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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 

 

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 

 

Statutární orgán – ředitel 

Mgr. Martin Nechvíle 

 

Zřizovatel 

Město Český Krumlov 

 

Pobočky 

Pobočka Mír – Urbinská 187, Český Krumlov 

Pobočka Plešivec – Plešivec 366, Český Krumlov 
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2. Organizační struktura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav k 31. 12. 2016 
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3. Rok 2016 v číslech 

 

2013 2014 2015 2016 

KNIHOVNÍ FOND 

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

Přírůstky 3 972 3 606 3 861 3 561 

Úbytky 2 910 2 130 3 706 4 824 

Počet exemplářů docházejících periodik 124 147 149 107 

Počet knihovních jednotek ve volném výběru 68 000 61 857 63 440 57 623 

UŽIVATELÉ 

Registrovaní uživatelé 1 900 1 919 1 883 1 841 

   z toho do 15 let 438 482 522 461 

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

   z toho návštěvníci internetu 1 429 1 209 1 049 880 

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

   z toho návštěvníci vzdělávacích akcí 851 555 1 014 779 

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

Návštěvníci celkem 47 516 49 372 50 875 71 524 

VÝPŮJČKY 

Výpůjčky celkem 120 315 120 672 118 864 117 744 

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

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

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

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

   z toho výpůjčky periodik 17 623 19 493 18 640 18 397 

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

   z toho výpůjčky e-knih 0 0 85 114 

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

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY 

Vyřízené obdržené požadavky z jiných knihoven 994 790 622 787 

Vyřízené zaslané požadavky jiným knihovnám 238 200 151 139 

KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE 

Počet kulturních akcí 87 106 94 134 

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

Počet vzdělávacích akcí 61 35 46 53 

Počet návštěvníků vzdělávacích akcí 851 555 1 014 779 

ZAMĚSTNANCI 

Počet zaměstnanců 13 13 13 13 

VŠ vzdělání 3 3 3 3 

SŠ vzdělání 9 9 9 9 

Ostatní 1 1 1 1 
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EKONOMICKÉ UKAZATELE 

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

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

   z toho příspěvky, dotace, granty ze stát. rozpočtu 109 415 126 192 109 377 150 967 

   z toho příspěvky, dotace, granty z rozpočtu kraje 978 000 981 000 981 000 1 078 000 

   z toho příspěvky, dotace, granty z rozpočtu města 4 466 000 4 470 457 4 677 710 4 817 000 

   z toho dary 5 000 5 000 5 000 7 000 

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

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

Náklady na pořízení knihovního fondu  
(tištěné knihy, e-knihy, CD, časopisy) 

584 639 574 117 624 051 619 614 

 

 

Zpráva o činnosti Městské knihovny v Českém Krumlově za rok 2016 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 čtyř 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 se odrazil i v českokrumlovské 

knihovně a souvisí s řadou celospolečenských změn. Standardem je, že registrovaní čtenáři 

knihovny by měli tvořit alespoň 15 % z obyvatelstva žijícího v dané obci. Při aktuálním počtu 

obyvatel Českého Krumlova 12 899 činí počet registrovaných čtenářů 14,3 %. Obyvatel města 

rok od roku ubývá a populace stárne, což se odráží i v tomto sledovaném ukazateli. Velkou 

pozornost knihovna věnuje práci se čtenáři do 15 let, například v rámci projektu „Cesta 

do knihovny“. Postupný nárůst čtenářů v této věkové kategorii v roce 2015 se však v roce 2016 

nepotvrdil a opět mírně klesl i přes nárůst zajímavé nabídky různorodých akcí. V souvislosti 

s mírným poklesem počtu registrovaných čtenářů souvisí i mírný pokles počtu realizovaných 

výpůjček, avšak na druhou stranu nárůst počtu jejich prodlužování (prolongací). Jedním 

z možných důvodů mírného poklesu výpůjček je i výrazný nárůst využívání on-line služeb, 

například prodlužování výpůjční doby z domova nevyžadující fyzickou návštěvu knihovny, s níž 

bývá spojeno půjčení dalších knih. 

Důležitou oblastí činnosti knihovny je pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Městská 

knihovna v Českém Krumlově výrazně posílila činnost v této oblasti, což se odrazilo na nárůstu 

účastníků i počtu akcí. V oblasti vzdělávání se zaměřujeme zejména na seniory a větší množství 

akcí s menším počtem účastníků, aby bylo možné se podrobněji a individuálněji věnovat výuce. 

Výhodou a 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 pět, tři pak 

nesplňuje. Nutno dodat, že standard výdajů na tvorbu knižního fondu a informačních zdrojů je 

ze všech ukazatelů nejdůležitější a nebyl v posledních čtyřech letech splněn ani jednou. V roce 

2016 bylo v přepočtu na jednoho obyvatele města vynaloženo 25,83 Kč na nákup knih, časopisů 

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

obyvatele, což je však cca o 45% více oproti stávajícím výdajům. V roce 2016 knihovna 

vynaložila na nákup knihovního fondu částku 333 171 Kč, přičemž reálné optimum činí 

cca 500 000 Kč2. Dlouhodobá stagnace rozpočtu knihovny a nárůst mandatorních výdajů 

(mzdy, energie apod.) způsobuje stagnaci či pokles výdajů na nákup knih a dalších 

informačních zdrojů. Do budoucna nelze průběžný nárůst mezd či energií hradit z prostředků 

na nákup knihovního fondu. Jedná se o klíčový standard, jehož naplňování je pro činnost 

a služby knihovny zcela zásadní.  

Druhým 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 o adaptaci některých dosud nepřístupných prostor pro uživatele. 

Třetím nesplněným indikátorem je počet míst s přístupem na internet. K dispozici je 9 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. 

Množství studijních míst pro uživatele knihovny je dlouhodobě udržováno na počtu 32, což se 

nachází v doporučeném intervalu a provozně plně vyhovuje. 

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. 

Posledním sledovaným indikátorem je odborné vzdělávání pracovníků knihovny v minimální 

míře 48 hodin ročně, což je dlouhodobě plněno, v roce 2016 byl dosažen průměr 62 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


9 

Obor knihovnictví se velmi dynamicky vyvíjí, což klade neustálé nároky na vzdělávání 

a samostudium pracovníků. 

 

Standardy pro dobrou knihovnu – indikátory 

Indikátor 
Doporučená 

hodnota 

Celostátní 
průměr 
(2009) 

Výkonnost Městské knihovny  
v Českém Krumlově Stav 

indikátoru 
2013 2014 2015 2016 

Počet provozních 
hodin pro veřejnost 

týdně 
40 – 45 hodin 35 hodin 40 hodin 40 hodin 40 hodin 40 hodin Splněn 

Tvorba knižního 
fondu a 

informačních zdrojů 
(částka 1 Kč na 

jednoho obyvatele 
města) 

30 – 45 Kč 26 Kč 29,94 Kč 25,85 Kč 29,74 Kč 25,83 Kč Nesplněn 

Plocha knihovny 
určená pro uživatele 

60 m² na 1000 
obyvatel 

––––– 49 m² 49 m² 49 m² 49 m² Nesplněn 

Studijní místa po 
uživatele knihovny 

20 – 70 míst 34 míst 32 míst 32 míst 32 míst 32 míst Splněn 

Přístup k internetu a 
informačním 

technologiím (počet 
veřejně přístupných 
stanic připojených k 

internetu) 

10 – 15 míst 8 míst 10 míst 9 míst 9 míst 9 míst Nesplněn 

Webová prezentace 
knihovny 

funkční 
webové 

stránky s 
vlastní 

doménou a 
základními 

informacemi o 
knihovně a 

jejich službách 

––––– ano ano ano ano Splněn 

Elektronický katalog 
knihovny na 

internetu 

Pro všechny 
knihovny v 
obcích nad 

500 obyvatel 

––––– ano ano ano ano Splněn 

Pracovníci knihovny 
a jejich vzdělávání 

Na 1 
pracovníka 
knihovny 

připadá 48 
hodin 

odborného 
vzdělávání 

ročně 

––––– Splněn Splněn Splněn 62 Splněn 
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5. Novinky v roce 2016 
 

5.1. Personální záležitosti 
Od 1. 9. 2016 byla ředitelem knihovny jmenována do funkce zástupkyně ředitele Jaroslava 

Valtrová. Dále jsme využili 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. 5. 2016 do 31. 10. 

2016 – Alena Lazořišáková; od 1. 11. 2016 do 30. 4. 2017 – Emilie Sikorová). 

 

5.2. Nový vizuální styl knihovny 
Vzhledem k důležitosti moderní prezentace instituce jsme přistoupili k zavedení jednotného 

vizuálního stylu, který se týká nového loga, hlavičkových papírů, vizitek, plakátů a dalších 

tiskovin. Vizuální styl bude i v následujících letech dále rozpracováván a rozšiřován do dalších 

oblastí (webové stránky, vydávané publikace, propagační materiály apod.). 

 

5.3. Transparentní nákup knihovního fondu 
Vzhledem ke snaze co nejúčelněji nakládat s veřejnými prostředky a zákonnou povinností 

transparentního postupu3 jsme přistoupili k pravidelnému zveřejňování záměrů nákupů tištěných 

i audio knih do našeho fondu na webových stránkách knihovny. Každý záměr na nákup knih 

včetně soupisu poptávaných titulů je vždy 5 pracovních dní vyvěšen včetně předpokládané ceny 

a lhůty pro podávání nabídek. Vybrána je vždy nejvýhodnější nabídka. Díky tomuto postupu 

se daří využívat nejlepší ceny na trhu a co nejúčelněji a nejefektivněji využívat finanční 

prostředky. 

 

5.4. Prezentace na sociálních sítích 
Vzhledem k současným komunikačním trendům jsme napřeli maximální pozornost 

na prezentaci knihovny a jejích akcí na sociálních sítích. Zároveň jsme novým požadavkům 

přizpůsobili obsah i atraktivní grafické pojetí. Knihovna má svůj profil na Facebooku4 a nově 

i na Twitteru5. 

 

5.5. Knižní tipy na každý měsíc 

Každý měsíc zveřejňujeme na webových stránkách knihovny výběr zajímavých knižních novinek 

z našeho fondu včetně krátké anotace. Tyto tipy publikujeme i v Novinách města Český Krumlov 

v pravidelné rubrice „Nepřehlédněte v knihovně!“ 

 

5.6. Spolupráce s Českým rozhlasem České Budějovice 
Nově jsme navázali mediální spolupráci s Českým rozhlasem České Budějovice a podílíme 

se společně s Městskou knihovnou Tábor a Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých 

Budějovicích na tvorbě pravidelného pořadu „O knihách s knihovnicí“6. Pořad je vysílán každou 

neděli od 8.35 do 8.45 hodin se zaměřením na povídání nejen o současné beletrii či poezii 

pro dospělé, ale i na tipy na knížky pro děti nebo zajímavou populárně-vědeckou literaturu. 

 

5.7. Vzdělávací akce pro seniory 
Od letošního roku jsme zahájili pravidelné workshopy pro seniory na posílení informační 

gramotnosti. Cyklus sestává z pěti cca 2,5 hodinových kurzů se zaměřením na znalost 

                                                 
3
 § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

4
 https://www.facebook.com/KNIHOVNA.CK 

5
 https://twitter.com/knih_ck 

6
 http://www.rozhlas.cz/cb/porady/_porad/101703 

 

https://www.facebook.com/KNIHOVNA.CK
https://twitter.com/knih_ck
http://www.rozhlas.cz/cb/porady/_porad/101703
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základního používání počítače, práci v textovém editoru, práci s fotografiemi, využívání 

veřejných informačních databází a portálů, bezpečné využívání internetu a řadu dalších témat. 

Workshopy se setkaly s velkým zájmem, a tak plánujeme další rozšíření nabídky vzdělávacích 

akcí (např. trénování paměti, fotografický workshop apod.). 

 

5.8. Veřejná čtení 
Naše knihovna se snaží nepořádat kulturní akce pouze ve svých prostorách, ale i v exteriéru 

na zajímavých místech města, a přiblížit se tak lidem a jejich každodennímu životu. Inspirací 

pro cyklus veřejných čtení „Čteme hezky česky“ byl již druhý úspěšný ročník českokrumlovské 

Noci literatury. Letní čtení probíhalo vždy jednou za měsíc ve spolupráci s paní Jaroslavou 

Dominovou před jejím krámkem v Soukenické ulici. Akce zaujala nejen místní, ale svou 

přátelskou a domáckou atmosférou i kolemjdoucí turisty. 

 

5.9. Zapojení do celoměstských kulturních akcí 
V souladu s dlouhodobou snahou knihovny více se zapojit do života města jsme se aktivně 

zúčastnili řady celoměstských kulturních akcí a happeningů. Velký zájem jsme vzbudili svým 

stánkem „Bradavická škola čar a kouzel“ na akci Kouzelný Krumlov, mnoho zájemců se sešlo 

i na společné vlastivědné procházce „Za historií Českého Krumlova“ v rámci Dnů evropského 

dědictví. S velkým ohlasem zejména u dětí se setkalo „Svatováclavské putování knihovnou“ 

a zejména dobrodružná „Noc v knihovně“. S chutí jsme se zapojili i do sousedské slavnosti 

„Zažít Krumlov jinak“ a přispěli jsme veřejným čtením pro děti i dospělé a burzou starších knih. 

 

5.10. Zapojení do dobročinných projektů 
Jako veřejná kulturní instituce jsme se zapojili do dvou charitativních akcí, a sice „Kabelkového 

veletrhu7“ a „Sbírkových dní Světlušky8“. Na všech odděleních knihovny včetně poboček jsme 

shromažďovali použité kabelky a šátky, které pak byly předány na Kabelkový veletrh 

do českobudějovického IGY centra. Výtěžek z prodeje kabelek a šátků byl použit 

prostřednictvím Městské charity České Budějovice pro podporu talentovaných dětí. Prodejem 

upomínkových předmětů jsme se zapojili i do Sbírkových dnů Světlušky, což je tradiční 

celorepublikový sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. Výtěžek je použit 

na rozvojové projekty na pomoc nevidomým. 

 

5.11. Získali jsme prestižní certifikát 
Naše knihovna uspěla v hodnocení soutěže „Společnost přátelská rodině“, kterou pořádá Síť 

pro rodinu z. s. pod záštitou 1. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské. 

Díky tomu jsme získali certifikát a zařadili se tak po bok dalších 14 firem, které jej v Jihočeském 

kraji v posledních letech získaly9. Knihovna úspěšně prošla odborným hodnocením, 

které posuzuje konkrétní opatření zaměstnavatele k prosazování prorodinné politiky a slaďování 

pracovních a rodinných povinností. Z hodnocení vzešla i doporučení pro další rozvoj naší 

knihovny ve vztahu k zaměstnancům i veřejnosti. 

 
5.12. Sborník prací z Výtvarné a literární soutěže 

Díky grantové podpoře města Český Krumlov jsme vydali elektronický sborník prací z Výtvarné 

a literární soutěže za léta 2005 – 201510. Sborník mapuje všechny ročníky této již tradiční 

a prestižní českokrumlovské soutěže pro děti a mládež. Obsahuje všechny oceněné literární 

práce a výběrově i fotografie některých výtvarných prací. Sborník by měl být dárkem 

                                                 
7
 http://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/kaplice_kabelky_uraddodbor.html 

8
 http://www.rozhlas.cz/svetluska/portal/ 

9
 Více na: http://www.familyfriendly.cz/index.php?set_no=6&link_key=11@380^0 

10
 Sborník je ke stažení na webových stránkách knihovny: http://www.knih-ck.cz/index.php?page=download 

http://ceskokrumlovsky.denik.cz/zpravy_region/kaplice_kabelky_uraddodbor.html
http://www.rozhlas.cz/svetluska/portal/
http://www.familyfriendly.cz/index.php?set_no=6&link_key=11@380%5e0
http://www.knih-ck.cz/index.php?page=download
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pro všechny účastníky z minulých let, ale věříme, že inspiruje i současné děti a mládež 

k literární a výtvarné tvorbě. 

 

5.13. Automat na vodu 
Od ledna roku 2016 je nově na oddělení pro dospělé zdarma k dispozici automat na horkou 

či studenou vodu. Je to další služba pro zpříjemnění pobytu v knihovně našim uživatelům. 

6. Služby veřejnosti 
 

6.1. Provozní doba 
Provozní doba knihovny je přizpůsobena platným republikovým standardům11 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. Meziknihovní výpůjční služba 
Prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb bylo poskytnuto našim čtenářům celkem 787 

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 139 knih. 

 

6.3. Internet 
Registrovaným čtenářům je v knihovně i na obou pobočkách k dispozici celkem 9 počítačů 

s připojením k internetu, 2 z toho slouží jako on-line katalogy v oddělení pro dospělé. Přístupu 

k internetu využilo celkem 880 uživatelů. Počet uživatelů internetu přímo v knihovně klesá, 

důvodem je jeho široké rozšíření a rychlý rozvoj osobních mobilních zařízení. Nezbytností je 

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

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

program PowerPoint pro přípravu prezentací či využívají internet pro sledování zpravodajství 

nebo poslechu hudby. 

 

6.4. Kopírovací a tiskové služby 
Pro čtenáře knihovny bylo pořízeno v rámci kopírovací služby za poplatek celkem 814 kopií 

z materiálů knihovny a dále 1788 placených tisků z používaných tiskáren u počítačů. Na základě 

ustanovení autorského zákona12 bylo správci autorských práv společnosti Dilia, z. s. zasláno 

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

 

6.5. 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 pohraničí13. 

 

                                                 
11

 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 
12

 § 96 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon). 
13

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

https://www.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/vydane-publikace/prave-vyslo-cele#standard_dk
http://www.knih-ck.cz/index.php?page=download
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6.6. 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. 

 

6.7. 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: 23,64%; Plešivec: 34,06%) a žáci ZŠ 

(Mír: 17,27%; Plešivec: 29,69%). Nejvíce výpůjček realizují na obou pobočkách opět senioři 

(Mír: 40,13%; Plešivec: 63,22%) a dále pak pracovníci v obchodě a službách (Mír: 9,64%) a žáci 

ZŠ (Plešivec: 9,71%). 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza využívání poboček v letech 2013 – 2016 

Pobočka Mír 

Ukazatel 2013 2014 2015 2016 

Počet registrovaných čtenářů 249 248 234 220 

Počet návštěvníků 2563 2847 2784 2757 

Počet výpůjček 8442 8928 8330 8437 

Počet výpůjček na jednoho 
návštěvníka 

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

Pobočka Plešivec 

Ukazatel 2013 2014 2015 2016 

Počet registrovaných čtenářů 208 206 216 229 

Počet návštěvníků 2008 2337 2049 1940 

Počet výpůjček 7249 7875 7976 8047 

Počet výpůjček na jednoho 
návštěvníka 

3,61 3,36 3,89 4,14 
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Analýza výpůjček na pobočkách v roce 2016 

Ukazatel Pobočka Mír % 
Pobočka 
Plešivec 

% 

Počet registrovaných čtenářů 220 
  

229 
  

Počet návštěvníků 2 757 1 940 

Počet výpůjček knih 6 905 81,84% 7 090 88,11% 

Počet výpůjček periodik 1 532 18,16% 957 11,89% 

Počet výpůjček na jednoho 
návštěvníka 

3,06   4,15   

Celkem 8 437 100,00% 8 047 100,00% 

Tematické zaměření výpůjček knih 

Beletrie pro dospělé 4 996 72,35% 6 058 85,44% 

Naučná literatura pro dospělé 507 7,34% 305 4,30% 

Beletrie pro děti 1 219 17,65% 597 8,42% 

Naučná literatura pro děti 183 2,65% 130 1,83% 

Celkem 6 905 100,00% 7 090 100,00% 

Složení výpůjček knih podle čtenářů na pobočkách  
v roce 2016 

Povolání 

Pobočka Mír Pobočka Plešivec 

Počet 
výpůjček (bez 
prolongací) 

% 
Počet 

výpůjček (bez 
prolongací) 

% 

Senior 2 481 40,13% 3 566 63,22% 

Obchod, služby 596 9,64% 191 3,39% 

Žák 436 7,05% 548 9,71% 

Pracovník v kultuře 443 7,17% 58 1,03% 

V domácnosti 411 6,65% 119 2,11% 

Úředník 356 5,76% 154 2,73% 

Student, učeň 199 3,22% 19 0,34% 

Dělník 196 3,17% 103 1,83% 

Pedagog 168 2,72% 247 4,38% 

Zdravotník 148 2,39% 114 2,02% 

Technický a 
vědecký pracovník 

116 1,88% 65 1,15% 

Státní 
zaměstnanec 

102 1,65% 92 1,63% 

Nezjištěno 530 8,57% 365 6,47% 

Celkem 6 182 100,00% 5 641 100,00% 
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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.  

 

 

 

Z pohledu povolání jsou nejpočetnější čtenářskou skupinou senioři (25%), následováni žáky 

základních škol (23%), studenty a učni (14%) a pracovníky v obchodu a službách (7%). 

Obdobný výsledek přináší i analýza realizovaných výpůjček, kdy nejaktivnějšími čtenáři jsou 

opět senioři (43%), následováni pracovníky v kultuře (9%), žáky základních škol (6%) 

a pracovníky v obchodě a službách (6%). Mezi čtenáři jednoznačně převažují ženy (71 %) 

nad muži (29 %) a obyvatelé Českého Krumlova (78 %) nad mimoměstskými čtenáři (22 %). 

Nejpočetnější věkovou skupinou jsou čtenáři do 15 let a nad 60 let. Nejmladší čtenář je starý 

2 roky a nejstarší 92 let. Nejpreferovanějšími dny návštěvy knihovny jsou čtvrtek a úterý 

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 začali od roku 2016 hojně využívat on-line služby, zejména katalog 

Carmen a atraktivnější jsou i pravidelně aktualizované webové stránky knihovny s bohatou 

nabídkou akcí. Zájem o půjčování e-knih je poměrně malý a čtenáři dávají přednost klasickým 

papírovým knihám. 

Čtenáři knihovny podle povolání v roce 2016 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Množství výpůjček knih podle povolání čtenářů v roce 2016 
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7.2. Demografický vývoj čtenářské komunity 
Městská knihovna v Českém Krumlově dlouhodobě čelí postupnému úbytku registrovaných 

čtenářů. Jedná se o celorepublikový trend, jehož příčiny jsou širší a celospolečenské. 

Za posledních deset let ubylo českokrumlovské knihovně cca 17% registrovaných čtenářů. 

V této souvislosti je však třeba zmínit, že za posledních deset let ubylo 6% obyvatel města, 

což se jistě také odrazilo na úbytku čtenářů. Jak je patrné z rozboru jednotlivých věkových 

skupin, tak čtenářů do 39 let výrazně ubývá, nejvíce pak v rozmezí 16 až 29 let. Skupina 

čtenářů do 15 let zaznamenala mezi lety 2011 až 2015 výrazný nárůst, v průměru však zůstává 

dlouhodobě vyrovnaná. V souladu se stárnutím populace vytrvale posiluje i věková skupina 

seniorů nad 60 let, která tvoří i nejpočetnější a nejpilnější čtenářskou skupinu. Vzhledem 

k celoevropským demografickým trendům bude i nadále seniorská věková skupina posilovat. 

Počet výpůjček však lineárně nekopíruje úbytek čtenářů. Výše zmíněný cca 17% úbytek čtenářů 

za posledních deset let znamenal úbytek jen cca 11% výpůjček. Zbývající čtenáři si tedy 

za poslední desetiletí začali v průměru půjčovat o cca 6% více knih a časopisů. Například v roce 



18 

2009 činil průměrný počet výpůjček na čtenáře a rok 53,86 kusů, v roce 2016 to bylo již 58,59 

kusů knih a časopisů. Důležitou skutečností je, že i přes úbytek registrovaných čtenářů 

a výpůjček neklesá počet fyzických návštěv. Dlouhodobě se daří ji zejména díky nárůstu 

kulturních a vzdělávacích akcí držet kolem 35 tisíc návštěvníků za rok.  

 

Demografický vývoj čtenářů v letech 2007 - 2016 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Trend za 
posledních 10 

let 

do 15 let 469 468 445 420 378 417 438 482 522 461 úbytek o 2% 

16 až 19 let 296 239 235 236 205 221 173 127 120 121 úbytek o 59% 

20 až 29 let 328 278 253 260 249 217 176 173 148 133 úbytek o 59% 

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

40 až 49 let 208 223 239 240 244 258 238 241 229 225 přírůstek o 8% 

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

60 až 69 let 200 198 210 218 206 227 232 235 239 238 přírůstek o 19% 

70 až 79 let 118 130 132 136 145 139 148 150 146 175 přírůstek o 48% 

nad 80 let 18 28 25 31 34 39 42 54 50 56 přírůstek o 211% 

Nezjištěno 122 141 119 160 172 202 62 83 88 77 úbytek o 37% 

Celkem 2209 2105 2075 2133 2079 2145 1900 1919 1883 1841 úbytek o 17% 
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7.3. Čtenářské preference v roce 2016 
 

7.3.1. Nejžádanější knižní tituly pro dospělé 

1. Evžen Boček: Poslední aristokratka (48 krát vypůjčeno) 

2. Evžen Boček: Aristokratka ve varu (44 krát vypůjčeno) 

3. Eva Urbaníková: Nakresli mi vítr (40 krát vypůjčeno) 

4. Táňa Keleová-Vasilková: Co to bude? (39 krát vypůjčeno) 

5. Jonas Jonasson: Analfabetka, která uměla počítat (37 krát vypůjčeno) 

6. Gillian Flynn: Zmizelá (35 krát vypůjčeno) 

7. Vlasta Dušková: Kavky nad Městem (33 krát vypůjčeno) 

8. Táňa Keleová-Vasilková: Modrý dům (33 krát vypůjčeno) 

9. Táňa Keleová-Vasilková: Rozbité štěstí (33 krát vypůjčeno) 

10.  Magda Váňová: Herečka (33 krát vypůjčeno) 

 
7.3.2. Nejžádanější knižní tituly pro děti 

1. Libor Frýba: 10 krumlovských pohádek (11 krát půjčeno) 

2. Joanne Rowling: Harry Potter a Kámen mudrců (11 krát půjčeno) 

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

4. Jaroslav Němeček: Proslulé příběhy Čtyřlístku (10 krát půjčeno) 

5. Rachel R. Russell: Deník mimoňky (10 krát půjčeno) 

6. Kolektiv: Věčné příběhy Čtyřlístku (9 krát půjčeno) 

7. Kolektiv: Šťastné příběhy Čtyřlístku (9 krát půjčeno) 

8. Stanislav Cífka, Jindřich Pecka: Pověsti Českokrumlovska a Kaplicka (9 krát půjčeno) 

9. Rachel Hartman: Serafína. Příběh draků, 1. díl (9 krát půjčeno) 

10. Jeff Kinney: Deník malého poseroutky (9 krát půjčeno) 

 
7.3.3. Nejžádanější periodika 

1. Českokrumlovský deník (1189 krát půjčeno) 

2. Lidové noviny (829 krát půjčeno) 

3. Právo (800 krát půjčeno) 

4. Mladá fronta Dnes (762 krát půjčeno) 

5. Reflex (549 krát půjčeno) 

6. Týden (513 krát půjčeno) 

7. Hospodářské noviny (471 krát půjčeno) 

8. Instinkt (342 krát půjčeno) 

9. Respekt (319 krát půjčeno) 

10. Svět motorů (315 krát půjčeno) 
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8. Péče o knihovní fond 
 

8.1. Doplňování knihovního fondu 
Knihovní fond obsahoval k 31. 12. 2016 celkem 120 393 knihovních jednotek, z toho 40 469 

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

knihovního fondu za rok 2016 činil celkem 3 561 knihovních jednotek, z toho výměnný fond 

oddělení regionálních služeb (hrazeno z dotace Jihočeského kraje) činil 1 543 knih jednotek. 

Úbytek knihovního fondu v roce 2016 činil 4 824 knihovních jednotek, z toho 713 knihovních 

jednotek z výměnného fondu oddělení regionálních služeb. 

 

 

Nákup tištěných knih za léta 2005 - 2016
14

 

Rok 

Výše finančních prostředků v Kč Počet svazků Průměrná 
cena 1 
knihy Knihovna RF15 Knihovna RF14 

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 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Údaje obsahují pouze náklady a počet svazků tištěných knih. Údaje neobsahují časopisy, licence a CD a dary. 
15

 RF – regionální fond pořizovaný z dotace Jihočeského kraje na výkon regionálních funkcí knihoven. 

Struktura výdajů na nákup knihovního fondu v roce 2016 

Fond Knihovna RF14 Celkem 

Knihy 209 105 269 663 478 768 

Časopisy a licence 89 024 0 89 024 

CD 35 042 16 780 51 822 

Celkem 333 171 Kč 286 443 Kč 619 614 Kč 
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Na nákup knihovního fondu (knihy, časopisy, e-knihy, zvukové knihy, licence služby FULSOFT) 

byla vynaložena částka ve výši 619 614 Kč, z toho bylo 286 443 Kč na nákup výměnného fondu 

oddělení regionálních služeb. Vzhledem k předchozím letům se jedná o pokles výdajů na nákup 

knihovního fondu z rozpočtu knihovny o 13%, který byl dán aktuálními rozpočtovými možnostmi 

a nárůstem jiných mandatorních výdajů. Naopak nákup knihovního fondu z rozpočtu 

na regionální funkce z dotace Jihočeského kraje zaznamenal nárůst o 20%, což souviselo 

s navýšením výše dotace na rok 2016.  

Způsob nákupu knihovního fondu se oproti minulým letům změnil. Vzhledem ke snaze 

co nejúčelněji nakládat s veřejnými prostředky a zákonnou povinností transparentního postupu 

jsme přistoupili k pravidelnému zveřejňování záměrů nákupů tištěných i audio knih 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. Celkem bylo takto získáno 531 knihovních jednotek v hodnotě téměř 110 7179 Kč. 

V těchto číslech je i započítáno 72 svazků knih v hodnotě 20 967 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 RDA16. V roce 

2016 tedy již katalogizace probíhala podle těchto nových 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 SKAT17 a Národní knihovnou ČR při tvorbě národních autorit 

a podílejí se na tvorbě republikového souborného katalogu CASLIN18. 

Do fondu zvukových knih ve studovně (pro handicapované uživatele) přibylo v roce 2016 celkem 

169 nových titulů a celkový fond činí 1036 knihovních jednotek nejrůznějších žánrů. Celkem 100 

kusů zvukových knih bylo pořízeno z dotace Ministerstva kultury ČR v programu 

Knihovna 21. století. Půjčování je umožněno pouze handicapovaným uživatelům (mají výjimku 

v autorském zákoně). Registrováno je 34 uživatelů, kteří si během roku 2016 vypůjčili celkem 

2 150 titulů zvukových knih všech možných žánrů. 

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. 2016 

činil celkem 4 824 knihovních jednotek. Velká část z tohoto počtu jsou knihy opotřebované 

a zastaralé, započítány jsou také ztráty čtenářů, za něž knihovna přijala náhradu podle platného 

knihovního řádu. S vyřazenými knihami je postupováno podle platných předpisů. 

                                                 
16

 RDA (Resource Description and Access), více na: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-
fondu/katalogizacni-politika/rda 
17

 Více na: http://www.skat.cz/ 
18

 Více na: 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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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. 
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9. Výkon regionálních funkcí 

 

 

2013 2014 2015 2016 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

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

978 000 981 000 981 000 1 078 000 

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

Počet obsluhovaných knihoven 48 48 48 48 

PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST 

Počet obsloužených knihoven 48 48 48 48 

Počet poskytnutých konzultací 78 153 179 99 

Počet metodických návštěv 226 212 213 117 

STATISTIKA KNIHOVNICKÝCH ČINNOSTÍ 

Počet obsloužených knihoven 43 44 45 45 

Počet zpracovaných statistických výkazů 50 50 50 50 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Počet obsloužených knihoven 45 44 44 43 

Počet vzdělávacích akcí v rámci RF 14 13 20 26 

Počet účastníku vzdělávacích akcí v rámci 
RF 

99 129 121 148 

PORADY 

Počet obsloužených knihoven 43 42 42 43 

Počet porad 8 7 8 9 

Počet účastníků 95 87 103 97 

REVIZE A AKTUALIZACE KNIHOVNÍHO FONDU 

Počet obsloužených knihoven 6 16 14 14 

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

počet revidovaných knihoven 5 11 7 8 

STAV VÝMĚNNÉHO FONDU 

Stav výměnného fondu k 31. 12. 38 104 39 644 39 537 40 469 

roční přírůstek výměnného fondu 1 667 1 587 1 484 1 543 

CIRKULACE VÝMĚNNÉHO FONDU 

Počet obsloužených knihoven 45 45 46 46 

Počet expedovaných souborů 232 211 190 182 

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

SERVIS VÝPOČETNÍ TECHNIKY 

Počet obsloužených knihoven 10 6 3 28 

Počet akcí 10 6 3 28 

DOPRAVA V RÁMCI VÝKONU RF 

Počet obsloužených knihoven 48 48 48 48 

Počet ujetých kilometrů 5 497 4 470 4 268 4 667 
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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 elektronickým knihovnickým programem 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. 

V roce 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. Pro Městskou 

knihovnu v Horní Plané byla zpracována žádost o grant na přestup na MARC21. Tato žádost 

byla schválena a knihovna obdržela finance ve výši 70% z požadované částky. S tímto také 

souvisela metodická pomoc této knihovně s přechodem na formát MARC21, zajištění školení, 

individuální proškolení v knihovně, pomoc s opravami apod. Koncem roku bylo také 

vypracováno vyúčtování a zhodnocení grantu pro tuto knihovnu. 

 

9.1. Poradenská a konzultační činnost 
Metodické návštěvy a konzultace byly v roce 2016 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 2016 pomáhala pracovnice oddělení regionálních služeb profesionálním 

i neprofesionálním knihovníkům se zpracováním statistického výkazu za knihovnu za rok 2015, 

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 2015. 

 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 2014 porovnán 

s rokem 2015).  

 Zpracování přehledu půjčených souborů regionálního oddělení jednotlivým knihovnám 

regionu za rok 2015. 

 Průběžné doplňování a uzavření deníku souborů za rok 2015. 

 

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. 
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9.4. Aktualizace fondů knihoven 
 Z výměnného fondu v Městské knihovně v Českém Krumlově byla provedena v roce 2016 

aktualizace a bylo vyřazeno celkem 713 svazků knih a 135 brožur (v těchto odpisech jsou 

i ztráty). 

 Pokračovala práce s odpisy v knihovně Hořice na Šumavě (cca 1500 svazků), dále odpisy 

fondu (zastaralý a opotřebovaný) při revizích v knihovnách Frymburk (935 svazků), 

Besednice (626 svazků), Chvalšiny (753 svazků). 

 Aktualizace fondu v knihovně Brloh (300 svazků), před revizí v Horní Plané (600 svazků), 

Dolním Dvořišti (605 svazků). 

 

9.5. Revize fondů knihoven 
 V roce 2016 byla provedena revize celého fondu v knihovnách napojených do Clavius 

REKS – Chlum (1 500 svazků), Besednice (4 000 svazků), Frymburk (5 700 svazků), 

Chvalšiny (3 700 svazků). 

 Proběhla revize v Obecní knihovně Brloh a Městské knihovně Horní Planá 

(pomoc se zahájením a protokolem z revize). 

 Na všechny revize zapůjčilo revizní scannery oddělení regionálních služeb Městské 

knihovny v Českém Krumlově. 

 

9.6. Práce pro knihovny v Regionálním knihovním systému (REKS) 
 Vkládání a odpisy fondu knihovny v Hořicích na Šumavě a Mojném. 

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

Bujanově, Chvalšinách. 

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

tématik, slovníků, autorit (průběžně). 

 Kontrola autorit – ve fondu knihoven v Kájově a v 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 2016 Městská knihovna v Českém Krumlově zajišťovala kromě metodického vedení 

i školení profesionálních knihovníků. 

 Přechod na MARC21 a nová katalogizační pravidla RDA. 

 Bezpečný internet. 

 Služby knihoven knihovnám. 

 Knihovní program TRITIUS. 

 Oficiální informační systém Českého Krumlova. 

 Standardy veřejných knihovnických a informačních služeb – plnění na poradě 

profesionálních knihovnic. 

 Statistika a její využití v praxi. 

 Školení – vkládání AV medií (Městská knihovna Kaplice). 

 Putování po Novohradsku – seznámení s činností jiných knihoven regionu. 
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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 2016 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 54 výjezdů a najeto bylo celkem 4 667 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 za rok, přičemž průměr pracovníků českokrumlovské knihovny 

dosahuje za rok 2016 celkem 62 hodin. 

 

Příklady absolvovaných vzdělávacích akcí: 

 Účetní a daňová problematika 2016 – hmotný a nehmotný majetek (24. 1. 2016, 

České Budějovice) 

 Zásadní změny v personální a mzdové oblasti (27. 1. 2016, České Budějovice) 

 Souborný katalog ČR a celostátní adresář knihoven (17. 2. 2016, České Budějovice) 

 Setkání Klubu dětských knihoven (22. 2. 2016, Tábor) 

 Grafologie (1. 3. 2016, Praha) 

 Public relations (7. 4. 2016, Praha) 

 Jak řídit knihovnu (11. – 12. 4. 2016, Havířov) 

 Studijní cesta po knihovnách Královéhradeckého kraje (15. – 17. 4. 2016, 

Královéhradecko) 

 Knihovna dotykem (3. 5. 2016, Praha) 

 Lektorské dovednosti – didaktika výukové/přednáškové lekce (13., 16. – 17. 5. 2016, 

Praha) 

 Nové trendy v meziknihovních výpůjčních službách (17. 5. 2016, Praha) 

 Literární Šumava (26. – 28. 5. 2016) 

 Jak efektivně propagovat knihovnu na Facebooku (27. 5. 2016, Praha) 

 Studijní cesta po knihovnách Novohradska (3. 6. 2016, Novohradsko) 

 Google a jeho služby (8., 15., 22. 6. 2016, České Budějovice) 
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 Úvod do problematiky komunikačních dovedností v rámci práce v sociálních službách 

(23. 6. 2016, České Budějovice) 

 Marketing, PR a označení knihoven (28. 6. 2016, Praha) 

 Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit (28. 6. 2016, Praha) 

 Knihovnická dílna v rámci festivalu Jičín – město pohádky (6. – 8. 9. 2016, Jičín) 

 Windows, Excel, Word (21. 9., 12. 10. 2016, České Budějovice) 

 Sociální sítě a komunikace na internetu (22. 9. 2016, Praha) 

 Biblioterapie (22. 9. 2016, Praha) 

 FriendlyVox pro knihovny (23. 9. 2016, Praha) 

 Metodická práce se seniory v knihovnách (27. 9. 2016, České Budějovice) 

 Kurz učící knihovník (říjen – prosinec 2016, Brno) 

 Pracovní právo (6. 10. 2016, Praha) 

 E-knihy rok poté (6. 10. 2016, Praha) 

 Knihovnická dílna (10. – 11. 10. 2016, Praha) 

 Workshop pro pracovníky metodických oddělení (20. – 21. 10. 2016, Kutná Hora) 

 Školení knihovního systému TRITIUS (4. 11. 2016, Český Krumlov) 

 Zpracování knihovních dokumentů podle nových pravidel RDA v AKS Clavius 

(7. 11. 2016, Praha) 

 Současná literatura pro děti a mládež (8. 11. 2016, Praha) 

 Centrální portál knihoven (8. 11. 2016, České Budějovice) 

 E-knihy II (15. 11. 2016, Praha) 

 Seminář účastníků Souborného katalogu ČR (28. 11. 2016, Praha) 

 Leadership aneb vedení lidí v neziskových organizacích (28. – 29. 11. 2016, Volary) 

 Statistika v knihovnách (2. 12. 2016, Český Krumlov) 

 

11. Kulturní a vzdělávací činnost 

Městská knihovna v Českém Krumlově realizovala v roce 2016 celkem 134 kulturních akcí, 

které navštívilo 3 665 účastníků. Dále v knihovně úspěšně proběhlo 53 vzdělávacích akcí 

s návštěvností 779 osob. Oproti předchozímu roku se jedná o nárůst počtu kulturních akcí 

o 43% včetně výrazného nárůstu návštěvníků o 44%. Vzdělávací akce, i přes nárůst jejich počtu 

o 15%, zaznamenaly o 23% nižší návštěvnost než v loňském roce. Je to způsobeno snahou 

organizovat větší počet vzdělávacích akcí pro menší počet účastníku, kde je možný 

individuálnější přístup lektorů. Nabídka kulturních akcí je velmi široká od autorských a veřejných 

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

Vzdělávací akce jsou zaměřeny na školní a středoškolskou mládež a potom 

zejména na seniory, kteří jsou stále silnější cílovou skupinou. Níže uvádíme několik tradičních 

i nových kulturních a vzdělávacích akcí.19 

 

11.1. Výtvarná a literární soutěž 
Výtvarná a literární soutěž knihovny pro děti do 15 let si za celou dobu svého trvání získala již 

velký okruh příznivců a pravidelných účastníků. V roce 2016 se konal již 13. ročník, tentokrát 

na téma „Svět v pohybu“ a setkal se s nebývalým zájmem. Letos bylo přihlášeno 319 výtvarných 

prací a 44 literárních prací. Celkem tedy 363 prací. Letošní ročník soutěže byl vyhlášen k 1. 9. 

2016, příjem soutěžních prací byl ukončen 15. 11. 2016 a slavnostní vyhlášení vítězů 

s kulturním programem se konalo 7. 12. 2016 v Prokyšově sále. Od 7. 12. 2016 do 3. 2. 2017 

                                                 
19

 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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probíhala v oddělení pro děti výstava všech prací odevzdaných do soutěže. Soutěž vykazuje 

setrvale vzestupnou tendenci ve zvyšování kvality přihlášených prací. Zvláště velký posun 

zaznamenala literární část, která si po trochu pomalejším rozjezdu v prvních ročnících soutěže 

vytvořila velké zázemí ve školách, kde se s dětmi systematičtěji pracuje. Důležitá je také 

jedinečnost akce, jelikož žádný jiný subjekt v Českém Krumlově nepořádá každoročně literární 

soutěž. Díky podpoře města Český Krumlov knihovna vydala sborník mapující uplynulé ročníky 

2005 – 2015, který je v elektronické podobě ke stažení na webu knihovny. 

 

11.2. Projekt „Cesta do knihovny“ 
Cesta do knihovny je projekt určený na podporu dětského čtenářství a v roce 2016 odstartoval 

již 11. 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 (Měsíc čtenářů), nyní také v Týdnu čtení. 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. 

Většinou chodí na jedno pasování i pan starosta. 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, které ji 

v současné době z velké části financuje. Od knihovny děti za odměnu dostanou čtenářský 

průkaz na rok zdarma. 

 

11.3. Noc literatury 
I v roce 2016 se Městská knihovna v Českém Krumlově zapojila do celorepublikové akce 

Noc literatury. Ambicí projektu je představovat návštěvníkům současnou evropskou literaturu 

netradičním způsobem a zároveň oživit večerní město přitažlivou akcí. Na různých místech 

města během jednoho večera čtou známé osobnosti ukázky ze zajímavých knih. Trojí 

atraktivitou projektu, tedy spojením zajímavého textu, neobvyklého místa a originální prezentace 

usilujeme o vytvoření jedinečného kulturního zážitku pro širokou veřejnost. V Českém Krumlově 

probíhalo čtení 11. 5. 2016 na čtyřech místech – v Synagoga Café & Bistrot, Kavárně Hrádek 

na českokrumlovském zámku, v Regionálním muzeu a před butikem Hezky Česky v Soukenické 

ulici.  

 

11.4. Jak si splnit sen? 
Jedná se o nový 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 

knih, cestovatel, indián či medvědář. Nový cyklus se setkal nejen s velkým zájmem dětí, 

ale i jejich rodičů, a tak v něm budeme i v následujícím roce rádi pokračovat. 

 

11.5. Workshopy na posílení informační gramotnosti 
Na jaře a na podzim jsme uspořádali dvě série pěti workshopů pro seniory se zaměřením 
na posílení informační gramotnosti. Workshopy byly zaměřeny na základní dovednosti 
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při používání počítače, práci v textovém editoru, sociální sítě, elektronickou poštou, bezpečné 
využívání internetu a řadu dalších témat. Workshopy se mezi seniory setkaly s úspěchem 
a v dalších letech v nich budeme pokračovat. 

 

11.6. Besedy pro žáky o informačních zdrojích 
Ve studovně se pravidelně konají besedy a vzdělávací semináře pro školní mládež. Jednou 

z důležitých oblastí dnešní doby jsou informační zdroje a potřeba se v nich rychle a efektivně 

orientovat. Proto je tato oblast jedním z témat, na které se zaměřujeme. Žáci se hravou formou 

dozví, jak se vyvíjelo písmo, jak vznikal rukopis, co je to iluminace, kdo vynalezl knihtisk, 

kdy a kdo napsal první encyklopedii a jak hledat požadované informace v dnešní globalizované 

době. K tomu jsou používány nejen tradiční papírové zdroje, ale zejména počítače a mobilní 

zařízení, která si děti mohou přinést a využívat. Jednou z akcentovaných oblastí je i bezpečný 

pohyb na internetu a sociálních sítích a případná rizika tam číhající. 

 

11.7. Koncert mezi knihami 
Důkazem, že knihovna je místem i netradičního kulturního vyžití je již čtvrtý ročník „Koncertu 

mezi knihami“ v podání známé dívčí českokrumlovské skupiny Lakomá Barka. 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 jakou jsou tradiční návštěvníci knihovny. 

 

11.8. Předvánoční jarmark 
Další tradiční akcí, kterou Městská knihovna v Českém Krumlově pořádá v příjemných 

prostorách Městské galerie, je předvánoční jarmark s nabídkou širokého množství domácích 

a regionálních výrobků. Část výrobků je dílem i přímo některých knihovnic, jinak spolupracujeme 

s několika regionálními výrobci a zejména s Domovem pro seniory Kaplice a nově i s Domovem 

důchodců Dobrá Voda. I přes pestrou nabídku adventních akcí a trhů ve městě si již náš 

předvánoční jarmark vybudoval své stabilní místo a láká do knihovny širokou veřejnost. 

 

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, Úřadu práce ČR a na městě 

Český Krumlov. Knihovna získala i jeden sponzorský dar od dlouholeté podporovatelky. 

 

Přehled získaných finančních prostředků: 

 

1) Dotace na provoz Městské knihovny v Českém Krumlově na rok 2016 od zřizovatele města 

Český Krumlov 

- Dotace: 4 804 000Kč 

- Komentář: V listopadu 2016 byla na základě vstřícnosti zřizovatele navýšena dotace 

na provoz o 24 000 Kč z důvodu plošného zvýšení tarifních platů zaměstnanců o 5 %. 

 

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

knihoven v roce 201620 

                                                 
20

 Více na: 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: 1 078 000 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 

- Dotace: 105 000 Kč 

- Celkové náklady: 105 000 Kč 

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

(od 1. 5. 2016 do 31. 10. 2016 – Alena Lazořišáková; od 1. 11. 2016 do 30. 4. 2017 – 

Emilie Sikorová). 
 

4) Dotační titul: Knihovna 21. století21 

- Název projektu: Budování fondu zvukových knih 

- Dotace: 10 000 Kč 

- Celkové náklady: 20 043 Kč 

- Komentář: Dotace byla využita na rozšíření fondu zvukových knih určených 

handicapovaným čtenářům. K 31. 12. 2016 obsahuje tento fond celkem 1036 knihovních 

jednotek nejrůznějších literárních žánrů, které byly v roce 2016 půjčovány 34 uživatelům 

jak z města Český Krumlov, tak z blízkého okolí. Přírůstek tohoto fondu z dotace byl 

v roce 2016 celkem 100 nových titulů. 

 

5) Dotační titul: VISK322 

- Název projektu: Rozšíření služeb Městské knihovny v Českém Krumlově jako 

centra celoživotního vzdělávání 

- Dotace: 15 000 Kč 

- Celkové náklady: 27 990 Kč 

- Komentář: Původní projekt byl při hodnocení poskytovatelem dotace výrazně zkrácen 

z požadované výše dotace 75 000 Kč na 15 000 Kč s tím, že účelové určení dotace je 

na nákup dataprojektoru a plátna a ostatní položky (bibliobox a workshopy) je nutné řešit 

zcela mimo projekt. Tímto pokynem se Městská knihovna v Českém Krumlově řídila 

a došlo tedy k nákupu dataprojektoru, plátna a v rámci spoluúčasti jedné PC sestavy. 

Tato technika slouží prezentačním a vzdělávacím aktivitám pro veřejnost, například 

workshopy pro posílení informační gramotnosti pro seniory a na další obdobné akce 

celoživotního vzdělávání. 

 

6) Dotační titul: Česká knihovna23 

- Název projektu: Česká knihovna 2016 

- Dotace: 20 967 Kč 

- Celkové náklady: 20 967 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 72 svazků knih v hodnotě 20 967 Kč. 

 

                                                 
21

 Více na: http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21 
22

 Více na: http://visk.nkp.cz/ 
23

 Více na: https://www.mzk.cz/CeskaKnihovna 

http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21
http://visk.nkp.cz/
https://www.mzk.cz/CeskaKnihovna
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7) Dotační titul: Program podpory kultury města Český Krumlov v roce 201624 

- Název projektu: Výtvarná a literární soutěž Městské knihovny v Českém Krumlově, 

13. ročník 

- Dotace: 13 000 Kč 

-  Celkové náklady: 19 055 Kč 

- Komentář: Výtvarná a literární soutěž knihovny pro děti do 15 let si za celou dobu svého 

trvání získala již velký okruh příznivců a pravidelných účastníků. V roce 2016 se konal 

již 13. ročník, tentokrát na téma „Svět v pohybu“. Knihovna poskytuje možnost výtvarně 

či literárně se projevit dětem od těch nejmenších z mateřských škol až po patnáctileté. 

Letošní 13. ročník soutěže byl vyhlášen k 1. 9. 2016. Příjem soutěžních prací byl 

ukončen 15. 11. 2016. Slavnostní vyhlášení vítězů s kulturním programem se konalo 

7. 12. 2016 v Prokyšově sále. Od 7. 12. 2016 do 3. 2. 2017 se konala v oddělení pro děti 

výstava všech prací odevzdaných do soutěže. Dalším výstupem projektu je sborník 

oceněných literárních prací minulých 11 ročníků (léta 2005 – 2015), který byl vydán jako 

publikace v elektronické podobě. Je doplněn i fotografiemi z výstav výtvarných prací 

a vyhlašování vítězů. Sborník je zdarma ke stažení na webu knihovny. 

 

8) Sponzorský dar MUDr. Mirky Divišové 

- Dar: 7 000 Kč 

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

Krumlově a každoročně knihovnu podporuje i finančním darem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Více na: http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/Dotace_mesta_Cesky_Krumlov_pro_rok_2015.xml 

http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/Dotace_mesta_Cesky_Krumlov_pro_rok_2015.xml
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Nové vybavení pořízené v roce 2016 
Oddělení Vybavení Poznámka 

pro dospělé 

lavice pod věšák 

  

2x podložka pod nohy 

3x gelová podložka 

2x PC 

pro děti 

gelová podložka 

  

podložka pod nohy 

flash disk 32 GB 

studovna 

plátno 
Pořízeno z dotace MK ČR 

VISK3 

čtečka karet 

  

podložka pod nohy 

gelová podložka 

3x kliprám A2 

skener 

3x monitor Samsung 24´´ 

skener 

zpracování 

3x rohožka 

  
2x podložka pod nohy 

2x gelová podložka 

1x PC 

1xPC 
Pořízeno z dotace MK ČR 

VISK3 

ředitel 

scanner 

  

externí disk + pouzdro 

skartovačka 

vysavač 

monitor Samsung 24´´ 

podložka pod nohy 

dataprojektor + brašna 
Pořízeno z dotace MK ČR 

VISK3 

Plešivec 
poštovní schránka 

  
A stojan 

Mír 

A stojan 

  

poštovní schránka 

klávesnice 

gelová podložka 

podložka pod nohy 

regionálních služeb 

externí disk + pouzdro 

  

flash disk 32 GB 

myš 

podložka pod nohy 

monitor + kabel 

skener 

knihovna 

2 x poštovní schránka 

  3x flash disk 32 GB 

2x gelová podložka pod myš 
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13. Provozní záležitosti 
 

13.1. Změny ve vybavení 
Nové vybavení knihovny je pořizováno buď z grantů, nebo přímo z rozpočtu knihovny. Finanční 

prostředky z grantů jsou využity zpravidla na nákup techniky, software a licencí. Primárně 

je při pořizování nového movitého majetku pozornost zaměřena na prostory pro veřejnost, 

a postupně tak dochází k obměně dožilého nábytku, poškozeného vybavení a kultivaci 

veřejných prostor. 

 

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 a rozvody vody. Opravy jsou 

realizovány prostřednictvím odboru investic Městského úřadu v Českém Krumlově pouze 

v rámci havárií (např. toalety, vodovodní baterie, osvětlovací tělesa apod.). Komplexnější údržba 

a obnova neprobíhá. 

 

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. 

 

14.1. Webové stránky a sociální sítě 
Základním nástrojem komunikace jsou webové stránky knihovny25 a profil na sociálních sítích. 

Vedle již stávajícího profilu na Facebooku26 byl nově zřízen profil i na druhé nejoblíbenější 

sociální síti Twitter27. Oba profily byly nově pojaty obsahově i graficky. Oblast sociálních sítí je 

perspektivní zejména z důvodu velmi rychlého sdílení a šíření informací o kulturních 

a vzdělávacích akcích. Webové stránky jsou obsahově každý pracovní den aktualizovány. 

V roce 2017 však bude nezbytná jejich celková modernizace, rozšíření funkcionalit a nová 

grafická podoba.  

 

14.2. Spolupráce s médii 
Další důležitou oblastí je spolupráce s médii. 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 Krumlov28, v tištěném kulturním kalendáři KUK 

a měsíčníku Ozvěny. Newsletter s avízem akcí zasíláme i našim registrovaným čtenářům. 

Velmi důležitým mediálním partnerem je Českokrumlovská televize CK TV. 

Dále spolupracujeme i s Českokrumlovským Deníkem, Českým rozhlasem České Budějovice 

a Českou televizí. 

 

                                                 
25

 www.knih-cz.cz 
26

 www.facebook.com/KNIHOVNA.CK 
27

 https://twitter.com/knih_ck 
28

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

http://www.knih-cz.cz/
http://www.facebook.com/KNIHOVNA.CK
https://twitter.com/knih_ck
http://akce.ckrumlov.cz/php/akce/
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14.3. 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).  

 

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

V prvé řadě s Národní knihovnou v Praze, Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých 

Budějovicích a Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR. Českokrumlovská knihovna 

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

je aktivně zapojena do benchmarkingu knihoven,29 jehož nositelem je Národní informační 

a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS).30 Výsledky tohoto projektu umožňují srovnávat 

výkony a efektivitu knihoven v rámci ČR. 

 

15. Ekonomické hodnocení 

Z ekonomického hlediska se rok 2016 nevyznačoval zásadními výkyvy příjmů ani výdajů. 

Knihovna hospodařila se ziskem, který bude po schválení zřizovatelem rozdělen do fondů. 

Oproti předchozímu roku se podařilo naplnit a mírně přesáhnout plánované vlastní příjmy 

a vyrovnat tak ztrátu z roku 2015.  

Knihovna byla velmi úspěšná při získávání finančních prostředků nad rámec příspěvku 

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

kraje ve výši 1 078 000 Kč se podařilo získat, řádně využít a vyúčtovat dotace ve výši 

163 967 Kč. 

Nutno dodat, že se dosud Městské knihovně v Českém Krumlově nepodařilo vrátit 

do rozpočtových mezí před rokem 2009, kdy výrazným způsobem zasáhla ekonomická krize 

a projevila se ve všech oblastech citelnými restriktivními a úspornými opatřeními. Dobře je to 

patrné na výdajích na tištěné knihy.31 V roce 2009 bylo knihovnou vynaloženo 684 825 Kč, 

v roce 2010 po nástupu úsporných opatření 414 565 Kč a v roce 2016 celkem 478 767 000 Kč, 

což činí 70% z částky roku 2009. Postupný nárůst výdajů na nákup knihovního fondu brzdí 

zejména rostoucí náklady na energie (elektrická energie, vodné a stočné). Nárůst nákladů 

na energie je způsoben jednak zvyšováním cen, jednak i úniky tepla z důvodu zastaralé topné 

soustavy a charakterem historického objektu hlavní budovy knihovny. Dalším zatěžujícím 

aspektem je plošný nárůst tarifních platů zaměstnanců veřejného sektoru daný novelizací 

příslušného nařízení vlády. V roce 2014 činil tento nárůst 3,5%, v roce 2015 celkem 3% a v roce 

2016 dalších 5%. Díky vstřícnosti zřizovatele byly výdaje na nárůst platů v roce 2016 sanovány 

navýšením provozního příspěvku. Bez posílení rozpočtu zřizovatelem nebude dlouhodobě 

možné plnit standard pro nákup a obnovu knihovního fondu a naplňovat tak jednu z klíčových 

úloh veřejné knihovny. 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Více na: http://www.benchmarkingknihoven.cz/ 
30

 Více na: http://www.nipos-mk.cz/ 
31

 Do těchto čísel nejsou započítány výdaje na nákup časopisů, e-knih a CD. 

http://www.benchmarkingknihoven.cz/
http://www.nipos-mk.cz/
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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/RM23/201632. 

 

 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: Po projednání Koncepce knihovny Radou města byla zahájena diskuse 

o budoucnosti knihovny a případné rekonstrukci Prelatury. 

 

 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: 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: Odbor investic Městského úřadu v Českém Krumlově zařadil nátěr oken 

mezi investiční priority roku 2017.  

 

 Opatření 4 – Nová informační cedule a označení sídla v Horní ulici 

Termín: 2017 

Realizace: Knihovna 

Náklady: cca 10 000 Kč 

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

o výměnu dožilé platové cedule v průjezdu Prelatury. 

Stav realizace: Zadáno zpracování návrhu uměleckému kováři. 

 

 Opatření 5 – Spuštění nových a moderních webových stránek knihovny 

Termín: 2017 

Realizace: Knihovna 

Náklady: cca 30 000 Kč 

                                                 
32

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

zastaralé a je nezbytné je nahradit. 

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

na nákup knihovního fondu. 

 

 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: Dosud nebyla zahájena realizace. 

 

 Opatření 8 – Nákup židlí do knihovny 

Termín: 2017 

Realizace: Knihovna 

Náklady: cca 150 000 Kč 

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

Stav realizace: Provedena předběžná rešerše nabídky výrobců. 

 

 Opatření 9 – Vybudování dětského koutku v oddělení pro děti 

Termín: 2017 

Realizace: Knihovna 

Náklady: cca 25 000 Kč 

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

a dalších hracích prvků. 

Stav realizace: Dosud nebyla zahájena realizace. 

 

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

pro dospělé 

Termín: 2017 – 2018 

Realizace: Knihovna 

Náklady: cca 40 000 Kč 

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

a dalšího zařízení. 

Stav realizace: Dosud nebyla zahájena realizace. 
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 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: 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: 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: 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. 

Stav realizace: Záležitost byla projednána s odborem správy majetku a odsouhlaseno 

zařazení knihovny do městského navigačního systému. 

 

 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: V roce 2016 byly mimo jiné pořízeny 4 kusy nových PC, 5 ks nových LCD 

monitorů, 3 kusy skenerů (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. 
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Stav realizace: V roce 2016 proběhla pouze dílčí výměna technického vybavení 

(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: cca 50 000 Kč 

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: Proběhla částečná oprava stávajícího osvětlení v Městské galerii. 

 

 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: 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: Dosud nebyla zahájena realizace. 

 

17. Ohlédnutí za rokem 2016 

Rok 2016 přinesl do Městské knihovny v Českém Krumlově řadu změn ve snaze otevřít se více 

veřejnosti, nabídnout nové služby a formáty kulturních a vzdělávacích akcí. Klíčovou aktivitou 

bylo stanovení vize dalšího rozvoje knihovny v rámci zpracování Koncepce rozvoje Městské 

knihovny v Českém Krumlově na léta 2016 – 2020 včetně stanovení postupu jak cílů dosáhnout. 

 

1.1. Co se podařilo 
 Rada města Český Krumlov dne 3. 10. 2016 projednala a vzala na vědomí 

pod usnesením č. 0486/RM23/2016 Koncepci rozvoje Městské knihovny v Českém 

Krumlově na léta 2016 – 2020. 

 Zahájili jsme se zřizovatelem diskusi o budoucí rekonstrukci areálu Prelatury pro potřeby 

knihovny. 

 Byli jsme úspěšní v žádostech o dotace, nad rámec běžného rozpočtu jsme získali 

163 967 Kč. 

 Zpracovali jsme a představili nové logo a s ním související vizuál knihovny. 

 Zřídili jsme nový profil knihovny na sociální síti Twitter. 

 Zahájili jsme transparentnější nákup knihovního fondu, záměry nákupu zveřejňujeme 

na webových stránkách knihovny. 

 Pan Jiří Šneider nafotil kolekci profesionálních fotografií s tématem knihovny a jejich 

pracovníků pro potřeby propagace. 
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 Každý měsíc na webu knihovny přinášíme aktuální knižní tipy a novinky z našeho fondu. 

 Navázali jsme úzkou spolupráci s Českým rozhlasem České Budějovice při přípravě 

pravidelného pořadu „O knihách s knihovnicí“. 

 Zapojili jsme se do celoměstských kulturních akcí (např. Kouzelný Krumlov, 

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

 Zahájili jsme pravidelné vzdělávací akce pro seniory. 

 Výrazně jsme rozšířili nabídku kulturních a vzdělávacích akcí v knihovně. 

 Zahájili jsme ve spolupráci s paní Jaroslavou Dominovou pravidelné veřejné čtení 

ve městě. 

 Zapojili jsme se do dobročinných projektů (Kabelkový veletrh, Sbírkové dny Světlušky). 

 Zapojili jsme se do hodnocení soutěže „Společnost přátelská rodině“ a získali prestižní 

certifikát. 

 Vydali jsme s podporou města Český Krumlov v elektronické podobě sborník prací 

z Výtvarné a literární soutěže za léta 2005 – 2015, který je zdarma ke stažení na webu 

knihovny. 

 Od ledna roku 2016 je nově na oddělení pro dospělé zdarma k dispozici automat 

na horkou či studenou vodu. 

 

1.2. 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 2017 

 Dopracovat Koncepci rozvoje Městské knihovny v Českém Krumlově na léta 2016 – 

2020 o návrh využití a provozu celého areálu Prelatury pro potřeby knihovny. 

 Spolupracovat při přípravě studie na rekonstrukci areálu Prelatury. 

 Zprovoznit nové webové stránky knihovny. 

 Rozšířit nabídku služeb knihovny o půjčování audio knih a stolních her. 

 Rozšířit stávající nabídku vzdělávacích kurzů pro veřejnost o trénování paměti, tvůrčí 

psaní a další. 

 Zpracovat projekty do dotačních programů Ministerstva kultury ČR: 

- Knihovna 21. století – projekt: „Rozvoj čtenářství pro školní mládež“. 

- VISK3 – projekt: „Obnova technického vybavení Městské knihovny v Českém 

Krumlově“. 

 Zapojit se do 7. ročníku výtvarné soutěže, kterou vyhlašují Lesy ČR ve spolupráci 

s Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích a dalšími partnery. 

 Pokračovat v osvědčeném již 12. 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. 

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

a připravit další nutné investiční akce. 
 

*** 
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Naše motto: 

 

 

 

 

Čtení stále frčí …! 
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