6. Služby veřejnosti 
 

6.1. Provozní doba 
Provozní doba knihovny je přizpůsobena platným republikovým standardům3 a činí 40 hodin 

týdně v oddělení pro dospělé (doporučení pro města s počtem od 10 000 do 20 000 obyvatel 

je 40 – 45 hodin).      

 

6.2. Knihovnické služby 
Knihovna nabízí široké spektrum tištěných knih všech žánrů, e-knih, audioknih, časopisů 
a stolních společenských her. Z prostorových důvodů je ve volném výběru dostupná zhruba 
polovina titulů, ostatní pak na vyžádání ze skladu. Na obou pobočkách je ve volném výběru 
veškerý fond. 
 

Celková analýza výpůjček za léta 2010 – 2017 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Průměrný počet výpůjček za 
jednu návštěvu knihovny 

3,37 3,44 3,46 3,45 3,25 3,44 3,42 3,39 

Průměrný počet výpůjček na 
jednoho čtenáře na rok 

53,02 53,26 52,52 56,25 56,86 57,72 58,59 52,16 

Celkový počet fyzických 
návštěvníků 

36 924 35 834 36 632 34 510 36 277 35 340 35 976 35 748 

Výpůjčky - knihovna 110 567 108 178 110 142 104 187 106 388 106 104 105 173 101 675 

      z toho odd. pro dospělé 68 588 68 159 67 231 62 820 61 560 62 245 60 057 56 005 

      z toho odd. pro děti 12 155 11 197 10 476 10 975 11 222 11 209 11 122 11 158 

      z toho studovna 11 884 10 953 15 080 14 701 16 803 16 172 17 397 18 268 

      z toho pobočka Mír 10 016 8 768 8 499 8 442 8 928 8 330 8 437 8 291 

      z toho pobočka Plešivec 7 924 9 101 8 856 7 249 7 875 7 976 8 047 7 953 

Výpůjčky - regionální funkce 13 893 12 030 15 564 16 128 14 284 12 760 12 571 12 787 

Celkový počet výpůjček 124 460 120 208 125 706 120 315 120 672 118 864 117 744 114462 

 

 

6.3. Meziknihovní výpůjční služba 
Prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb bylo poskytnuto našim čtenářům celkem 795 

knih z jiných knihoven v České republice. Zpravidla jde o naučnou literaturu pro studijní účely. 

Z fondu českokrumlovské knihovny bylo jinými knihovnami požadováno a poskytnuto 143 knih. 

 

6.4. Internet 
Registrovaným čtenářům je v knihovně i na obou pobočkách k dispozici celkem 8 počítačů 

s připojením k internetu a jedno studijní místo pro připojení vlastního notebooku. Přístupu 

k internetu využilo celkem 1 093 uživatelů. I přes široké rozšíření a rychlý rozvoj osobních 

mobilních zařízení, počet uživatelů internetu přímo v knihovně neklesá. Nutností do budoucna je 

kvalitní a stabilní Wi-Fi připojení, kterým knihovna disponuje. Návštěvníci často využívají práci 

v textovém editoru (práce do školy, vyplňování žádostí, stahování a následná úprava textu), 

                                                 
3
 Standard pro dobrou knihovnu. Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických 

a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České 
republiky, © Národní knihovna České republiky, 2013, ISBN 978-80-7050-628-8; ke stažení na: https://www.nkp.cz/o-

knihovne/zakladni-informace/vydane-publikace/prave-vyslo-cele#standard_dk 

https://www.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/vydane-publikace/prave-vyslo-cele#standard_dk
https://www.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/vydane-publikace/prave-vyslo-cele#standard_dk
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program PowerPoint pro přípravu prezentací či využívají internet pro sledování zpravodajství 

nebo poslechu hudby. 

 

6.5. Kopírovací a tiskové služby 
Pro čtenáře knihovny bylo pořízeno v rámci kopírovací služby za poplatek celkem 750 kopií 

z materiálů knihovny a dále 2 880 placených tisků z používaných tiskáren u počítačů. 

Na základě ustanovení autorského zákona4 bylo správci autorských práv společnosti Dilia, z. s. 

zasláno pravidelné roční hlášení o těchto kopiích a zaplacen poplatek za autorská práva. 

 

6.6. Databáze a bibliografie 
Ve studovně pokračuje budování databáze tzv. analytických záznamů. Je zpracováván hlavně 

regionální tisk a ukládány jsou záznamy týkající se města Český Krumlov a regionu. 

Dále průběžně probíhá sběr podkladů pro aktualizaci bibliografie mapující období let 1938 – 

1947 s geografickým záběrem jižních Čech a tematickým zaměřením na 2. světovou válku, 

okupaci, odboj, transporty smrti, zajatecké tábory, poválečný odsun německého obyvatelstva 

a následné dosídlování pohraničí5. 

 

6.7. Informační poradenství a vzdělávání 
Studovna trvale nabízí veřejnosti bezplatně na požádání vzdělávací akce, např. základní 

instruktáž k používání počítače, textového editoru, internetu, práci s fotografiemi, práci s on-line 

katalogem knihovny apod. Zájem projevuje hlavně starší věková kategorie uživatelů, která vítá 

především individuální přístup a trpělivost. Pracovnice studovny se také podílejí na lekcích 

informační výchovy, tematických besedách pro školy, výtvarných dílnách pro děti a vzdělávacích 

workshopech pro seniory. 

 

6.8. Pobočky knihovny a jejich služby 
Městská knihovna v Českém Krumlově provozuje kromě hlavní budovy i dvě pobočky. 

Tyto pobočky se nachází na dvou hlavních českokrumlovských sídlištích Mír a Plešivec. 

Nejpočetnější skupinou čtenářů jsou senioři (Mír: 22,34%; Plešivec: 36,89%) a žáci ZŠ 

(Mír: 22,68%; Plešivec: 20,87%). Nejvíce výpůjček realizují na obou pobočkách opět senioři 

(Mír: 40,06%; Plešivec: 71,03%) a dále pak pracovníci v obchodě a službách (Mír: 10,65%) 

a žáci ZŠ (Plešivec: 6,18%). 

 

Pobočky: 

 Poskytují nejen standardní knihovnické a informační služby, ale jsou i v mnoha ohledech 

komunitními centry pro místní občany – děti, senioři, sociálně i zdravotně znevýhodnění.  

 Kompenzují obtížnou dostupnost centra – velká překážka pro seniory a školní děti. 

 Organizují řadu kulturních akcí pro veřejnost a tvoří tak ojedinělou nabídku v okrajových 

částech města, kde je možnost kulturního vyžití minimální; tematické programy využívají 

i mateřské školy a rodinná centra, jelikož přesun malých dětí do centrální knihovny 

je problematický. 

 Zajišťují přístup k internetu, nabízejí školení práce s počítačem a tisk dokumentů. 

 Jsou vnímány jako bezpečné a klidné místo s možností vzdělávání. 

 Jsou bezbariérové. 

 Slouží mimo jiné i jako informační centra; aktivně jsou propagovány akce města a jejich 

organizací (KUK, plakáty, propagační materiály, osobní upozornění). 

                                                 
4
 § 96 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon). 
5
 Bibliografie je ke stažení na webových stránkách knihovny: http://www.knih-ck.cz/index.php?page=download 

http://www.knih-ck.cz/index.php?page=download
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Analýza využívání poboček 

Pobočka Mír 

Ukazatel 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet registrovaných čtenářů 249 248 234 220 291 

Počet návštěvníků 2563 2847 2784 2757 2884 

Počet výpůjček 8442 8928 8330 8437 8291 

Počet výpůjček na jednoho 
návštěvníka 

3,29 3,13 2,99 3,06 2,87 

Pobočka Plešivec 

Ukazatel 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet registrovaných čtenářů 208 206 216 229 206 

Počet návštěvníků 2008 2337 2049 1940 1709 

Počet výpůjček 7249 7875 7976 8047 7953 

Počet výpůjček na jednoho 
návštěvníka 

3,61 3,36 3,89 4,14 4,65 

 

 

Analýza výpůjček na pobočkách v roce 2017 

Ukazatel Pobočka Mír % 
Pobočka 
Plešivec 

% 

Počet registrovaných čtenářů 291 
  

206 
  

Počet návštěvníků 2 884 1 709 

Počet výpůjček knih 6 844 81,84% 7 158 88,11% 

Počet výpůjček periodik 1 447 18,16% 795 11,89% 

Počet výpůjček na jednoho 
návštěvníka 

2,87   4,65   

Celkem 8 291 100,00% 7 953 100,00% 

Tematické zaměření výpůjček knih 

Beletrie pro dospělé 5 109 74,65% 6 198 86,59% 

Naučná literatura pro dospělé 460 6,72% 384 5,36% 

Beletrie pro děti 1 111 16,23% 535 7,47% 

Naučná literatura pro děti 164 2,40% 41 0,57% 

Celkem 6 844 100,00% 7 158 100,00% 
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Složení výpůjček knih podle čtenářů na pobočkách v roce 2017 

Povolání 

Pobočka Mír Pobočka Plešivec 

Počet výpůjček 
(bez prolongací) 

% 
Počet výpůjček 
(bez prolongací) 

% 

Senior 2 448 40,06% 3 977 71,03% 

Obchod, služby 651 10,65% 137 2,45% 

Žák 417 6,82% 346 6,18% 

Pracovník v kultuře 359 5,87% 80 1,43% 

V domácnosti 305 4,99% 97 1,73% 

Úředník 366 5,99% 227 4,05% 

Student, učeň 264 4,32% 78 1,39% 

Dělník 281 4,60% 126 2,25% 

Pedagog 169 2,77% 165 2,95% 

Zdravotník 186 3,04% 115 2,05% 

Technický a 
vědecký pracovník 

69 1,13% 64 1,14% 

Státní zaměstnanec 142 2,32% 94 1,68% 

Nezjištěno 454 7,43% 93 1,66% 

Celkem 6 111 100,00% 5 599 100,00% 

 

7. Profil čtenáře 
7.1. Charakteristika průměrného čtenáře 

Na základě vyhodnocení statistických údajů lze s trochou nadsázky sestavit profil průměrného 

čtenáře Městské knihovny v Českém Krumlově. Údaje jsou samozřejmě zprůměrovány 

a zaokrouhleny a obsahují data i z obou poboček knihovny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtenáři knihovny 
podle povolání 

v roce 2017 
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Cellem 15,7% všech obyvatel Českého Krumlova je našimi čtenáři. Z pohledu povolání jsou 

nejpočetnější čtenářskou skupinou senioři (24%) a žáci základních škol (24%), dále studenti 

a učni (14%) a pracovníci v obchodu a službách (8%). Obdobný výsledek přináší i analýza 

realizovaných výpůjček, kdy nejaktivnějšími čtenáři jsou opět senioři (45%), následováni 

pracovníky v kultuře (9%), v obchodě a službách (6%) a žáky základních škol (5%) a studenty 

a učni (5%). Mezi čtenáři jednoznačně převažují ženy (71%) nad muži (29%) a obyvatelé 

Českého Krumlova (79%) nad mimoměstskými čtenáři (21%). Nejpočetnější věkovou skupinou 

jsou čtenáři do 15 let a nad 60 let. Nejmladší čtenář je starý 2 roky a nejstarší 93 let. 

Nejpreferovanějšími dny návštěvy knihovny jsou úterý a čtvrtek a nejoblíbenější čas je mezi 

13. a 14. hodinou. Nejoblíbenějším žánrem je krásná literatura pro dospělé následována 

naučnou literaturou taktéž pro dospělé a v těsném závěsu s periodiky všeho druhu. Čtenáři 

standardně využívají on-line služby (14 907 návštěv), zejména katalog Carmen a výrazný 

meziroční nárůst o 26% zaznamenaly i pravidelně aktualizované webové stránky knihovny 

s bohatou nabídkou akcí (celkem 108 981 návštěv). Zájem o půjčování e-knih je poměrně malý 

(125 výpůjček), i když meziročně mírně roste. Čtenáři jednoznačně dávají přednost klasickým 

papírovým knihám a periodikům (110 144 výpůjček), případně audioknihám (4 053 výpůjček). 

Od března 2017 jsou součástí výpůjčního knihovního fondu i stolní společenské hry 

(140 výpůjček). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Množství výpůjček 
knih podle 

povolání čtenářů 

v roce 2017 
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7.2. Demografický vývoj čtenářské komunity 
Městská knihovna v Českém Krumlově čelí od roku 2013 postupnému úbytku registrovaných 

čtenářů. Tento trend se však v roce 2017 nepotvrdil a došlo k nárůstu o 156 čtenářů 

(nárůst o 8,5%). Doufejme, že se stoupající trend potvrdí i v následujících letech. Negativní roli 

zde mimo jiné hraje i dlouhodobý úbytek obyvatel města. Od roku 2007 ubylo 1041 obyvatel 

města (úbytek o 7,5%)6 a do budoucna nelze obrat tohoto trendu očekávat. Jak je patrné 

z rozboru jednotlivých věkových skupin, tak dlouhodobý úbytek čtenářů registrujeme ve věkové 

kategorii 16 – 39 let. Pozitivní zprávou je nárůst čtenářské skupiny do 15 let, která je pro 

budoucnost knihovny a tvorbu čtenářských návyků klíčová. V souladu se stárnutím populace 

vytrvale posiluje i věková kategorie seniorů nad 60 let, která tvoří i nejpočetnější a nejpilnější 

čtenářskou skupinu. Vzhledem k celoevropským demografickým trendům bude i nadále 

seniorská věková skupina posilovat. Důležitou skutečností je, že i přes výkyvy statistických 

údajů dlouhodobě neklesá celková návštěvnost knihovny, i když se v průběhu času přeskupuje. 

Celková návštěvnost jednotlivých oddělení se dlouhodobě pohybuje na obdobné úrovni, výrazně 

však narostla návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí knihovny a zejména webu a sociálních 

sítí. 

 

Čtenáři – srovnání let 2016 a 2017 

Věková kategorie 2016 2017 Bilance 

do 15 let 461 525 64 

16 až 19 let 121 139 18 

20 až 29 let 133 123 -10 

30 až 39 let 199 201 2 

40 až 49 let 225 256 31 

50 až 59 let 156 173 17 

60 až 69 let 238 260 22 

70 až 79 let 175 184 9 

nad 80 let 56 55 -1 

Nezjištěno 77 81 4 

Celkem 1841 1997 156 

                                                 
6
 Údaje jsou čerpány ze zdrojů Ministerstva vnitra České republiky dostupných na: 

http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx 

Demografický vývoj čtenářů v letech 2007 – 2017 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Trend za 

posledních 10 
let 

do 15 let 469 468 445 420 378 417 438 482 522 461 525 nárůst o 15% 

16 až 19 let 296 239 235 236 205 221 173 127 120 121 139 úbytek o 23% 

20 až 29 let 328 278 253 260 249 217 176 173 148 133 123 úbytek o 39% 

30 až 39 let 286 247 258 270 270 242 222 210 190 199 201 úbytek o 13% 

40 až 49 let 208 223 239 240 244 258 238 241 229 225 256 nárůst o 7% 

50 až 59 let 164 153 159 162 176 183 169 164 151 156 173 nárůst o 5% 

60 až 69 let 200 198 210 218 206 227 232 235 239 238 260 nárůst o 15% 

70 až 79 let 118 130 132 136 145 139 148 150 146 175 184 nárůst o 24% 

nad 80 let 18 28 25 31 34 39 42 54 50 56 55 nárůst o 33% 

Nezjištěno 122 141 119 160 172 202 62 83 88 77 81 úbytek o 32% 

Celkem 2209 2105 2075 2133 2079 2145 1900 1919 1883 1841 1997 úbytek o 1% 

http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx
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7.3. Čtenářské preference v roce 2017 
 

Nejžádanější knižní tituly pro dospělé 

1. Patrik Hartl: Okamžiky štěstí (58 krát půjčeno) 

2. Paula Hawkins: Dívka ve vlaku (50 krát půjčeno) 

3. Patrik Hartl: Prvok, Šampión, Tečka a Karel (49 krát půjčeno) 

4. Patrik Hartl: Malý pražský erotikon (48 krát půjčeno) 

5. Jonas Jonasson: Analfabetka, která uměla počítat (47 krát půjčeno) 

6. Radka Třeštíková: Bábovky (46 krát vypůjčeno) 

7. Evžen Boček: Poslední aristokratka (45 krát vypůjčeno) 

8. Alena Mornštajnová: Slepá mapa (39 krát vypůjčeno) 

9. Táňa Keleová-Vasilková: Co to bude? (37 krát vypůjčeno) 

10.  Radka Třeštíková: To prší moře (37 krát vypůjčeno) 

 
Nejžádanější knižní tituly pro děti 

1. Joanne K. Rowling: Harry Potter a vězeň z Azkabanu (14 krát půjčeno) 

2. Hugo P. Šlik: Tajemství jeskyně pokladů (12 krát půjčeno) 

3. Jan Bažant: Sám v muzeu (11 krát půjčeno) 

4. Rachel R. Russell: Deník mimoňky (11 krát půjčeno) 

5. Kolektiv: Šťastné příběhy Čtyřlístku (10 krát půjčeno) 

6. Zdeňka Bezděková: Říkali mi Leni (10 krát půjčeno) 

7. Stanislav Cífka, Jindřich Pecka: Pověsti Českokrumlovska a Kaplicka (10 krát půjčeno) 

8. Dagmar Lhotová: S kocourem Vavřincem od jara do zimy (10 krát půjčeno) 

9. Brandon T. Snider: Mimoni. Sněží! (10 krát půjčeno) 

10. Radek Adamec: Pohádky o nezbedných mašinkách (9 krát půjčeno) 

 
 
 



20 

Nejžádanější periodika 

1. Lidové noviny (791 krát půjčeno) 

2. Právo (748 krát půjčeno) 

3. Českokrumlovský deník (747 krát půjčeno) 

4. Vlasta (706 krát půjčeno) 

5. Mladá fronta Dnes (575 krát půjčeno) 

6. Reflex (533 krát půjčeno) 

7. Týden (521 krát půjčeno) 

8. Instinkt (518 krát půjčeno) 

9. Týdeník Květy (499 krát půjčeno) 

10. Téma (466 krát půjčeno) 

 

8. Péče o knihovní fond 
 

8.1. Doplňování knihovního fondu 
Knihovní fond obsahoval k 31. 12. 2017 celkem 108 708 knihovních jednotek, z toho 36 730 

knihovních jednotek obsahoval tzv. výměnný fond oddělení regionálních služeb. Přírůstek 

knihovního fondu za rok 2017 činil celkem 3 867 knihovních jednotek, z toho výměnný fond 

oddělení regionálních služeb (hrazeno z dotace Jihočeského kraje) činil 1 718 knih jednotek. 

Úbytek knihovního fondu díky zvýšenému vyřazování v rámci aktualizace fondu v roce 2017 činil 

15 552 knihovních jednotek, z toho 5 457 knihovních jednotek z výměnného fondu oddělení 

regionálních služeb. 

 

 

Nákup tištěných knih za léta 2005 – 2017
7
 

Rok 

Výše finančních prostředků v Kč Počet svazků Průměrná 
cena 1 
knihy Knihovna RF8 Knihovna RF 

2005 324 627 287 489 2 443 1 640 150 Kč 

2006 311 512 324 018 2 528 1 840 145 Kč 

2007 330 810 304 860 2 183 2 045 150 Kč 

2008 366 125 325 575 2 281 1 983 162 Kč 

2009 349 831 334 995 2 125 1 998 166 Kč 

2010 214 532 200 033 1351 1 187 163 Kč 

2011 294 164 247 280 1 756 1 426 170 Kč 

2012 245 011 217 221 1 484 1 265 168 Kč 

2013 280 516 200 276 1 825 1 143 162 Kč 

2014 221 150 214 838 1 427 1 140 170 Kč 

2015 270 522 232 002 1 720 1 131 176 Kč 

2016 209 104 269 663 1 289 1 424 176 Kč 

2017 290 974 289 868 2 019 1 577 162 Kč 

 

 

                                                 
7
 Údaje obsahují pouze náklady a počet svazků tištěných knih. Údaje neobsahují časopisy, licence a CD a dary. 

8
 RF – regionální fond pořizovaný z dotace Jihočeského kraje na výkon regionálních funkcí knihoven. 
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Struktura výdajů na nákup knih, časopisů, CD a her 2017 

Fond Knihovna RF Celkem 

Knihy 290 974 289 868 580 842 

CD 25 145 30 395 55 540 

Časopisy 123 949 0 123 949 

Stolní hry 11 503 0 11 503 

Celkem 451 571 320 263 771 834 

 

Na nákup knihovního fondu (knihy, časopisy, e-knihy, zvukové knihy a stolní společenské hry) 

byla vynaložena částka ve výši 771 834 Kč, z toho bylo 289 868 Kč na nákup výměnného fondu 

oddělení regionálních služeb. Vzhledem k předchozím letům se jedná o výrazný nárůst 

na nákup knihovního fondu z rozpočtu knihovny o 25%, díky cílenému posílení rozpočtu 

zřizovatelem právě na tento účel. Díky tomuto navýšení se podařilo poprvé od roku 2009 splnit 

oborový standard na nákup knihovního fondu v přepočtu na jednoho obyvatele, a sice ve výši 

34,03 Kč na jednoho obyvatele města. Doporučený celorepublikový standard činí 30 – 45 Kč 

na jednoho obyvatele obsluhované populace. 

Způsob nákupu knihovního fondu se od roku 2016 změnil. Vzhledem ke snaze co nejúčelněji 

nakládat s veřejnými prostředky a zákonnou povinností transparentního postupu jsme přistoupili 

k pravidelnému zveřejňování záměrů nákupů tištěných knih, audio knih i stolních společenských 

her do našeho fondu na webových stránkách knihovny. Díky tomuto postupu se daří využívat 

nejlepší ceny na trhu a co nejúčelněji a nejefektivněji využívat finanční prostředky. Nákupy jsou 

realizovány převážně prostřednictvím nabídky velkých společností a internetových obchodů, 

kde máme možnost získat výhodné rabaty. Pouze část nových knih je nakupována v běžných 

kamenných obchodech. Jedná se o tituly, které se v obchodní internetové síti neobjevily. 

Některé žádané (případně ztracené) publikace jsou nakupovány i v antikvariátech. 

Další knihovní jednotky knihovna získala darem, a to jednak od čtenářů, případně od různých 

institucí či samotných autorů. Do darů je započítáno i 40 svazků knih v hodnotě 14 956 Kč 

získaných z dotačního programu Ministerstva kultury ČR Česká knihovna. 

 

8.2. Zpracování knihovního fondu 
V roce 2015 začala platit nová pravidla pro katalogizaci dokumentů – pravidla RDA9. A tak 

i v roce 2017 probíhala katalogizace podle těchto pravidel. Katalogizace i nadále probíhá 

prostřednictvím integrovaného knihovnického programu Clavius, který zohledňuje požadované 

oborové standardy. 

Pracovnice oddělení zpracování knihovního fondu spolupracují s nositeli projektu souborného 

katalogu naučné literatury SKAT10 a Národní knihovnou ČR při tvorbě národních autorit 

a podílejí se na tvorbě republikového souborného katalogu CASLIN11. 

Do fondu zvukových knih ve studovně, který byl otevřen pro všechny registrované čtenáře, 

přibylo v roce 2017 celkem 130 nových titulů a celkový fond činí 1 210 knihovních jednotek 

nejrůznějších žánrů. Část fondu, která byla pořízena z dotace Ministerstva kultury ČR, je určena 

pouze handicapovaným uživatelům, ostatní fond je určen všem čtenářům. 

                                                 
9
 RDA (Resource Description and Access), více na: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-

fondu/katalogizacni-politika/rda 
10

 http://www.skat.cz/ 
11

 http://www.caslin.cz/ 

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/rda
http://www.skat.cz/
http://www.caslin.cz/
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Ve studovně pokračuje již od roku 2008 budování databáze tzv. analytických záznamů. 

Je zpracováván hlavně regionální tisk a ukládány jsou záznamy týkající se města Český 

Krumlov a českokrumlovského regionu. Databáze těchto záznamů je již obsáhlá a uložené 

kopie článků jsou často využívány ke studijním účelům, protože jsou výborným zdrojem 

informací o našem městě a Českokrumlovsku. 

 

8.3. Aktualizace knihovního fondu 
Aktualizace knihovního fondu je prováděna průběžně. Úbytek knihovního fondu k 31. 12. 2017 

činil celkem 15 552 knihovních jednotek, což je zhruba trojnásobek oproti předchozímu roku. 

Důvodem je hloubková revize fondu a vyřazení titulů, které se za poslední léta ani jednou 

nepůjčily nebo jsou opotřebované či obsahově již zastaralé. Započítány jsou také ztráty čtenářů, 

za něž knihovna přijala náhradu podle platného knihovního řádu. Revize a obměna knihovního 

fondu souvisí se snahou postupného naplnění nového oborového standardu pro tvorbu 

knihovního fondu.12 

S vyřazenými knihami je postupováno podle platných předpisů. Seznamy vyřazených publikací 

jsou vždy vystaveny pro zájemce (jiné knihovny) na internetu společně s výzvou na elektronické 

konferenci Akvizice; požadované knihy jsou knihovnám rozeslány za úhradu poštovních 

poplatků. Zbytek knih a časopisů je pravidelně za symbolickou cenu rozprodán čtenářům 

a zbytek neprodaných knih ekologicky zlikvidován. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Standard pro dobrý knihovní fond. Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu doplňování 

a aktualizace knihovního fondu pro knihovny zřizované a/nebo provozované obcemi na území České republiky, 
© Národní knihovna České republiky, 2017, ISBN 978-80-7050-689-9; ke stažení na: http://ipk.nkp.cz/docs/standard-
pro-dobry-knihovni-fond 

http://ipk.nkp.cz/docs/standard-pro-dobry-knihovni-fond
http://ipk.nkp.cz/docs/standard-pro-dobry-knihovni-fond
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9. Výkon regionálních funkcí 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Výše dotace Jihočeského kraje na výkon 
regionálních funkcí knihoven (RF) 

978 000 981 000 981 000 1 078 000 1 185 000 

Počet pracovníků zajišťujících RF 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

Počet obsluhovaných knihoven 48 48 48 48 48 

PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST 

Počet obsloužených knihoven 48 48 48 48 48 

Počet poskytnutých konzultací 78 153 179 99 144 

Počet metodických návštěv 226 212 213 117 196 

STATISTIKA KNIHOVNICKÝCH ČINNOSTÍ 

Počet obsloužených knihoven 43 44 45 45 45 

Počet zpracovaných statistických výkazů 50 50 50 50 50 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Počet obsloužených knihoven 45 44 44 43 41 

Počet vzdělávacích akcí v rámci RF 14 13 20 26 5 

Počet účastníku vzdělávacích akcí v rámci 
RF 

99 129 121 148 52 

PORADY 

Počet obsloužených knihoven 43 42 42 43 40 

Počet porad 8 7 8 9 8 

Počet účastníků 95 87 103 97 93 

REVIZE A AKTUALIZACE KNIHOVNÍHO FONDU 

Počet obsloužených knihoven 6 16 14 14 6 

Počet revidovaných knihovních jednotek 9 400 10 700 8 350 26 500 7 200 

počet revidovaných knihoven 5 11 7 8 4 

STAV VÝMĚNNÉHO FONDU 

Stav výměnného fondu k 31. 12. 38104 39644 39537 40 469 36 730 

roční přírůstek výměnného fondu 1667 1587 1484 1 543 1 718 

CIRKULACE VÝMĚNNÉHO FONDU 

Počet obsloužených knihoven 45 45 46 46 48 

Počet expedovaných souborů 232 211 190 182 195 

Počet svazků v souborech 16 128 14 284 12 760 12 571 12 787 

SERVIS VÝPOČETNÍ TECHNIKY 

Počet obsloužených knihoven 10 6 3 28 36 

Počet akcí 10 6 3 28 43 

DOPRAVA V RÁMCI VÝKONU RF 

Počet obsloužených knihoven 48 48 48 48 48 

Počet ujetých kilometrů 5 497 4 470 4 268 4 667 4 464 
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Městská knihovna v Českém Krumlově je pověřenou knihovnou. Oddělení regionálních služeb 

má ve svém metodickém obvodu 10 profesionálních knihoven, 30 malých knihoven 

a 8 poboček. Všechny knihovny i jejich pobočky v celém regionu jsou plně automatizovány 

a pracují s automatizovaným knihovním systémem Clavius (10 profesionálních knihoven) 

nebo Clavius REKS (36 neprofesionálních knihoven a jejich poboček). Proces budování 

základní informační sítě veřejných knihoven regionu Český Krumlov byl dokončen v roce 2014. 

V roce 2016 bylo připojeno do regionálního systému Clavius REKS 6 posledních 

neprofesionálních knihoven (přechod z Clavia). V současné době jsou tedy všechny 

neprofesionální knihovny regionu zapojeny v Clavius REKS. 

Od roku 2015 začala platit nová pravidla pro katalogizaci dokumentů – pravidla RDA. Knihovní 

systémy většiny knihoven pracovaly ve formátu UNIMARC, ale vzhledem k přechodu na nová 

katalogizační pravidla musela většina knihoven přestoupit na formát MARC21.  

 

9.1. Poradenská a konzultační činnost 

Metodické návštěvy a konzultace byly v roce 2017 zaměřeny zejména na kontrolu knihovnické 

techniky, pomoc při vkládání a odpisech v REKSu, aktualizaci fondů, revizích fondů, pomoc 

při stěhování a řazení fondu, odpisech fondu, členění fondu atd. 

 

9.2. Statistika 

Počátkem roku 2017 pomáhala pracovnice oddělení regionálních služeb profesionálním 

i neprofesionálním knihovníkům se zpracováním statistického výkazu za knihovnu za rok 2016, 

celkem bylo obslouženo 45 knihoven a zpracováno 50 výkazů. 

Další agenda: 

 Zpracování statistického sumáře o činnosti veřejných knihoven regionu včetně 

komentáře o činnosti oddělení regionálních služeb za rok 2017. 

 Elektronické zpracování statistiky regionu pro všechny knihovny. 

 Zpracování statistického přehledu výkonů profesionálních knihoven a provedení 

porovnání s předchozím rokem. 

 Zpracování tabulky porovnání činnosti všech knihoven regionu (rok 2016 porovnán 

s rokem 2017).  

 Zpracování přehledu půjčených souborů regionálního oddělení jednotlivým knihovnám 

regionu za rok 2017. 

 Průběžné doplňování a uzavření deníku souborů za rok 2017. 

 

9.3. Porady 

Porady profesionálních a dobrovolných knihovníků byly zaměřeny na aktuální úkoly knihoven, 

informace ze školení a seminářů, vyplňování statistických výkazů, dále informace o tom, 

jak psát rozbory činnosti profesionálních knihoven, jak připravovat kulturní a vzdělávací akce 

a jak podávat informace o jejich průběhu. Velmi se osvědčilo dělení porad a školení na knihovny 

Českokrumlovska a okolí Kaplice. Porady se konají v Městské knihovně v Českém Krumlově 

a v Městské knihovně Kaplice, vždy dopoledne a odpoledne znovu.  Knihovníci mají možnost 

si vybrat termín, který jim vyhovuje vzhledem k dopravě nebo zaměstnání. Zvýšila se i účast 

na těchto poradách. Knihovníci mají možnost se na vše zeptat, vyzkoušet si, poradit 

se o problémech své knihovny a vyměnit si zkušenosti s ostatními knihovníky. Součástí těchto 

porad jsou i aktuální problémy knihovnické práce. 

 

9.4. Aktualizace fondů knihoven 

 Ve výměnném fondu Městské knihovny v Českém Krumlově byla provedena v roce 2017 

velká aktualizace a bylo vyřazeno celkem 5 457 svazků knih a brožur (v těchto odpisech 
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jsou i ztráty) – svazky byly vytříděny, označeny, odepsány a připraveny k výprodeji knih, 

které proběhly v roce 2017 třikrát. 

 Aktualizace byly provedeny v knihovnách – Chvalšiny (753 svazků), Záluží (1 400 

svazků), Prostřední Svince (458 svazků), Černá v Pošumaví (1 388 svazků) – při těchto 

aktualizacích byly svazky vytříděny a také většinou odepsány pracovnicí oddělení 

regionálních služeb. 

 Aktualizace fondu v Městské knihovně Větřní (před revizí fondu cca 2500 svazků), 

Městská knihovna Kaplice (při stěhování) – cca 1 200 svazků. 

 

9.5. Revize fondů knihoven 

  V roce 2017 byla provedena revize celého fondu v knihovnách napojených do Clavius 

REKS – Chvalšiny (3 300 svazků), Záluží (860 svazků), Prostřední Svince (460 svazků). 

 Proběhla revize v Městské knihovně Větřní. 

 

9.6. Práce pro knihovny v Regionálním knihovním systému (REKS) 

 Vkládání a odpisy fondu knihovny ve Chvalšinách, Záluží, Prostředních Svincích, Černé 

v Pošumaví. 

 Aktualizace a opravy katalogizace fondu v knihovně v Kájově, Frymburku, Bujanově, 

Chvalšinách. 

 Pomoc při stěhování fondů v Městské knihovně Kaplice do prostor nové knihovny. 

 V Městské knihovně Kaplice při stěhování – uspořádání fondu naučné literatury 

do volného výběru (ze skladu) cca 30 tisíc svazků; roztřídění dle mezinárodního 

desetinného třídění a řazení na regálech, označování fondu štítky mezinárodního 

desetinného třídění. 

 Kontrola vložených knih v jednotlivých knihovnách v REKSu – oprava záznamů, doplnění 

tématik, slovníků, autorit (průběžně). 

 Kontrola autorit – ve fondu knihoven v Černé v Pošumaví, Chvalšinách 

a v dalších knihovnách napojených do REKS – sjednocení, oprava a stahování nových 

záznamů. 

 Oprava nezařazených knih – tematické skupiny (cca 100 záznamů). 

 Statistika jednotlivých knihoven – dohledávání chyb (přírůstky, úbytky). 

 Založení nové roční evidence časopisů pro knihovny Rychnov nad Malší, Dolní 

Třebonín, Omlenice, Přední Výtoň, Mirkovice, Netřebice, Prostřední Svince, Světlík, 

Rožmberk nad Vltavou, Chlum, Mříč, Zubčice, Kájov. 

 Odpisy starých evidencí časopisů u knihoven napojených do Clavius REKS. 

 

9.7. Školení pro profesionální knihovníky 

V roce 2017 zajišťovala Městská knihovna v Českém Krumlově kromě metodického vedení 

i školení profesionálních knihovníků. 

 Bezpečný internet. 

 Služby knihoven knihovnám. 

 Standard pro dobrý knihovní fond. 

 Standardy veřejných knihovnických a informačních služeb – plnění na poradě 

profesionálních knihovnic. 

 Kulturně vzdělávací zájezd pro knihovníky – Netolicko (9. 6. 2017). 
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9.8. Jednání se samosprávou 

 Jednání se starosty obcí o činnosti a změnách v knihovnách. 

 V rámci pravidelných kontaktů se zřizovateli se podařilo projednat v několika případech 

zlepšení prostředí a vybavení knihoven. 

 Zajišťování revizí v knihovnách (spolu s metodičkou). 

 

9.9. Rozvoz knihovních souborů po regionu 

Většina knihoven obdržela v roce 2017 nejméně 3 – 4 soubory knih, někde na požádání i více. 

Navýšil se i počet knihoven, které nepožadovaly větší rozvoz knih (úbytek čtenářů).  Oddělení 

regionálních služeb začalo nabízet knihovnám regionu i zvukové knihy. Malé obecní knihovny 

jsou závislé na dovozech souborů nových knih, soubory zajišťují lepší výběr pro čtenáře. 

Rozvoz souborů byl realizován prostřednictvím 60 výjezdů a najeto bylo celkem 4 464 km. 

Soubory jsou rozváženy vlastním autem knihovny (Renault Kangoo, rok výroby 2000).  

Podrobný výkaz o výkonu regionálních funkcí Městskou knihovnou v Českém Krumlově 

a hospodaření v rámci regionálních služeb je vypracováván každoročně v lednu a předáván 

Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, která zpracovává výsledky za celý kraj 

a komplexní výkaz předává na Jihočeský kraj. 

 

10. Vzdělávání pracovníků 

Pracovníci Městské knihovny v Českém Krumlově se průběžně vzdělávají. Jedná se zejména 

o školení týkající se knihovnických znalostí a dovedností, legislativy či nových trendů a projektů 

v knihovnictví. Školení zpravidla pořádají knihovny (Národní knihovna v Praze, Městská 

knihovna v Praze, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích), Sdružení knihovníků 

a informačních pracovníků ČR, případně další vzdělávací subjekty. Pracovníci knihovny 

se účastní i nejdůležitějších celostátních knihovnických konferencí. Oborový standard činí 48 

hodin odborného vzdělávání na pracovníka za rok. Pracovníci českokrumlovské knihovny 

dohromady absolvovali za rok 2017 celkem 795 hodin školení, což v průměru na jednoho činí 

61 hodin. 

 

Příklady absolvovaných vzdělávacích akcí: 

 Trénování paměti (18. – 23. 1. 2017, Praha) 

 Personální a mzdová problematika roku 2017 (6. 2. 2017, České Budějovice) 

 Řádná účetní závěrka (7. 2. 2017, České Budějovice) 

 Design služeb pro každého /knihovníka/ (27. 2. 2017, Praha) 

 Autorské právo (8. 3. 2017, Praha) 

 Seminář o regionální literatuře (15. 3. 2017, České Budějovice) 

 Seminář o mozku (25. – 26. 3. 2017, Praha) 

 Jihočeské Klubko (30. 3. 2017, České Budějovice) 

 Zvukové knihy v roce 2017 (11. 4. 2017, Třebíč) 

 Spolupráce knihoven a škol v oblasti čtenářské a informační gramotnosti (24. 4. 2017, 

Praha) 

 Katalogizační pravidla RDA, dva roky praxe (26. 4. 2017, České Budějovice) 

 Biblioterapie (28. 4. 2017, Praha) 

 Účetnictví (4. 5. 2017, České Budějovice) 

 Školení BOZP a PO (17. 5. 2017, Český Krumlov) 

 Literární Šumava (25. – 27. 5. 2017, Radnice, Rokycany) 
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 Studijní cesta na Netolicko (9. 6. 2017, Netolicko) 

 Školení první pomoci zaměstnanců (14. 6. 2017, Český Krumlov) 

 Digitální demence ano či ne? (15. 6. 2017, Praha) 

 Děti on-line, aneb co hrozí dětem na internetu (20., 27. 6. 2017, České Budějovice) 

 Vzdělávání v knihovnách (20. – 21. 7. 2017, Radomyšl) 

 Autorský zákon v muzejní, knihovní a archivní praxi (12. 9. 2017, České Budějovice) 

 Knihovnická dílna v rámci festivalu Jičín – město pohádky (12. – 14. 9. 2017, Jičín) 

 Senioři píší Wikipedii (21. 9., 5. 10. 2017, Praha) 

 E-knihy a jejich využití (26. 9., 10. 10. 2017, České Budějovice) 

 Vzdělávejte moderně (17. 10. 2017, České Budějovice) 

 Akviziční seminář (19. 10. 2017, Havlíčkův Brod) 

 S knížkou do života – Bookstart (23. 10. 2017, Praha) 

 Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2017 (25. – 26. 10. 2017, Pardubice) 

 Akviziční portál (26. 10. 2017, České Budějovice) 

 Prezentace AKS Tritius (30. 10. 2017, České Budějovice) 

 Prezi (6. 11. 2017, Praha) 

 Kultura 2018 (7. 11. 2017, Praha) 

 Workshop Centrální portál knihoven-Knihovny.cz (8. 11. 2017, České Budějovice) 

 Statistika a její využití (13. 11. 2017, České Budějovice) 

 Diskusní fórum knihovny a GDPR (14. 11. 2017, Praha) 

 On-line databáze pro knihovny (14., 21., 28. 11. 2017, České Budějovice) 

 Pracovní setkání s literaturou pro děti a mládež (15. 11. 2017, Praha) 

 E-knihy (21. 11. 2018, Praha) 

 Setkání lokálních supervizorů tvorby národních autorit (23. 11. 2017, Praha) 

 Seminář Souborný katalog ČR (27. 11. 2017, Praha) 

 Seminář knihovníků z míst ČR zapsaných na seznam UNESCO (5. – 7. 12. 2017, Český 

Krumlov) 

 

11. Kulturní a vzdělávací činnost 

Městská knihovna v Českém Krumlově realizovala v roce 2017 celkem 140 kulturních akcí, 

které navštívilo 8 560 účastníků. Dále v knihovně úspěšně proběhlo 81 vzdělávacích akcí 

s návštěvností 1 168 osob. Oproti předchozímu roku se jedná o nárůst počtu kulturních akcí o 6 

(nárůst o 5%) včetně výrazného nárůstu návštěvníků o 4 895 (nárůst o 134%). Důvodem 

razantního nárůstu návštěvníků je kromě zajímavého obsahu akcí i důsledná evidence 

návštěvníků výstav a kulturních akcí v Městské galerii, kterou v roce 2017 navštívilo na 13 

akcích 4 982 osob. Nabídka kulturních akcí je velmi široká od autorských a veřejných čtení, 

přes vernisáže, přednášky, hudební vystoupení až po pohádky a tvořivé akce pro děti. 

Počet vzdělávacích akcí meziročně vzrostl o 28 (nárůst o 53%) a lineárně k tomu vzrost i počet 

jejich návštěvníků o 389 osob (nárůst o 50%). Trend nárůstu počtu a rozšíření nabídky 

vzdělávacích akcí by měl pokračovat i v následujících letech díky získání vlastní učebny 

v areálu Prelatury, která bude sloužit výhradně tomuto účelu (od 1. 4. 2018). Vzdělávací akce 

jsou zaměřeny na předškolní, školní i středoškolskou mládež, a potom zejména na seniory, kteří 

jsou stále silnější cílovou skupinou. Níže uvádíme několik tradičních i nových kulturních 

a vzdělávacích akcí.13 

 
                                                 
13

 Fotogalerie z akcí v příloze 1 této zprávy nebo na: http://www.knih-ck.cz/index.php?page=fotogl 

http://www.knih-ck.cz/index.php?page=fotogl
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11.1. Noc literatury pro děti 
Noc literatury je celostátním projektem, u nás v Českém Krumlově se v roce 2017 konal již 

potřetí. Koná se vždy v květnovém termínu a je určena dospělým. Aby děti nepřišly zkrátka, 

připravili jsme noc literatury i pro ně a vhodnou příležitostí byl Březen – Měsíc čtenářů. V pátek 

17. 3. 2017 se skupina dětí (některé s maminkami a babičkami) sešla v oddělení pro děti, kde si 

všichni vyposlechli první čtení z knížek pohádek Vladislava Stanovského a Aloise Mikulky – 

přečetla je paní Věra Pazderková, bývalá ředitelka krumlovské knihovny a dlouholetá knihovnice 

v oddělení pro děti. Děti si také namalovaly obrázky a vyřešily literární kvíz. Pak společná cesta 

směřovala na radnici, kde příchozí velmi mile přivítal pan starosta Mgr. Dalibor Carda. Ve své 

pracovně přečetl za velké pozornosti dětí dvě pohádky z Fimfára Jana Wericha. Dále vedlo 

putování do herny nově opravených klášterů. Tam již čekali manželé Jana Procházková 

a Jiří Pokorný a program vyvrcholil četbou z knížky Tatínek není k zahození od Arnošta 

Goldflama. Ale nebyla to jen obyčejná četba, děti i dospělí si pohádku prožili na vlastní kůži, 

když na ně čekal nebezpečný drak, který chtěl k snídani, obědu i večeři vždy po třech 

princeznách. Ale stateční princové je nakonec osvobodili. Ještě jedna hra na poznávání 

pohádek uzavřela příjemný podvečer a po půl osmé se všichni spokojeně vydali do svých 

domovů. 

 

11.2. Festival fantasy literatury BOok!CON 

O víkendu 4. a 5. 11. 2017 se naše knihovna otevřela hrdinům, fantastickým i hororovým 

příšerám a především všem jejich milovníkům. První ročník fantasy víkendu s názvem 

BOoK!CON nabídl řadu aktivit pro všechny věkové kategorie. Návštěvníci měli možnost 

vyzkoušet deskové, karetní i počítačové hry, zapojit se do soutěže kostýmů, poslechnout si 

některou z besed, ukázat svou zručnost v rámci výtvarné dílny nebo si třeba vybrat knihu v naší 

burze. Nechybělo ani slíbené promítání filmu „Fantastická zvířata a kde je najít“. Program 

vyvrcholil v neděli, kdy jsme dětem nabídli komiksovou dílnu a ukázkovou lekci tvůrčího psaní. 

Prvním ročníkem v naší knihovně jsme se zařadili mezi osm míst v ČR, která se k festivalu 

připojila, a svou návštěvností 74 osob jsme obsadili druhé místo hned za tahounem festivalu 

Městskou knihovnou Dobříš. 

 

11.3. Knihovnický týden – Po stopách Keltů 

Od pondělí 10. do pátku 14. 7. 2017 probíhal ve zdech knihovny i mimo ně první ročník 

knihovnického týdne s tématem „Po stopách Keltů“. Devět dětí každý den docházelo 

do knihovny, aby zjistily, jak se žilo ve starověku keltským kmenům. Během celého týdne na děti 

čekal bohatý program – seznámení, rozdělení do dvou kmenů, vymýšlení vlastní keltské 

přezdívky, hry, výroba amuletů, lovecká výprava, výlet do Přídolí, střelba z praku i foukání 

šipek na terč, celodenní výlet na keltské oppidum Třisov, koupání, povídání o životě Keltů 

a na úplný závěr týdne nemohla chybět ani hostina na břehu Vltavy a předání listin, které 

každému účastníkovi propůjčily titul čestného keltského válečníka. 

 

11.4. Zajímá nás nejen čtení, ale také vyprávění 

Uspořádali jsme první ročník nové soutěže dětských vypravěčů. Téma bylo „Staré i nové 

českokrumlovské pověsti“. Soutěžilo devět dětí z českokrumlovských základních škol. 

Děti mohly vlastními slovy převyprávět nějakou pověst, kterou si přečetly v knížce, 

nebo vyprávět vlastní vymyšlený příběh. Všechna vystoupení byla velmi pěkná a zasloužila 

by ocenění. Dozvěděli jsme se třeba, proč se v Českém Krumlově jednomu místu říká 

U Svatého ducha, odkud vzala škola v Linecké ulici jméno, jak kaprál Bouček letěl na Měsíc, 

ale i hororové vyprávění o krumlovské upírce. Velkým a milým překvapením byla zejména 

vyprávění prvňáčků, kteří jakoby neměli trému a přednesli dlouhé texty velmi pěkným 
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způsobem. Vítězové obou věkových kategorií byli vybráni odbornou porotou s přispěním 

hlasování přítomných diváků. 

 

11.5. Černá hodinka 

Jak již název napovídá, jedná se o společné komorní setkání u kávy nebo čaje nad různými 

zajímavými tématy našeho kraje, například nad pověstmi a legendami ze staré Šumavy, 

zmizelou Šumavou či Vánocemi na Šumavě. Společné povídání je doplněno čtením, hudbou 

a zejména příjemnou podvečerní atmosférou. 

 

11.6. Projekt „Cesta do knihovny“ 

Cesta do knihovny je projekt určený na podporu dětského čtenářství a v roce 2017 odstartoval 

již 12. ročník. Jeho cílem je ukázat dětem cestu do knihovny, probudit v nich celoživotní zájem 

o četbu knih jako zdroje poučení, informací i zábavy. Projekt je určen pro žáky 1. tříd základních 

škol a má tři etapy. 

1. etapa – probíhá vždy v říjnu v Týdnu knihoven. Děti se svým třídním učitelem navštíví 

knihovnu, celou si ji prohlédnou (většinou za provozu, aby viděly i běžné návštěvníky knihovny). 

Seznámí se také s pracovníky všech oddělení knihovny. V oddělení pro děti je návštěva 

zakončena přečtením pohádky. 

2. etapa – probíhá v březnu – Měsíci čtenářů. Po uzavření prvního pololetí už děti znají většinou 

celou abecedu a dělají první krůčky ve čtení. V oddělení pro děti se pochlubí, jak zvládají 

techniku čtení – děje se to formou různých úkolů a luštění hádanek. Nakonec si společně 

s knihovnicí zahrají pohádku. 

3. etapa – koná se v červnu na konci školního roku. Je spojena se slavnostním pasováním 

prvňáčků na čtenáře. Na tuto slavnost jsou zváni i rodiče, ředitelé škol a zástupci města. 

Prvňáčky přihlašujeme i do celostátní akce Knížka pro prvňáčka, takže všichni dostávají unikátní 

knihu, která je určena pouze pro prvňáky toho kterého roku. Je to akce Svazu knihovníků 

a informačních pracovníků ČR, který ji v současné době z velké části financuje. Od knihovny 

děti za odměnu dostanou čtenářský průkaz na 12 měsíců zdarma. 

 

11.7. Koncert mezi knihami 

Důkazem, že knihovna je místem i netradičního kulturního vyžití byl již pátý ročník „Koncertu 

mezi knihami“ v podání známe dívčí českokrumlovské skupiny Lakomá Barka, která zároveň 

na podzim roku 2017 oslavila 20 let existence. Jak účinkující tak posluchači oceňují dobrý 

nápad skloubení přátelského prostředí knihovny s příjemným hudebním zážitkem. Velkou 

výhodou této akce je, že se daří oslovit jinou cílovou skupinu, než jsou tradiční návštěvníci 

knihovny. 

 

11.8. Kurz tvůrčího psaní 

Série osmi kurzů je určena pro dospívající mládež ve věku 12 až 15 let, která ráda píše a ne jen 

do šuplíku. V průběhu kurzů se vytvořila skupina mladých tvůrců, kteří psali dle zadání lektorky 

různé typy textů, a pak si je vzájemně četli. Kromě mnohých kamarádství vznikla i řada pěkných 

prací a věříme, že objevený talent nezakrní. Celý kurz byl zakončen dobrodružným přespáním 

v knihovně a vyšetřováním fiktivního zločinu v knihovně a jeho literárním zpracováním. 

 

11.9. Jak si splnit sen? 

Jedná se o cyklus určený zejména dětem. Chceme v něm našim malým čtenářům i jejich 

rodičům umožnit setkávání se zajímavými lidmi, kteří si své sny z dětských let často beze zbytku 

splnili, ať už svou profesí nebo ve svém volném čase. Našimi hosty byli již spisovatel, ilustrátor 
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knih, cestovatel, indián, medvědář či stážnice městské policie. Nový cyklus se setkal nejen 

s velkým zájmem dětí, ale i jejich rodičů. 

 

11.10. Trénování paměti 

Připravili jsme nejen pro seniory nový vzdělávací program zaměřený na trénování paměti 

a osvojení efektivních technik mozkového joggingu. Každý běh je tvořen třemi 90 minutovými 

lekcemi, které vede certifikovaná trenérka paměti. Program se setkal s velkým zájmem zejména 

mezi seniory. 

 

11.11. Setkání knihovníků z měst UNESCO 

Ve dnech 5. – 7. 12. 2017 pořádala Městská knihovna v Českém Krumlově spolu s regionální 

organizací Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR u příležitosti 25. výročí zapsání 

Českého Krumlova na seznam UNESCO setkání knihovníků z míst, které jsou zapsány 

na tomto prestižním seznamu. Celkem se zúčastnilo 28 knihovníků z 10 míst, z celkového počtu 

12 zapsaných do tohoto seznamu. Byl připraven pestrý program – přednášky, návštěva 

Barokního divadla, Musea fotoatelier Seidel, českokrumlovských klášterů, knihovny, večerní 

prohlídka Českého Krumlova a mnoho dalšího. V přátelské a pracovní atmosféře jsme navázali 

kontakty, vyměnili si své zkušenosti a předběžně plánovali další setkání v jiném z míst ČR 

v budoucnu, snad v Třebíči. 

 

12. Dotace a sponzorské dary 

Městská knihovna v Českém Krumlově získává na svou činnost hlavní provozní dotaci 

od zřizovatele, tedy města Český Krumlov, a dále dotaci na výkon regionálních funkcí knihoven 

od Jihočeského kraje. Dále byla knihovna úspěšná při získávání dotací na základě 

předložených projektových žádostí na Ministerstvu kultury ČR a Úřadu práce ČR. Knihovna 

získala i jeden sponzorský dar od dlouholeté podporovatelky. 

 

Přehled získaných finančních prostředků: 

 

1) Dotace na provoz Městské knihovny v Českém Krumlově na rok 2017 od města Český 

Krumlov 

- Dotace: 5 729 000Kč 

- Komentář: Díky vstřícnosti zřizovatele došlo v průběhu roku k navýšení finančních 

prostředků na mzdy od 1. 7. 2017 o 9,4% (199 000 Kč) a od 1. 11. 2017 o 10% 

(73 000 Kč) z důvodu plošného zvýšení tarifních platů zaměstnanců. 

 

2) Dotace Jihočeského kraje z Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí 

knihoven v roce 201714 

- Dotace: 1 185 000 Kč 

- Komentář: Regionální funkce vykonává Městská knihovna v Českém Krumlově od 1. 2. 

2002 na základě pověření Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. 

Regionální funkce jsou vykonávány vůči 10 profesionálním knihovnám, 30 obecním 

knihovnám a 8 pobočkám knihoven, celkem tedy vůči 48 obsluhovaným knihovnám. 

 

3) Dotace Úřadu práce ČR na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných 

prací k umístění uchazečů o zaměstnání 

                                                 
14

 http://www.cbvk.cz/index.php?lang=CZ&s=knihovny&pg=regionalnifunkce 

http://www.cbvk.cz/index.php?lang=CZ&s=knihovny&pg=regionalnifunkce
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- Dotace: 132 000 Kč 

- Celkové náklady: 153 006 Kč 

- Komentář: Dotace byla využita na provádění úklidových a dalších pomocných prací 

(od 1. 11. 2016 do 30. 4. 2017 – Emilie Sikorová; od 1. 6. 2017 do 30. 11. 2017 – 

Alena Lazořišáková). 
 

4) Dotační titul Ministerstva kultury ČR: VISK315 

- Název projektu: Obnova technického vybavení Městské knihovny v Českém 

Krumlově 

- Dotace: 50 000 Kč 

- Celkové náklady: 86 730 Kč 

- Komentář: V rámci projektu bylo pořízeno technické vybavení pro lepší poskytování 

služeb veřejnosti – 5 kusů PC sestav (4 stolní, 1 notebook), 2 kusy monitorů a 1 skener. 

 

5) Dotační titul Ministerstva kultury ČR a Moravské zemské knihovny v Brně: 

Česká knihovna16 

- Název projektu: Česká knihovna 2017 

- Dotace: 14 956 Kč 

- Celkové náklady: 14 956 Kč 

- Komentář: Nejedná se o klasickou finanční dotaci, ale o projekt Ministerstva kultury ČR 

a Moravské zemské knihovny v Brně, který podporuje nákup vybraných nekomerčních 

titulů české umělecké beletrie a děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných určených 

pro veřejné a vybrané vysokoškolské knihovny. Naše knihovna získala z nabídky 

vybraných titulů 40 svazků knih. 

 

6) Sponzorský dar MUDr. Mirky Divišové 

- Dar: 5 000 Kč 

- Komentář: MUDr. M. Divišová je dlouholetou čtenářkou Městské knihovny v Českém 

Krumlově a každoročně knihovnu podporuje i finančním darem. 

13. Provozní záležitosti 
 

13.1. Změny ve vybavení 
V letošním roce jsme využili odvodu z fondu investic knihovny ve výši 330 000 Kč a společně 

s rozpočtovými úsporami a granty se podařilo do obnovy a rozšíření vybavení knihovny 

investovat 512 664 Kč. Vzhledem k zastaralému vybavení knihovny je nezbytné každoročně 

do této oblasti napřít v rámci rozpočtových možností nemalé finanční prostředky. Zřízena byla 

odpočinková zóna v oddělení pro dospělé vybavená sedacím nábytkem a hrací koutek 

na oddělení pro děti. Největší položkou byl pak nákup 50 kusů skládacích židlí a transportního 

vozíku pro příjemné posezení při kulturních a vzdělávacích akcích. Mimo to byla pořízena 

výpočetní technika a další vybavení pro chod knihovny. 

 

13.2. Investice, závady a poruchy 
Hlavní budova knihovny v Horní ulici trpí dlouhodobou absencí investic do objektu. V havarijním 

stavu je elektroinstalace, nevyhovující je topná soustava, rozvody vody a kanalizace. 

Opravy jsou realizovány prostřednictvím odboru investic Městského úřadu v Českém Krumlově 

v rámci havárií. Jedinou větší investicí do objektu byla první etapa rekonstrukce WC na oddělení 

                                                 
15

 http://visk.nkp.cz/ 
16

 https://www.mzk.cz/CeskaKnihovna 

http://visk.nkp.cz/
https://www.mzk.cz/CeskaKnihovna
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pro děti (únor – březen 2017) a osazení zábradlí v Městské galerii (září 2017). V rámci 

předprojektové přípravy na zamýšlenou celkovou rekonstrukci areálu Prelatury bylo zpracováno 

celkové geodetické zaměření areálu včetně použití nejmodernějších metod tzv. laserového 

skenování (září 2017). 

 

 

 

 

 

 

Nové vybavení pořízené v roce 2017 

Oddělení Věc 
Počet 

kusů 
Poznámka 

pro dospělé 

laminovačka 1 0 

regál na hry 2 0 

pohovka 2 

Pořízeno z Fondu investic 

odkládací stolek 2 

konferenční stolek 1 

Houpací křeslo včetně dopravy 1 

Koberec BIRK 80x150 2 

Doprava křesla a koberců 1 

Koberec AL  80x150 2 

Polštář SYLARVE 4 

Hodiny včetně dopravy 1 

Květiny 2 

Květníky 2 

Sluchátka 1 

skládací židle 50 

transportní vozík 1 

lednička 1 

myš 1 

monitor 2 Hrazeno z dotace MK ČR VISK3 

knihovna 

skládací stůl 9 Pořízeno z Fondu investic 

skládací stůl 10 0 

venkovní židle včetně 

podsedáků 
6 0 

Cedule-výstrč označující 

knihovnu 
1 Pořízeno z Fondu investic 

A Stojka A1 1 0 

ředitel 

prezentér 1 0 

myš ke starému notebooku 1 0 

myš k novému notebooku 1 0 

notebook 1 

Hrazeno z dotace MK ČR VISK3 dokovací stanice 1 

brašna na notebook 1 

vrtačka 1 
Pořízeno z Fondu investic 

sada nářadí 1 
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pro děti 

Sedací pytle 2 

Pořízeno z Fondu investic 

Doprava pytlů 1 

Židle 4 

Stůl 1 

Sedací kostka 4 

Doprava nábytku 1 

Koberec-silnice 1 

Koberec-zelený 1 

Box na kolečkách 1 

Košík 1 

Taburet 1 

Rohožka 1 

Hračky 6 

kliprámy (2xA2, 2xA4) 4 

stojan na časopisy 1 0 

PC-pracovní 1 Hrazeno z dotace MK ČR VISK3 

Kancelářská židle 1 0 

Pobočka Mír 

prodlužovačka na USB 1 0 

PC pro uživatele 1 Hrazeno z dotace MK ČR VISK3 

PC na pultě 1 Hrazeno z dotace MK ČR VISK3 

Kancelářská židle 3 Pořízeno z Fondu investic 

Studovna Židle 16 0 

pobočka 

Plešivec 

skener 1 Hrazeno z dotace MK ČR VISK3 

prodlužovačka na USB 1 0 

Externí disk 1 0 

Pouzdro k externímu disku 1 0 

PC pro uživatele 1 Hrazeno z dotace MK ČR VISK3 

Regál na časopisy 1 0 

regionálních 

služeb 
regál na CD 1 

Hrazeno z dotace Jihočeského 

kraje 

ekonomka 

kancelářská židle 1 0 

nástěnka 1 
Pořízeno z Fondu investic 

kovová skříň na šanony 1 

Městská 

galerie 
zábradlí 1 Pořízeno z Fondu investic 

zpracování 
kancelářská židle 2 0 

kancelářská židle 1 0 

CELKEM 182 
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13.3. Veřejné zakázky 

Knihovna v roce 2017 administrovala celkem 47 veřejných zakázek, z čehož pouze jedna byla 

realizována vzhledem k výši předpokládané hodnoty nad 50 000 Kč podle příslušné organizační 

směrnice.17Byla to veřejná zakázka malého rozsahu na pořízení 50 kusů skládacích židlí 

a 1 kusu transportního vozíku. Nejvýhodnější nabídka byla s cenou ve výši 180 159,32 Kč 

včetně DPH. Cílem 46 veřejných zakázek byl transparentní nákup knihovního fondu. 

14. Prezentace knihovny a spolupráce 

Prezentace práce knihovny nejen vůči zřizovateli, ale zejména vůči nejširší veřejnosti je klíčovou 

oblastí, které je nezbytné věnovat maximální pozornost. Jako další krok ke zviditelnění knihovny 

a dostupnějšímu získání informací o ní jsme zřídili tematické heslo v on-line otevřené 

encyklopedii Wikipedie.18 

 

14.1. Spolupráce se čtenáři 

Naše čtenáře oslovujeme (na základě jejich předchozího souhlasu) každý měsíc prostřednictvím 

e-mailu. Pravidelně od nás dostávají aktuální knižní tipy a přehled kulturních a vzdělávacích 

akcí plánovaných na daný měsíc. O novinkách ve službách knihovny čtenáře informujeme 

v příležitostných newsletterech. 

 

14.2. Webové stránky 

Základním nástrojem komunikace a oficiální prezentace knihovny jsou webové stránky.19 

Webové stránky jsou obsahově každý pracovní den aktualizovány a informují nejen o dění 

v knihovně, ale i o celorepublikových trendech a důležitých akcích a událostech. 

Jejich návštěvnost neustále stoupá, meziročně o 26% na 108 981 návštěv. V roce 2018 

je plánována jejich komplexní modernizace, rozšíření funkcionalit a nová grafická podoba. 

 

 

 

                                                 
17

 Organizační směrnice č. 1/2015/OŠSM Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými 

organizacemi zřízenými městem Český Krumlov; ke stažení na: http://data.ckrumlov.cz/files/6365-pravidla-pro-
zadavani-verejnych-zakazek-maleho-rozsahu-prispevkovymi-organizacemi-zrizenymi-mestem-cesky-krumlov.pdf 
18

 https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_knihovna_v_%C4%8Cesk%C3%A9m_Krumlov%C4%9B 
19

 http://www.knih-ck.cz/ 

http://data.ckrumlov.cz/files/6365-pravidla-pro-zadavani-verejnych-zakazek-maleho-rozsahu-prispevkovymi-organizacemi-zrizenymi-mestem-cesky-krumlov.pdf
http://data.ckrumlov.cz/files/6365-pravidla-pro-zadavani-verejnych-zakazek-maleho-rozsahu-prispevkovymi-organizacemi-zrizenymi-mestem-cesky-krumlov.pdf
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_knihovna_v_%C4%8Cesk%C3%A9m_Krumlov%C4%9B
http://www.knih-ck.cz/
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14.3. Sociální sítě 
Knihovna se prezentuje na dvou sociálních sítích – Facebook20 a Twitter21. Z hlediska 

funkcionalit a oblíbenosti je uživateli preferován Facebook. Naše komunita čítala v roce 2017 

celkem 450 lidí, přičemž stále mírně stoupá. Mezi uživateli výrazně převažují ženy (78%) 

nad muži (28%) s věkovou skladbou 25 – 44 let. Oblast sociálních sítí je perspektivní zejména 

z důvodu velmi rychlého sdílení a šíření informací o kulturních a vzdělávacích akcích 

a novinkách v knihovně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 https://www.facebook.com/KNIHOVNA.CK 
21

 https://twitter.com/knih_ck 

https://www.facebook.com/KNIHOVNA.CK
https://twitter.com/knih_ck
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14.4. Spolupráce s médii 
Další důležitou oblastí je spolupráce s médii. Tato aktivní spolupráce se pozitivně odráží 

i v četnosti článků o knihovně jak v tištěných, tak digitálních médiích. Celkový přehled je uveden 

v příloze č. 2. Pokračujeme v osvědčené rubrice „Nepřehlédněte v knihovně!“ v Novinách města 

Český Krumlov, která informuje čtenáře o novinkách ve fondu knihovny. Tyto knižní tipy každý 

měsíc aktualizujeme i na webu knihovny. Akce knihovny prezentujeme na webu města Český 

Krumlov22, v tištěném kulturním kalendáři KUK a měsíčníku Ozvěny. Velmi důležitým mediálním 

partnerem je Českokrumlovská televize CK TV. Dále spolupracujeme i s Českokrumlovským 

Deníkem, Českým rozhlasem České Budějovice a Českou televizí. Dlouhodobá spolupráce 

s Českým rozhlasem České Budějovice vyústila v pravidelný desetiminutový pořad „O knihách 

s knihovnicí“, který je vysílán každou neděli od 8.35 hodin.23 

 

14.5. Spolupráce s dalšími subjekty 
V neposlední řadě spolupracujeme i s dalšími kulturními a sociálními institucemi ve městě 

(např. Regionální muzeum v Českém Krumlově, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, 

Domy s pečovatelskou službou Český Krumlov) i mimo něj (např. Domov pro seniory Kaplice 

nebo Domov důchodců Dobrá Voda). V roce 2017 jsme navázali mezinárodní spolupráci 

s Českou školou Rhein-Main v Schwalbach am Taunus (SRN)24, kam zasíláme zajímavé tituly 

vyřazené z fondu naší knihovny, které slouží tamějším dětem k výuce a procvičování českého 

jazyka.  

 

14.6. Odborná spolupráce 
Městská knihovna v Českém Krumlově spolupracuje s řadou odborných knihovnických institucí, 

v prvé řadě s Národní knihovnou v Praze a Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých 

Budějovicích. Českokrumlovská knihovna je institucionálním členem Svazu knihovníků 

a informačních pracovníků ČR, Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius (SKAT) a podílí 

se i na řadě celorepublikových projektů. Kromě přispívání do centrálních katalogů je aktivně 

zapojena do benchmarkingu knihoven,25 jehož nositelem je Národní informační a poradenské 

středisko pro kulturu (NIPOS).26 Výsledky tohoto projektu umožňují srovnávat výkony a efektivitu 

knihoven v rámci ČR. 

 

15. Ekonomické hodnocení 

Z ekonomického hlediska byl pro knihovnu rok 2017 jednoznačně úspěšný. Díky podpoře 

zřizovatele se podařilo navýšit o 100 000 Kč finanční prostředky na nákup knihovního fondu, 

čímž se podařilo vrátit na výdajovou úroveň před ekonomickou krizí a rozpočtovými škrty v roce 

2009. Splnění oborového standardu na nákup knihovního fondu považuji z hlediska poskytování 

kvalitní veřejné služby jako klíčový.  

V průběhu roku došlo rozhodnutím Vlády ČR ke dvěma neplánovaným navýšením tarifních 

platů, a sice od 1. 7. o 9,4% a od 1. 11. o 10%, což vedlo k nutnosti navýšení výdajů na mzdy, 

které opět zřizovatel v plné výši pokryl. Doufejme, že navýšení platů přispěje i ke zvýšení 

konkurenceschopnosti dlouhodobě podfinancovaných kulturních institucí na trhu práce.  

V roce 2017 se podařilo opět díky podpoře zřizovatele výrazně investovat do vybavení knihovny 

a kultivaci prostor pro veřejnost. Celkové výdaje činily 512 664 Kč včetně zapojení fondu 

                                                 
22

 http://akce.ckrumlov.cz/php/akce/ 
23

 Jednotlivé díly pořadu včetně archivu na: http://www.rozhlas.cz/cb/porady/_porad/101703 
24

 https://www.facebook.com/CeskaskolaRheinMain 
25

 http://www.benchmarkingknihoven.cz/ 
26

 http://www.nipos-mk.cz/ 

http://akce.ckrumlov.cz/php/akce/
http://www.rozhlas.cz/cb/porady/_porad/101703
https://www.facebook.com/CeskaskolaRheinMain
http://www.benchmarkingknihoven.cz/
http://www.nipos-mk.cz/
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investic knihovny. Zřízena byla odpočinková zóna na oddělení pro dospělé, hrací kout 

na oddělení pro děti a pořízeny nové skládací židle, stoly a potřebná technika. 

Knihovna byla velmi úspěšná i při získávání finančních prostředků nad rámec příspěvku 

od zřizovatele. Kromě pravidelné dotace na výkon regionálních funkcí knihoven od Jihočeského 

kraje ve výši 1 185 000 Kč se podařilo získat, řádně využít a vyúčtovat dotace ve výši 

196 956 Kč od Úřadu Práce ČR a Ministerstva kultury ČR. Celkové hospodaření knihovny 

za rok 2017 bylo vyrovnané s hospodářským výsledkem 1 033,04 Kč, který bude převeden 

do rezervního fondu. 

 

 

16. Plnění Koncepce rozvoje knihovny na léta 
2016 – 2020 

Koncepce rozvoje Městské knihovny v Českém Krumlově na léta 2016 – 2020, byla dne 

3. 10. 2016 projednána a vzata na vědomí Radou města Český Krumlov pod usnesením 

č. 0486/RM23/201627. 

 

 Opatření 1 – Předprojektová a projektová příprava na celkovou rekonstrukci interiérů 

knihovny v areálu Prelatury 

Termín: 2017 – 2018 

Realizace: Město Český Krumlov – odbor investic ve spolupráci s  knihovnou 

Náklady: cca 400 000 Kč (hrubý odhad) 

Poznámka: Zpracování projektové dokumentace, realizační dokumentace, stavebně 

historického průzkumu, statického posudku atd. 

Stav realizace: V průběhu září 2017 bylo zpracováno celkové geodetické zaměření areálu 

Prelatury pomocí nejmodernější techniky laserového skenování. 

 

 Opatření 2 – Rekonstrukce interiérů knihovny v areálu Prelatury 

Termín: 2018 – 2020 

Realizace: Město Český Krumlov – odbor investic ve spolupráci s  knihovnou 

Náklady: cca 10 000 0000 Kč (hrubý odhad) 

Poznámka: Rekonstrukce zahrne kompletní výměnu elektroinstalace a topné soustavy 

v budově, dále instalaci elektronického a požárního zabezpečení, rekonstrukci sociálního 

zázemí, kompletní výměnu podlahových krytin, případně další nutné práce. 

Stav realizace: Nesplněno. Dosud nebyla zahájena realizace. 

 

 Opatření 3 – Nátěr oken v knihovně v části orientované do Horní ulice 

Termín: 2017 

Realizace: Město Český Krumlov – odbor investic ve spolupráci s  knihovnou 

Náklady: cca 100 000 Kč (hrubý odhad) 

Poznámka: Jedná se o 17 kusů oken. 

Stav realizace: Nesplněno. I přes příslib odboru investic Městského úřadu v Českém 

Krumlově zařadit nátěr oken mezi investiční priority roku 2017 nebyla realizace dosud 

zahájena.  

 

 

                                                 
27

 Koncepce je ke stažení na webových stránkách knihovny: http://www.knih-ck.cz/index.php?page=download 

http://www.knih-ck.cz/index.php?page=download
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 Opatření 4 – Nová informační cedule a označení sídla v Horní ulici 

Termín: 2017 

Realizace: Knihovna 

Náklady: 30 000 Kč 

Poznámka: V současné době není knihovna z Horní ulice označena. Dále se jedná 

o výměnu dožilé platové cedule v průjezdu Prelatury. 

Stav realizace: Splněno. Podoba kované cedule umístěné do Horní ulice byla schválena 

orgánem státní památkové péče, zadána do výroby a osazena dne 5. 1. 2018.  

Informační cedule v průjezdu zatím vyměněna nebyla. 

 

 Opatření 5 – Spuštění nových a moderních webových stránek knihovny 

Termín: 2017 – 2018 

Realizace: Knihovna 

Náklady: cca 30 000 Kč 

Poznámka: Stávající webové stránky jsou již technologicky, uživatelsky, funkčně i graficky 

zastaralé a je nezbytné je nahradit. 

Stav realizace: Nesplněno. Dosud nebyla zahájena realizace. 

 

 Opatření 6 – Stabilizace nákupu knihovního fondu 

Termín: Průběžně 

Realizace: Knihovna ve spolupráci se zřizovatelem městem Český Krumlov 

Náklady: 500 000 Kč za rok 

Poznámka: Jedná se o optimální výši částky, která splňuje oborový standard. V roce 2015 

bylo na nákup knihovního fondu vynaloženo 384 862 Kč (činí 29,74 Kč na jednoho 

obyvatele Českého Krumlova). Potřebná částka 500 000 Kč činí 38,63 Kč na jednoho 

obyvatele Českého Krumlova. Částka zhruba odpovídá výdajům vynakládaným 

před úspornými opatřeními v souvislosti s dopady ekonomické krize v roce 2009. Výše 

uvedená částka neobsahuje výdaje na nákup knihovního fondu z dotace Jihočeského kraje 

na výkon regionálních funkcí knihoven. 

Stav realizace: Splněno. Zřizovatel posílil rozpočet knihovny na rok 2017 o částku 100 000 

Kč na nákup knihovního fondu. Celkové výdaje na nákup knihovního fondu v roce 2017 

činily 451 571 Kč (což činí 34,03 Kč na jednoho obyvatele Českého Krumlova). 

Oborový standard byl tedy pro rok 2017 splněn. 

 

 Opatření 7 – Pořízení nového knihovního systému 

Termín: 2017 – 2018 

Realizace: Knihovna 

Náklady: cca 100 000 Kč 

Poznámka: Stávající knihovní systém Clavius již do budoucna nebude firmou Lanius 

rozvíjen. Vzhledem k této situaci je nezbytné přejít na nový knihovní systém s možností 

cloudového ukládání dat. 

Stav realizace: Nesplněno. Dosud nebyla zahájena realizace. 

 

 Opatření 8 – Nákup židlí do knihovny 

Termín: 2017 

Realizace: Knihovna 

Náklady: 180 159,32 Kč 

Poznámka: Jedná se o 50 kusů židlí na besedy, přednášky a kulturní akce. 

Stav realizace: Splněno. Celkem 50 kusů skládacích židlí a transportní vozík byly pořízeny 

na základě veřejné zakázky malého rozsahu a převzaty k užívání dne 4. 12. 2017. 
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 Opatření 9 – Vybudování dětského koutku v oddělení pro děti 

Termín: 2017 

Realizace: Knihovna 

Náklady: 17 252 Kč 

Poznámka: Nevyžaduje stavební úpravy, jedná se o nákup sedacího nábytku, koberce 

a dalších hracích prvků. 

Stav realizace: Splněno. Dětský koutek byl vybaven novým nábytkem, sedacími pytli, 

koberci a hračkami. K užívání byl předán dne 3. 10. 2017. 

 

 Opatření 10 – Vybudování čítárny a klidové zóny s posezením na oddělení 

pro dospělé 

Termín: 2017 – 2018 

Realizace: Knihovna 

Náklady: 43 103 Kč 

Poznámka: Nevyžaduje stavební úpravy, jedná se o nákup sedacího nábytku, koberce 

a dalšího zařízení. 

Stav realizace: Splněno. Klidová zóna na oddělení pro dospělé byla vybavena novým 

sedacím nábytkem, koberci a dekoracemi. K užívání byl předán dne 22. 9. 2017. 

 

 Opatření 11 – Pořízení návratového boxu na knihy (tzv. bibliobox) 

Termín: 2017 – 2018 

Realizace: Knihovna 

Náklady: cca 50 000 Kč 

Poznámka: Jedná se o rozšíření služeb knihovny ve formě možnosti vracení knih i mimo 

otevírací dobu. 

Stav realizace: Nesplněno. Dosud nebyla zahájena realizace. 

 

 Opatření 12 – Pořízení nového služebního vozidla 

Termín: 2017 – 2018 

Realizace: Knihovna 

Náklady: cca 300 000 Kč 

Poznámka: Stávající služební vozidlo Renault Kangoo, které slouží mimo jiné pro rozvoz 

knihovních souborů do 40 venkovských knihoven, pochází z roku 2000 a je na hranici 

životnosti. 

Stav realizace: Nesplněno. Dosud nebyla zahájena realizace. 

 

 Opatření 13 – Nové označení poboček Mír a Plešivec 

Termín: 2017 – 2018 

Realizace: Knihovna 

Náklady: cca 15 000 Kč 

Poznámka: Stávající označení poboček je již dožilé a vyžaduje výměnu. 

Stav realizace: Nesplněno. Dosud nebyla zahájena realizace. 

 

 Opatření 14 – Zařazení knihovny do městského navigačního systému 

Termín: 2017 

Realizace: Město Český Krumlov – odbor dopravy a silničního hospodářství ve spolupráci 

s  knihovnou 

Náklady: cca 15 000 Kč 

Poznámka: Ve stávajícím navigačním systému města knihovna chybí. 
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Stav realizace: Splněno. Celkem 5 směrových cedulí knihovny bylo nainstalováno v rámci 

navigačního systému města dne 18. 8. 2017. 

 

 Opatření 15 – Pravidelná obměna výpočetní techniky a tiskáren 

Termín: Průběžně 

Realizace: Knihovna 

Náklady: cca 30 000 Kč/rok 

Poznámka: Jednou za 5 - 7 let je nutné obměnit veškeré technické vybavení. 

Stav realizace: Splněno. V roce 2017 byly mimo jiné pořízeny 4 nové stolní PC, 1 notebook 

včetně dokovací stanice, 2 LCD monitory, 1 skener, 1 externí disk v celkové hodnotě 

88 155 Kč. Kromě externího disku bylo vše pořízeno z dotace Ministerstva kultury ČR 

z programu VISK3 (viz kapitolu 13).   

 

 Opatření 16 – Postupná obměna nábytku a vybavení v jednotlivých odděleních 

a na pobočkách 

Termín: Průběžně 

Realizace: Knihovna 

Náklady: cca 30 000 Kč/rok 

Poznámka: Většina vybavení knihovny je starší 30 let, proto je nezbytné provádět 

každoroční postupnou obměnu. 

Stav realizace: Splněno. V roce 2017 proběhla díky zapojení finančních prostředků z fondu 

investic knihovny výrazná obměna nábytku a technického vybavení (viz opatření 15) 

v celkové hodnotě 512 664 Kč (viz kapitolu 13).   

 

 Opatření 17 – Instalace zábradlí a rekonstrukce osvětlení Městské galerie 

Termín: 2017 – 2018 

Realizace: Město Český Krumlov – odbor investic ve spolupráci s  knihovnou 

Náklady: 5 200 Kč (zábradlí) 

Poznámka: Zábradlí je nutné z důvodu zvýšení bezpečnosti na schodech do Městské 

galerie. Stávající osvětlení funguje již jen z části a pro pořádání výstav je třeba kvalitní 

bodové osvětlení. 

Stav realizace: Splněno. V roce 2016 proběhla částečná oprava stávajícího osvětlení 

v Městské galerii. Zábradlí bylo uměleckým kovářem navrženo, vyrobeno a osazeno dne 

18. 9. 2017. 

 

 Opatření 18 – Obnova nátěru oken v celém reálu Prelatury 

Termín: 2018 – 2019 

Realizace: Město Český Krumlov – odbor investic ve spolupráci s  knihovnou 

Náklady: cca 250 000 Kč (hrubý odhad) 

Poznámka: Nátěr všech oken je třeba realizovat s ohledem na jejich stav alespoň jednou 

za cca 7 let. 

Stav realizace: Nesplněno. Dosud nebyla zahájena realizace. 

 

 Opatření 19 – Obnova poškozené omítky fasády do Horní ulice 

Termín: 2018 – 2019 

Realizace: Město Český Krumlov – odbor investic ve spolupráci s  knihovnou 

Náklady: cca 100 000 Kč (hrubý odhad) 

Poznámka: Obnovu dožilých částí fasády je nezbytné provádět průběžně. 

Stav realizace: Nesplněno. Dosud nebyla zahájena realizace. 
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17. Ohlédnutí za rokem 2017 

Rok 2017 přinesl do Městské knihovny v Českém Krumlově řadu změn ve snaze otevřít se více 

veřejnosti, nabídnout nové služby a formáty kulturních a vzdělávacích akcí. Dále se podařilo 

výrazně investovat do obnovy vybavení a kultivací prostor a nákupu nových knih a periodik.  

 

17.1. Co se podařilo 

 Rada města Český Krumlov dne 9. 10. 2017 projednala a vzala na vědomí 

pod usnesením č. 0438/RM28/2017 Koncepci rozvoje Městské knihovny v Českém 

Krumlově na léta 2016 – 2020. Doplnění o záměr využití celého areálu Prelatury 

pro potřeby Městské knihovny v Českém Krumlově.28 

 Byla zahájena předprojektová příprava rekonstrukce areálu Prelatury – proběhlo celkové 

geodetické zaměření pomocí laserového skenování jako podklad pro další projektování. 

 Byli jsme úspěšní v žádostech o dotace. Nad rámec běžného rozpočtu jsme získali 

196 956 Kč. 

 Nabídka služeb knihovny je atraktivní, za rok 2017 k nám zavítalo 40 730 návštěvníků. 

 Od března 2017 jsme začali všem našim čtenářům půjčovat ve studovně široký výběr 

audioknih a na oddělení pro dospělé stolní společenské hry. 

 Díky podpoře zřizovatele a zapojení fondu investic knihovny se podařilo investovat 

do vybavení knihovny a kultivaci prostor pro veřejnost částku ve výši 512 664 Kč. 

o Na oddělení pro dospělé jsme zřídili odpočinkovou zónu pro čtenáře. 

o Na oddělení pro děti jsme zřídili hrací koutek. 

o Pro větší pohodlí návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí jsme pořídili 50 

skládacích židlí a transportní vozík. 

o Příjemnější posezení ve studovně zajistí 16 nových pohodlných židlí. 

o Na větší akce jsme pořídili 19 skládacích stolů. 

o V rámci průběžné obnovy techniky jsme pořídili 4 stolní PC, 1 notebook včetně 

dokovací stanice, 2 LCD monitory, 1 skener, 1 externí disk. 

 Nechali jsme vyrobit a osadit nové kované označení knihovny směrem do Horní ulice. 

 Pro účinnou propagaci byl pořízen rolap, dále nové plátěné tašky s logem a mottem 

knihovny a zaměstnanci obdrželi každý dvě trička s logem knihovny pro venkovní 

a volnočasové akce knihovny. 

 Do stálé nabídky jsme zařadili pět nových formátů kulturních akcí: 

o Zajímá nás nejen čtení, ale také vyprávění – soutěž ve vyprávění vlastních příběhů 

o Noc literatury pro děti – série čtení pro děti na zajímavých místech 

o BOok!CON – festival fantasy literatury 

o Černá hodinka – komorní čtení a povídání o regionální literatuře nad čajem 

či kávou 

o Knihovnický týden – tematický příměstský tábor pro děti 

 Do stálé nabídky jsme zařadili dva nové formáty vzdělávacích akcí: 

o Kurz tvůrčího psaní – pro mladé tvůrce ve věku 12 – 15 let 

o Trénování paměti – mozkový jogging pro seniory 

 Pokračujeme v transparentním nákupu knihovního fondu – záměry nákupu zveřejňujeme 

na webových stránkách knihovny. 

 Každý měsíc na webu knihovny přinášíme aktuální knižní tipy a novinky z našeho fondu. 

                                                 
28

 Doplněná Koncepce je ke stažení na webových stránkách knihovny: http://www.knih-

ck.cz/index.php?page=download 

http://www.knih-ck.cz/index.php?page=download
http://www.knih-ck.cz/index.php?page=download
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 Spolupracujeme s Českým rozhlasem České Budějovice při přípravě pravidelného 

nedělního pořadu „O knihách s knihovnicí“. 

 Zapojujeme se do celoměstských kulturních akcí (např. Kouzelný Krumlov, 

Dny evropského dědictví, Svatováclavské slavnosti, Zažít Krumlov jinak atd.). 

 Zapojili jsme se několika akcemi k oslavám 25. výročí zapsání Českého Krumlova 

na seznam UNESCO. Při této příležitosti pořádala knihovna spolu s regionální 

organizací Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR odborný seminář knihovníků 

z míst, které jsou zapsány na tomto prestižním seznamu. 

 

17.2. Co se nepodařilo 

 Zprovoznit nové webové stránky knihovny. 

 Ve spolupráci se zřizovatelem zajistit nátěr oken na hlavní budově v Horní ulici. 

 

 

18. Hlavní úkoly na rok 2018 

 Převzít celý areál Prelatury do správy knihovny a zahájit provoz nové učebny 

pro vzdělávací akce. 

 Spolupracovat se zpracovatelem na studii investičního záměru „Revitalizace objektu 

Prelatury, Český Krumlov“. 

 Zajistit implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 

27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů (tzv. GDPR). 

 Zprovoznit nové webové stránky knihovny. 

 Osadit novou informační ceduli knihovny v průjezdu v Horní 155. 

 Osadit nová označení poboček Mír a Plešivec. 

 Zpracovat projekt do dotačního programu Ministerstva kultury ČR – VISK3: 

„Výměna serveru a dalšího technického vybavení v Městské knihovně v Českém 

Krumlově“ 

 Ve spolupráci se zřizovatelem zajistit nátěr oken na hlavní budově v Horní ulici 

a připravit další nutné investiční akce. 

 Zapojit se do 8. ročníku výtvarné soutěže, kterou vyhlašují Lesy ČR ve spolupráci 

s Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích a dalšími partnery. 

 Pokračovat v osvědčeném již 13. ročníku projektu „Cesta do knihovny“ pro 1. třídy 

základních škol z Českého Krumlova. 

 Podílet se na celoměstských kulturních akcích, příp. spolupracovat na akcích ostatních 

městských institucí. 

 Účastnit se celorepublikově vyhlášených knihovnických akcí, např. Březen – měsíc 

čtenářů, Noc s Andersenem, Týden knihoven, významná výročí apod. 

 Účastnit se vzdělávacích a jiných důležitých knihovnických akcí. 
 

 

*** 
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Naše motto: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zpráva o činnosti Městské knihovny v Českém Krumlově za rok 2017 
Zpracoval: Mgr. Martin Nechvíle ve spolupráci s pracovnicemi Městské knihovny 
v Českém Krumlově; Český Krumlov, 9. 3. 2018 


