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1. Informace o organizaci 

 

1.1. Název organizace 
Městská knihovna v Českém Krumlově 

 

1.2. Právní forma 
Příspěvková organizace 

 

1.3. Sídlo 
Horní 155, 381 01 Český Krumlov 

 

1.4. Kontaktní údaje 
Telefon: + 420 380 714 765 

Email: knihovna@knih-ck.cz 

Web: www.knih-ck.cz 

Facebook: www.facebook.com/KNIHOVNA.CK 

 

1.5. Statutární orgán – ředitel/ka 
Mgr. Karla Votřelová (do 30. 9. 2015) 

Mgr. Martin Nechvíle (od 1. 10. 2015) 

 

1.6. Zřizovatel 
Město Český Krumlov 

 

1.7. Pobočky 
Pobočka Mír – Urbinská 187, Český Krumlov 

Pobočka Plešivec – Plešivec 366, Český Krumlov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval 

Mgr. Martin Nechvíle 

Český Krumlov, 19. 2. 2016 

 

mailto:knihovna@knih-ck.cz
http://www.knih-ck.cz/
http://www.facebook.com/KNIHOVNA.CK
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2. Organizační struktura 

 

 

 

 

 

Stav k 31. 12. 2015 
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3. Rok 2015 v číslech 

 

 

2013 2014 2015 

KNIHOVNÍ FOND 

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

Přírůstky 3 972 3 606 3 861 

Úbytky 2 910 2 130 3 706 

Počet exemplářů docházejících periodik 124 147 149 

Počet knihovních jednotek ve volném výběru 68 000 101 501 102 977 

UŽIVATELÉ 

Registrovaní uživatelé 1903 1 923 1 887 

   z toho do 15 let 438 486 523 

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

   z toho návštěvníci internetu 1 429 1 209 1 049 

   z toho návštěvníci kulturních akcí 2 117 2 878 2 550 

   z toho návštěvníci vzdělávacích akcí 851 555 1 014 

Návštěvníci on-line služeb 13 006 13 095 15 535 

Návštěvníci celkem 47 516 49 372 50 875 

VÝPŮJČKY 

Výpůjčky celkem 120 315 120 672 118 779 

   z toho naučná literatura dospělým 22 384 21 865 21 615 

   z toho krásná literatura dospělým 66 543 65 733 64 402 

   z toho naučná literatura dětem 1 847 1 700 1 790 

   z toho krásná literatura dětem 10 595 10 161 10 474 

   z toho výpůjčky periodik 17 623 19 493 18 640 

   z toho zvukové knihy 1 307 1 720 1 858 

   z toho prolongace (prodloužené výpůjčky) 36 562 37 870 40 731 

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY 

Vyřízené obdržené požadavky z jiných knihoven 994 790 622 

Vyřízené zaslané požadavky jiným knihovnám 238 200 151 

KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE 

Počet kulturních akcí 87 106 94 

Počet návštěvníků kulturních akcí 2 117 2 878 2 550 

Počet vzdělávacích akcí 61 35 46 

Počet návštěvníků vzdělávacích akcí 851 555 1 014 

ZAMĚSTNANCI 

Počet zaměstnanců 13 13 13 

VŠ vzdělání 3 3 3 

SŠ vzdělání 9 9 9 

Ostatní 1 1 1 
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EKONOMICKÉ UKAZATELE 

Příjmy celkem 5 845 361 5 791 393 5 903 579 

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

   z toho příspěvky, dotace, granty ze státního rozpočtu 109 415 126 192 109 377 

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

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

z toho dary 5 000 5 000 5 000 

Výdaje celkem 5 818 014 5 792 439 5 969 440 

z toho osobní náklady 4 050 732 4 066 916 4 153 374 

Náklady na pořízení knihovního fondu (tištěné knihy, 

e-knihy, zvukové knihy, časopisy) 
584 639 574 117 624 051 

 

Zpráva o činnosti Městské knihovny v Českém Krumlově za rok 2015 je oproti předchozím 

letům výrazně rozšířena o řadu informací a zejména číselných údajů. Důvodem je snaha, aby měl 

čtenář všechny adekvátní údaje a mohl si tak učinit ucelenou představu o činnosti instituce, jejich 

úkolech, aktivitách a hospodaření. Výše uvedené číselné ukazatele zahrnují činnost Městské 

knihovny v Českém Krumlově včetně obou poboček v horizontu posledních tří 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 12 942 činí počet registrovaných čtenářů 14,6 %. Obyvatel města 

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

trendem je postupný nárůst čtenářů do 15 let, což je jistě i jedním z pozitivních výsledků 

pozornosti knihovny, kterou věnuje dětským čtenářům, například v rámci projektu „Cesta 

do knihovny“. 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 nárůst možností 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 má ambici v dalších letech hrát významnější roli na poli 

vzdělávání. Již nyní je patrný nárůst počtu akcí i návštěvníků. 

Výhodou Městské knihovny v Českém Krumlově je stabilní, zkušený a průběžně se vzdělávající 

pracovní kolektiv s minimální fluktuací.  

Ekonomické ukazatele jsou zhodnoceny samostatně v kapitole 12. 
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4. Novinky v roce 2015 
 

4.1. Personální změny 
K 30. 9. 2015 ukončila své působení na pozici ředitelky Městské knihovny v Českém Krumlově 

paní Mgr. Karla Votřelová. Po více než dvacetiletém působení v knihovně se rozhodla odejít 

do důchodu. Na její místo nastoupil od 1. 10. 2015 na základě výběrového řízení 

pan Mgr. Martin Nechvíle. Další personální změnou byl nástup Mgr. Pavlíny Haršové od 1. 3. 

2015 na pozici knihovnice na pobočku Plešivec a nahradila Mgr. Vladimíru Podanou, 

která odešla do Regionálního muzea v Českém Krumlově. 

 

4.2. Půjčování e-knih 
V Městské knihovně v Českém Krumlově byla zavedena nová služba půjčování e-knih, což opět 

rozšířilo portfolio poskytovaných služeb. O službu je mezi čtenáři zájem, který postupně stoupá. 

Od května 2015, kdy byla nová služba půjčování e-knih zavedena, bylo realizováno celkem 87 

výpůjček, které realizovalo 26 čtenářů. Osvěta je prováděna průběžně jak při osobním kontaktu 

se čtenáři a při tematických besedách, tak pravidelně na webových stránkách.  

 

4.3. Noc literatury 
V roce 2015 se Městská knihovna v Českém Krumlově poprvé 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 13. 5. 2015 na třech místech – Synagoga Café & Bistrot, Kavárna Hrádek 

na českokrumlovském zámku a v Domově s pečovatelskou službou Vyšehrad. Tato netradiční 

a nová akce byla úspěšná a budeme v ní v následujících letech pokračovat.  

 

4.4. Zapojení do projektu „Spočítáme Vám ROI“ 
Městská knihovna v Českém Krumlově se v říjnu 2015 aktivně zapojila do projektu „Spočítáme 

Vám ROI“
1
, jehož nositelem je Městská knihovna v Praze a Fakulta ekonomicko-správní 

Univerzity Pardubice za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. Cílem projektu bylo spočítat 

ekonomickou efektivnost (ROI: return-on-investment) knihoven
2
. Na základě ekonomických 

údajů knihovny a každoročního statistického výkazu knihovny /Kult (MK) 12-01/ byla počítána 

na základě odborné metodiky
3
 efektivita vložených veřejných prostředků do příslušné knihovny. 

Na základě těchto výpočtů za rok 2014 dosáhla Městská knihovna v Českém Krumlově 

výborného výsledku 4,9. To znamená, že za každou korunu veřejných prostředků vloženou 

do rozpočtu knihovny vytvořila tato instituce veřejnosti službu přibližně v hodnotě 4,9 Kč. 

 

 

                                                 
1
 Více o projektu na: https://www.mlp.cz/cz/o-knihovne/knihovna-v-cislech/roi/?knihovna 

2
 Více ke způsobu oceňování služeb knihoven: ŘEHÁK, T. a kol. Neocenitelné služby knihovny a jak je ocenit. 

Walters Kluwer ČR, a. s., Praha: 2013. 
3
 Metodika publikována v monografii: STEJSKAL, J. a kol. Měření hodnoty veřejných služeb (na příkladu veřejných 

knihoven). Walters Kluwer ČR, a. s., Praha: 2013. 

https://www.mlp.cz/cz/o-knihovne/knihovna-v-cislech/roi/?knihovna
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5. Služby veřejnosti 
 

5.1. Provozní doba 
Provozní doba knihovny je přizpůsobena platným republikovým standardům

4
 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).      

 

5.2. Meziknihovní výpůjční služba 
Prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb bylo poskytnuto našim čtenářům celkem 151 

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

Z fondu českokrumlovské knihovny bylo požadováno 634 knih, z toho skutečně poskytnuto 

jiným knihovnám v republice bylo 622 svazků. 

 

5.3. Internet 
K 31. 12. 2015 je registrovaným čtenářům v Městské knihovně v Českém Krumlově na hlavní 

budově v Horní ulici a na pobočkách Mír a Plešivec k dispozici celkem 9 počítačů; všechny jsou 

připojeny k internetu, 2 z toho slouží výhradně jako on-line katalogy v oddělení pro dospělé 

(standard v počtu počítačů sloužících veřejnosti je v naší kategorii podle doporučení 10-15 

počítačů). Přístupu k internetu využilo celkem 1 049 uživatelů. Počet uživatelů internetu klesá, 

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

v textovém editoru návštěvníci téměř nevyužívají, zato možnosti wifi připojení ano. 

 

5.4. Kopírovací a tiskové služby 
Pro čtenáře knihovny bylo pořízeno v rámci kopírovací služby za poplatek celkem 609 kopií 

z materiálů knihovny a dále 1637 placených tisků z používaných tiskáren u počítačů. Na základě 

ustanovení autorského zákona
5
 bylo správci autorských práv společnosti Dilia, z. s. zasláno 

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

 

5.5. 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. V roce 2015 

byla zpracována k 70. výročí konce 2. světové války regionální 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 pohraničí. Bibliografie vychází z periodik a monografií 

dostupných v Městské knihovně v Českém Krumlově, takže jsou zde zájemcům o další studium 

k dispozici. Tento zdroj informací, který je volně ke stažení na webových stránkách knihovny
6
, 

využívají jak zájemci o regionální dějiny, tak například i studenti při psaní referátů 

či seminárních prací. Bibliografie bude periodicky aktualizována.  

 

                                                 
4
 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 
5
 § 96 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon). 
6
 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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5.6. Informační poradenství a vzdělávání 
Knihovna – studovna – trvale nabízí veřejnosti bezplatně na požádání i 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 a pracovních dílnách pro děti. 

 

5.7. 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 žáci ZŠ (Mír: 24,26 %; Plešivec: 27,98 %) a senioři 

(Mír: 19,15 %; Plešivec: 28,44 %). Nejvíce výpůjček realizují senioři (Mír: 38,77 %; 

Plešivec: 60,82 %) a žáci ZŠ (Mír: 10,62 %; Plešivec: 11,31 %). 

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 MŠ, 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 výpůjček na pobočkách v roce 2015 

Ukazatel Pobočka Mír % Pobočka Plešivec % 

Počet registrovaných čtenářů 235 
  

218 
  

Počet návštěvníků 2 784 2 051 

Počet výpůjček knih 6 520 78,27% 6 912 86,66% 

Počet výpůjček periodik 1 810 21,73% 1 064 13,34% 

Počet výpůjček na jednoho 

návštěvníka 
2,99   3,88   

Celkem 8 330 100,00% 7 976 100,00% 

Tematické zaměření výpůjček knih 

Beletrie pro dospělé 4 350 66,72% 5 533 80,05% 

Naučná literatura pro dospělé 518 7,94% 387 5,60% 

Beletrie pro děti 1 337 20,51% 743 10,75% 

Naučná literatura pro děti 315 4,83% 249 3,60% 

Celkem 6 520 100,00% 6 912 100,00% 
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Složení výpůjček knih podle čtenářů na pobočkách v roce 2015 

Povolání 

Pobočka Mír Pobočka Plešivec 

Počet 

výpůjček 
% 

Počet 

výpůjček 
% 

Důchodce 2 399 38,77% 3 722 60,82% 

Žák 657 10,62% 692 11,31% 

Obchod, služby 651 10,52% 217 3,55% 

Pedagog 47 0,76% 185 3,02% 

Úředník 118 1,91% 125 2,04% 

V domácnosti 256 4,14% 119 1,94% 

Zdravotník 90 1,45% 111 1,81% 

Student, učeň 230 3,72% 95 1,55% 

Pracovník v kultuře 603 9,75% 87 1,42% 

Dělník 330 5,33% 84 1,37% 

Ostatní 134 2,17% 153 2,50% 

Nezjištěno 672 10,86% 530 8,66% 

Celkem 6 187 100,00% 6 120 100,00% 

 

6. Profil 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Množství výpůjček knih realizovaných podle zaměstnání čtenářů 

čtenářů 
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Z pohledu zaměstnání jsou nejpočetnější čtenářskou skupinou žáci základních škol (24 %), 

následováni důchodci (23 %), studenty a učni (15 %) a pracovníky v obchodu a službách (7 %). 

Ovšem z hlediska množství realizovaných výpůjček výrazně vévodí důchodci, kteří realizují 

41 % všech výpůjček knih, následováni pracovníky v kultuře s 9 % a pracovníky v obchodu 

a službách se 7 %. Žáci základních škol realizují pouze 6 % všech výpůjček. 

Mezi čtenáři jednoznačně převažují ženy (70 %) nad muži (30 %) a obyvatelé Českého 

Krumlova (79 %) nad mimoměstskými čtenáři (21 %). 

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. 

Důležitým zdrojem informací o knihovně, jejich službách a čtenářských preferencích jsou 

i čtenářské ankety. Poslední anketa proběhla v listopadu a prosinci 2015. Její výsledky budou 

po vyhodnocení zveřejněny a zohledněny v činnosti knihovny. 

 

 

 

 

 

 

 

Čtenáři knihovny podle povolání v roce 2015 
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7. Péče o knihovní fond 
 

7.1. Doplňování knihovního fondu 
Knihovní fond obsahoval k 31. 12. 2015 celkem 121 656 knihovních jednotek, z toho 39 537 

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

knihovního fondu za rok 2015 činil celkem 3 861 knihovních jednotek, z toho výměnný fond 

oddělení regionálních služeb (hrazeno z dotace Jihočeského kraje) činil 1 127 knih jednotek. 

Úbytek knihovního fondu v roce 2015 činil 3 706 knihovních jednotek, z toho 1 521 knihovních 

jednotek z výměnného fondu oddělení regionálních služeb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na nákup knihovního fondu (knihy, časopisy, zvukové knihy, licence služby FULSOFT) byla 

vynaložena částka ve výši 624 051 Kč, z toho bylo 232 002 Kč na nákup výměnného fondu 

oddělení regionálních služeb. 

Způsob nákupu knihovního fondu se oproti minulým letům nezměnil. Je prováděn 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 524 knihovních jednotek v hodnotě téměř 93 745 Kč. V těchto číslech 

je i započítáno 31 svazků knih v hodnotě 11 377 Kč získaných z dotačního programu 

Ministerstva kultury ČR Česká knihovna. 

 

                                                 
7
 Údaje obsahují pouze náklady a počet svazků tištěných knih. Údaje neobsahují časopisy, e-knihy a zvukové knihy. 

V rámci RF jsou od roku 2011 pořizovány i zvukové knihy, např. v roce 2015 bylo pořízeno 136 ks. zvukových 

knih. 
8
 RF – regionální fond pořizovaný z dotace Jihočeského kraje na regionální funkce knihoven. 

 

Nákup tištěných knih za léta 2005 - 2015
7
 

Rok 
Výše finančních prostředků v Kč Počet svazků 

Město RF
8
 Město RF

8 

2005 315 000 290 000 2 796 1 704 

2006 317 000 330 000 2 839 1 851 

2007 330 000 305 000 2 731 2 029 

2008 365 000 325 000 2 706 1 994 

2009 350 000 330 000 2 361 2 009 

2010 215 000 200 000 1  731 1 319 

2011 235 000 200 000 1 937 1 443 

2012 245 000 217 000 1 847 1 283 

2013 280 000 200 000 2 160 1 160 

2014 219 000 230 000 1 837 1 153 

2015 270 000 232 000 2 247 1 127 
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7.2. Zpracování knihovního fondu 
V roce 2015 začala platit nová pravidla pro katalogizaci dokumentů – pravidla RDA

9
. Proto bylo 

nezbytné přejít z formátu UNIMARC na formát MARC21. 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 SKAT
10

 a Národní knihovnou ČR při tvorbě národních autorit 

a podílejí se na tvorbě republikového souborného katalogu CASLIN
11

. 

Do fondu zvukových knih ve studovně (pro handicapované uživatele) přibylo v roce 2015 

celkem 100 nových titulů a celkový fond činí 907 knihovních jednotek nejrůznějších žánrů. 

Tento přírůstek fondu zvukových knih byl z poloviny financován z dotace, kterou poskytlo 

Ministerstvo kultury ČR v programu Knihovna 21. století ve výši 10 000 Kč. Půjčování 

je umožněno pouze handicapovaným uživatelům (mají výjimku v autorském zákoně). 

Registrováno je 27 uživatelů, kteří si během roku 2015 vypůjčili celkem 1 440 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. V roce 2015 byla k 70. výročí konce 2. světové války zpracována 

regionální bibliografie mapující období 1938 – 1947 s geografickým záběrem jižních Čech. 

 

7.3. Aktualizace knihovního fondu 
Aktualizace knihovního fondu je prováděna průběžně. Úbytek knihovního fondu k 31. 12. 2015 

činil celkem 3 706 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. Seznamy 

vyřazených publikací byly vystaveny pro zájemce (jiné knihovny) na internetu; požadované 

knihy byly knihovnám rozeslány za úhradu poštovních poplatků. Zbytek knih a časopisů 

byl za symbolickou cenu rozprodán čtenářům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

fondu/katalogizacni-politika/rda 
10

 Více na: http://www.skat.cz/ 
11

 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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8. Výkon regionálních funkcí 

 

 

2013 2014 2015 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Výše dotace Jihočeského kraje na výkon 

regionálních funkcí knihoven (RF) 
978 000 981 000 981 000 

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

Počet obsluhovaných knihoven 48 48 48 

PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST 

Počet obsloužených knihoven 48 48 48 

Počet poskytnutých konzultací 78 153 179 

Počet metodických návštěv 226 212 213 

STATISTIKA KNIHOVNICKÝCH ČINNOSTÍ 

Počet obsloužených knihoven 43 44 45 

Počet zpracovaných statistických výkazů 50 50 50 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Počet obsloužených knihoven 45 44 44 

Počet vzdělávacích akcí v rámci RF 14 13 20 

Počet účastníku vzdělávacích akcí v rámci RF 99 129 121 

PORADY 

Počet obsloužených knihoven 43 42 42 

Počet porad 8 7 8 

Počet účastníků 95 87 103 

REVIZE A AKTUALIZACE KNIHOVNÍHO FONDU 

Počet obsloužených knihoven 6 16 14 

Počet revidovaných knihovních jednotek 9 400 10 700 8 350 

Počet revidovaných knihoven 5 11 7 

STAV VÝMĚNNÉHO FONDU 

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

Roční přírůstek výměnného fondu 1 667 1 587 1 484 

CIRKULACE VÝMĚNNÉHO FONDU 

Počet obsloužených knihoven 45 45 46 

Počet expedovaných souborů 232 211 190 

Počet svazků v souborech 16 128 14 284 12 760 

SERVIS VÝPOČETNÍ TECHNIKY 

Počet obsloužených knihoven 10 6 3 

Počet akcí 10 6 3 

DOPRAVA V RÁMCI VÝKONU RF 

Počet obsloužených knihoven 48 48 48 

Počet ujetých kilometrů 5 497 4 470 4 268 

 



18 

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 a 6 neprofesionálních 

knihoven) nebo Clavius REKS (30 neprofesionálních knihoven). Proces budování základní 

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

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. Již v roce 2014 

zpracovala většina profesionálních knihoven společně s oddělením regionálních služeb Městské 

knihovny v Českém Krumlově žádosti o poskytnutí finančních prostředků na rok 2015 

na Ministerstvo kultury ČR do programu VISK3. Bylo zpracováno celkem 8 žádostí (knihovna 

v Horní Plané žádost nepodala). I Městská knihovna v Českém Krumlově pověřená řízením 

regionálních funkcí podala žádost o tento grant na přestup na MARC21. Všechny podané žádosti 

byly schváleny a knihovny obdržely finance ve výši 70 % z požadované částky. S tímto také 

souvisela velká metodická pomoc těmto knihovnám s přechodem na formát MARC21, zajištění 

školení, individuální proškolení v knihovnách, pomoc s opravami apod. 

Profesionální knihovny (Benešov nad Černou, Brloh, Křemže, Kaplice, Velešín, Větřní, 

Vyšší Brod) zahájily ve 2. pololetí roku 2015 práci ve formátu MARC21 a katalogizaci 

dokumentů v nových pravidlech RDA. 

 

8.1. Poradenská a konzultační činnost 
Metodické návštěvy a konzultace byly v roce 2015 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. 

 

8.2. Statistika 
Počátkem roku 2015 pomáhala pracovnice oddělení regionálních služeb profesionálním 

i neprofesionálním knihovníkům se zpracováním statistického výkazu za knihovnu za rok 2014, 

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 2014 

 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 

 

8.3. 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 



19 

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. 

 

8.4. Aktualizace fondů knihoven 

 Z výměnného fondu v Městské knihovně v Českém Krumlově byla provedena v roce 2015 

aktualizace a bylo vyřazeno celkem 1 484 svazků knih a 37 brožur (v těchto odpisech jsou 

i ztráty). 

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

 Odpisy fondu (zastaralý a opotřebovaný) při revizích v knihovnách Dolní Třebonín 

(186 svazků), Netřebice (147 svazků), Mirkovice, Malonty (1 500 svazků), Přední Výtoň 

(201 svazků) 

 Aktualizace fondu v knihovně Brloh (350 svazků), před revizí v  Křemži (500 svazků) 

 

8.5. Revize fondů knihoven 

 V roce 2015 byla provedena revize celého fondu v knihovnách napojených do Clavius 

REKS – Mirkovice (420 svazků), Netřebice (1 442 svazků), Dolní Třebonín (797 svazků), 

Malonty (3 700 svazků), Přední Výtoň (1 400 svazků) 

 Dále proběhla revize v Knihovně městyse Křemže (pomoc se zahájením a protokolem 

z revize) 

 Na všechny revize zapůjčilo revizní scannery oddělení regionálních služeb Městské 

knihovny v Českém Krumlově 

 

8.6. 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, Omlenici. 

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

tématik, slovníků, autorit (průběžně). 

 Kontrola autorit – ve fondu knihoven v Kájově, Zubčicích (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 Rychnov nad Malší, Omlenice (ročníky 2010 – 

2013) 
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8.7. Školení pro profesionální knihovníky 
V roce 2015 Městská knihovna v Českém Krumlově zajišťovala kromě metodického vedení 

i školení profesionálních knihovníků. 

 Bezpečný internet 

 Přechod na MARC 21 a nová katalogizační pravidla RDA 

 Standardy veřejných knihovnických a informačních služeb 

 Služby knihoven knihovnám 

 Přátelská pracoviště, bezbariérová knihovna 

 Ptejte se knihovny 

 Historie knihovnictví v Českém Krumlově a regionu 

 Přednáška Zahrada krásných knih – literatura pro mládež v současnosti  

 Putování po Českobudějovicku – seznámení s činností jiných knihoven regionu 

 

8.8. Jednání se samosprávou 

 Jednání se starosty obcí – zapojení knihoven (které jsou mimo Clavius REKS) o připojení 

do REKS – knihovny Besednice, Bujanov, Chvalšiny, Malonty, Soběnov. 

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

zlepšení prostředí a vybavení knihoven. 

 Dále bylo jednáno se zřizovateli v souvislosti s REKS – výpůjčním protokolem (druhé PC) 

a zlepšení prostor knihovny (zatékání) – Netřebice, Bujanov 

 Zajišťování revizí v knihovnách (spolu s metodičkou) 

 

8.9. Rozvoz knihovních souborů po regionu 
Většina knihoven obdržela v roce 2015 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 48 výjezdů a najeto bylo celkem 4 268 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. 

 

9. 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. 
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Příklady absolvovaných vzdělávacích akcí: 

 Budoucnost veřejných knihoven (29. 1. 2015, Praha) 

 Ptejte se knihovny (18. 2. 2015, České Budějovice) 

 WIKI seminář (26. 2. 2015, Praha) 

 Nová katalogizační pravidla RDA (18. a 25. 3. 2015, České Budějovice) 

 Budoucnost knihovnických profesí (22. 4. 2015, Praha) 

 Občanský zákoník (29. 4. 2015, České Budějovice) 

 Přátelská pracoviště (5. a 19. 5.2015, České Budějovice) 

 Setkání knihoven působících ve městech zapsaných na seznam památek UNESCO 

(10. – 11. 6. 2015, Kutná Hora) 

 Sociální dialog v oblasti kultury – závěrečná konference (23. 6. 2015, Praha) 

 Regionální literatura v malých obcích (16. 7. 2015, Pištín) 

 Šťastné číslo pro knihovnu – workshop k ROI (22. 9. 2015 a 20. 11. 2015, Praha) 

 Přátelská pracoviště – kvalita služeb a možnost certifikace (15. a 16. 10. 2015, Praha) 

 Regionální funkce knihoven – celostátní seminář (20. a 21. 10. 2015, Pardubice) 

 Moderní knihovnické systémy pro malé knihovny (9. 11. 2015, České Budějovice) 

 Web knihovny jako nástroj marketingové propagace (9. 11. 2015, Praha) 

 Knihovny.cz – centrální portál knihoven (25. 11. 2015, České Budějovice) 

 

 

10. Kulturní a vzdělávací činnost 

Městská knihovna v Českém Krumlově realizovala v roce 2015 celkem 94 kulturních akcí, které 

navštívilo 2 550 účastníků. Dále v knihovně úspěšně proběhlo 46 vzdělávacích akcí 

s návštěvností 1 014 osob. Oproti předchozím letům se jedná o mírný pokles počtu akcí 

i návštěvníků kulturních akcí, naopak u vzdělávacích akcí došlo k nárůstu. Nabídka kulturních 

akcí je velmi široká od autorských čtení, přes vernisáže, přednášky, hudební vystoupení 

až po pohádky a tvořivé dílny pro děti. Vzdělávací akce jsou zaměřeny zejména na školní 

a středoškolskou mládež a potom i na seniory, kteří jsou stále silnější cílovou skupinou. 

Níže uvádíme několik tradičních kulturních a vzdělávacích akcí.
12

 

 

10.1. 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 2015 se konal již 12. ročník, tentokrát 

na téma „Rozkvetlý svět“ a setkal se s nebývalým zájmem. Letos bylo přihlášeno 377 výtvarných 

prací a 80 literárních prací. Celkem tedy 457 prací. Letošní ročník soutěže byl vyhlášen k 1. 9. 

2015, příjem soutěžních prací byl ukončen 10. 11. 2015 a slavnostní vyhlášení vítězů s kulturním 

programem se konalo 2. 12. 2015 v Prokyšově sále. Od 2. 12. 2015 do 2. 2. 2016 se konala 

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 

                                                 
12

 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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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. 

 

10.2. Projekt „Cesta do knihovny“ 
Cesta do knihovny je projekt určený na podporu dětského čtenářství a v roce 2015 odstartoval již 

jubilejní 10. 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. 

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 Sdružení knihovníků 

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

děti za odměnu dostanou čtenářský průkaz na 12 měsíců zdarma. 

 

10.3. Koncert mezi knihami 
Důkazem, že knihovna je místem i netradičního kulturního vyžití je již třetí 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. 

 

10.4. 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. 

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. 

 

10.5. 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. 
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11. 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 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 2015 od zřizovatele města 

Český Krumlov 

- Dotace: 4 670 710Kč 

- Komentář: V listopadu 2015 byla na základě vstřícnosti zřizovatele navýšena dotace 

na provoz o 10 710 Kč z důvodu plošného zvýšení tarifních platů zaměstnanců o 3 %. 

 

2) Dotace Jihočeského kraje z Programu podpory zajištění výkonu regionální funkce knihovny 

v roce 2015
13

 

- Dotace: 981 000 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) Dotační titul: Knihovna 21. století
14

 

- Název projektu: Budování fondu zvukových knih 

- Dotace: 10 000 Kč 

- Celkové náklady: 20 000 Kč 

- Komentář: Jako novou bezplatnou službu zavedla Městská knihovna v Českém Krumlově 

půjčování zvukových knih nevidomým a slabozrakým uživatelům, příp. i pohybově 

handicapovaným, v druhém pololetí roku 2007, kdy byly nakoupeny první tituly jako 

základ nově budovaného fondu knihovny. K 31. 12. 2015 obsahuje tento fond celkem 907 

knihovních jednotek nejrůznějších literárních žánrů, které byly v roce 2015 půjčovány 27 

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

v roce 2015 celkem 100 nových titulů. 

 

4) Dotační titul: VISK3
15

 

- Název projektu: E-knihy v Městské knihovně v č. Krumlově 

- Dotace: 19 000 Kč 

- Celkové náklady: 27 687 Kč 

                                                 
13

 Více na: http://www.cbvk.cz/index.php?lang=CZ&s=knihovny&pg=regionalnifunkce 
14

 Více na: http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21 
15

 Více na: http://visk.nkp.cz/ 

http://www.cbvk.cz/index.php?lang=CZ&s=knihovny&pg=regionalnifunkce
http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21
http://visk.nkp.cz/
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- Komentář: V Městské knihovně v Českém Krumlově byla zavedena nová služba 

půjčování e-knih, což opět rozšířilo portfolio poskytovaných služeb. O službu je mezi 

čtenáři zájem, který postupně stoupá. Od května 2015, kdy byla nová služba vypůjčování 

e-knih zavedena, bylo realizováno celkem 87 výpůjček, které realizovalo 26 čtenářů. 

Průběžně provádíme osvětu jak při osobním kontaktu se čtenáři, při tematických 

besedách, tak pravidelně i na webových stránkách. V rámci projektu byly zakoupeny 

i 2 ks monitorů k PC, které slouží čtenářům. 

 

5) Dotační titul: VISK3 

- Název projektu: MARC21 v Městské knihovně v Č. Krumlově 

- Dotace: 69 000 Kč 

-  Celkové náklady: 100 161 Kč 

- Komentář: V průběhu roku 2015 proběhl technologický i praktický přechod 

z katalogizačního formátu UNIMARC na formát MARC21. Technologickou přípravu 

systému včetně licencí zajistila firma Lanius, která zároveň zaškolila kompetentní 

pracovníky knihovny. Zmíněný přechod proběhl bez větších potíží. Kromě softwarové 

přípravy a školení byl pořízen i hardware – dva PC a dva scannery čárových kódů. 

Tato technika slouží k rychlejšímu a efektivnějšímu zpracování knihovního fondu. 

 

6) Dotační titul: Program podpory kultury města Český Krumlov v roce 2015
16

 

- Název projektu: Výtvarná a literární soutěž pro děti (12. ročník) 

- Dotace: 7 000 Kč 

-  Celkové náklady: 14 612 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 2015 se konal 

již 12. ročník, tentokrát na téma „Rozkvetlý svět“. Knihovna poskytuje možnost výtvarně 

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

Letošní 12. ročník soutěže byl vyhlášen k 1. 9. 2015. Příjem soutěžních prací byl ukončen 

10. 11. 2015. Slavnostní vyhlášení vítězů s kulturním programem se konalo 2. 12. 2015 

v Prokyšově sále. Od 2. 12. 2015 do 2. 2. 2016 se konala v oddělení pro děti výstava všech 

prací odevzdaných do soutěže. 

 

7) Sponzorský dar MUDr. Mirky Divišové 

- Dar: 5 000 Kč 

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

a každoročně knihovnu podporuje i finančním darem. 

 

 

 

                                                 
16

 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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12. Provozní záležitosti 
 

12.1. 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. 

 

Nové vybavení pořízené v roce 2015 

Oddělení Vybavení Poznámka 

pro dospělé 

Sedací souprava dvoudílná se stolkem - nové posezení pro 

čtenáře 
  Sedací souprava - nové posezení pro čtenáře 

Věšáková stěna 

LCD monitor 

Pořízeno z 

grantu MK ČR 

VISK3 

studovna 

2 x kancelářské křeslo 

  Stůl na PC 

Venkovní A stojan na plakáty 

PC set 

Pořízeno z 

grantu MK ČR 

VISK3 

pro děti 
Tabule na kolečkách 

  

2 x skládací stůl 

pobočka Plešivec 

Výpůjční pult 

Kancelářské křeslo 

Tiskárna na lístky 

Scanner čárových kódů Pořízeno z 

grantu MK ČR 

VISK3 
PC set 

pobočka Mír 

Konferenční stolek 

  

2 x sedací pytel 

2x křeslo 

2x skládací stůl 

Tiskárna na lístky 

Městská galerie Venkovní A stojan na plakáty 

Všechna 

oddělení 

Licence knihovního systému Clavius k přechodu na 

MARC21 

Pořízeno z 

grantu MK ČR 

VISK3 
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12.2. 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 zatím neprobíhá. 

 

13. Prezentace knihovny a spolupráce 

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

oblastí, které je nezbytné věnovat maximální pozornost. V této oblasti byly dosud nemalé 

rezervy. 

 

13.1. Webové stránky a sociální sítě 
Základním nástrojem komunikace jsou webové stránky knihovny

17
 a profil na sociální síti 

Facebook
18

. Webové stránky jsou obsahově každý pracovní den aktualizovány. V roce 2016 však 

bude nezbytná jejich celková modernizace, rozšíření funkcionalit a nová grafická podoba. Oblast 

sociálních sítí je perspektivní zejména z důvodu velmi rychlého sdílení a šíření informací 

o kulturních a vzdělávacích akcích. 

 

13.2. Spolupráce s médii 
Další důležitou oblastí je spolupráce s médii. Od listopadu 2015 se podařilo zavést v Novinách 

města Český Krumlov pravidelnou rubriku „Nepřehlédněte v knihovně!“, která informuje čtenáře 

o novinkách ve fondu knihovny. Akce knihovny prezentujeme na webu města Český Krumlov, 

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. 

 

13.3. 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).  

 

13.4. 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 

(viz kapitolu 7.2.) je aktivně zapojena do benchmarkingu knihoven,
19

 jehož nositelem je Národní 

informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS).
20

 Výsledky tohoto projektu umožňují 

srovnávat výkony a efektivitu knihoven v rámci ČR. 

                                                 
17

 www.knih-cz.cz 
18

 www.facebook.com/KNIHOVNA.CK 
19

 Více na: http://www.benchmarkingknihoven.cz/ 
20

 Více na: http://www.nipos-mk.cz/ 

http://www.knih-cz.cz/
http://www.facebook.com/KNIHOVNA.CK
http://www.benchmarkingknihoven.cz/
http://www.nipos-mk.cz/
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14. Ekonomické hodnocení 

Z ekonomického hlediska se rok 2015 nevyznačoval zásadními výkyvy příjmů ani výdajů. 

Jediným výraznějším výkyvem byl pokles vlastních příjmů cca o 11 % (finančně vyjádřeno: 

22 855 Kč) ve srovnání s rokem 2014, což bylo způsobeno mírným poklesem výběru 

registračních poplatků a pokut za pozdní vrácení či poškození knih. Nižší výběr souvisí s mírným 

poklesem počtu registrovaných čtenářů i výpůjček.  

V roce 2015 byla Městská knihovna v Českém Krumlově naopak úspěšná při získávání 

finančních prostředků nad rámec příspěvku od zřizovatele. Podařilo se získat, řádně využít 

a vyúčtovat granty ve výši 109 377 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.
21

 V roce 2009 bylo knihovnou vynaloženo 680 000 Kč, 

v roce 2010 po nástupu úsporných opatření 415 000 Kč a v roce 2015 celkem 502 000 Kč, 

což činí 74 % z částky roku 2009. Postupný nárůst výdajů na nákup knihovního fondu brzdí 

zejména rostoucí náklady na energie. Za poslední rok činil nárůst výdajů na energie cca 8 % 

(finančně vyjádřeno: 43 732 Kč). 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 % a v roce 2015 další 3 %. Díky vstřícnosti zřizovatele byla polovina výdajů na nárůst platů 

v roce 2015 sanována navýšením provozního příspěvku. 

 

15. Hlavní úkoly na rok 2016 

 

 Zpracovat „Koncepci Městské knihovny v Českém Krumlově na léta 2016 – 2020“ 

a projednat ji v orgánech města Český Krumlov. 

 Zpracovat projekty do dotačních programů Ministerstva kultury ČR: 

- Knihovna 21. století – projekt: „Rozvoj fondu zvukových knih v Městské knihovně 

v Českém Krumlově“ – aktivity: nákup zvukových knih pro handicapované. 

- Knihovna 21. století – projekt: „Podpora čtenářství v Městské knihovně v Českém 

Krumlově“ – aktivity: uspořádání 2. ročníku akce Noc literatury (čtení na čtyřech 

místech v Českém Krumlově); realizace akce Listování (tři vystoupení scénického 

čtení v Prokyšově sále, dvě pro děti, jedno pro dospělé). 

- VISK3 – projekt: „Rozšíření služeb Městské knihovny v Českém Krumlově jako 

centra celoživotního vzdělávání“ – aktivity: uspořádání deseti workshopů na trénink 

paměti; uspořádání pěti workshopů na posílení informační gramotnosti; pořízení 

biblioboxu, dvou PC sestav a projekční techniky. 

                                                 
21

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



28 

 Zpracovat projekt do dotačního programu města Český Krumlov: 

- Program podpory kultury města Český Krumlov v roce 2016 – projekt: „Výtvarná 

a literární soutěž Městské knihovny v Českém Krumlově, 13. ročník“ – aktivity: 

uspořádání 13. ročníku Výtvarné a literární soutěže pro děti a mládež; příprava 

a vydání sborníku nejlepších literárních děl účastníků z posledních ročníků soutěže. 

 Zprovoznit nové webové stránky knihovny. 

 Zpracovat nové logo a s ním související vizuál knihovny. 

 Zapojit se do 6. ročníku výtvarné soutěže, kterou vyhlašují Lesy ČR ve spolupráci 

s Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích a dalšími partnery. 

 Pokračovat v osvědčeném již 11. ročníku projektu „Cesta do knihovny“ pro 1. ročníky 

základních škol z Českého Krumlova. 

 Podílet se na kulturních akcích města, 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. 

 Rozšiřovat a zkvalitňovat nabídku kulturních a vzdělávacích akcí v knihovně. 

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

a připravit další nutné investiční akce. 

 

16. Ohlédnutí za rokem 2015 

 

Rok 2015 přinesl do Městské knihovny v Českém Krumlově změnu, a sice zásadní změnu 

personální. K 30. 9. 2015 se rozhodla odejít do důchodu dlouholetá ředitelka Mgr. Karla 

Votřelová a na její místo nastoupil od 1. 10. 2015 Mgr. Martin Nechvíle.  

Paní ředitelce Votřelové se podařilo knihovnu úspěšně provést dynamickým obdobím posledních 

dvou desetiletí, kdy se knihovnický obor zásadním způsobem proměnil zejména z důvodu 

nástupu digitalizace a elektronizace řady služeb. Tento proces stále probíhá a klade 

před knihovnu řadu úkolů a příležitostí. 

 

16.1. Co se podařilo 

 Od května 2015 byla zavedena nová služba půjčování e-knih, čímž knihovna opět 

rozšířila portfolio svých služeb. Čtenáři mohou tyto výpůjčky realizovat z pohodlí 

domova. 

 V roce 2015 se podařilo uživatelům nabídnout kromě standardně kvalitního knihovního 

fondu a s ním souvisejících služeb i 94 kulturních a 46 vzdělávacích akcí, které navštívilo 

dohromady 3 564 lidí, z čehož více než polovinu tvořily děti.  

 Knihovna se nově zapojila do celorepublikové akce Noc literatury. Tato netradiční a nová 

akce byla úspěšná a budeme v ní v následujících letech pokračovat.  

 Knihovna byla úspěšná i v žádostech o granty, kdy touto cestou nad rámec běžného 

rozpočtu získala 109 377 Kč. 

 Knihovna se zapojila do projektu „Spočítáme Vám ROI“, který se zaměřil na exaktní 

výpočet efektivnosti využití veřejných prostředků vynaložených na knihovny. 
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Výsledkem projektu je mimo jiné i zjištění, že za každou korunu veřejných prostředků 

vložených do rozpočtu českokrumlovské knihovny vytvoří tato instituce ročně veřejnosti 

službu přibližně v hodnotě 4,9 Kč. 

 V průběhu roku 2015 proběhl úspěšně v knihovně technologický i praktický přechod 

z katalogizačního formátu UNIMARC na formát MARC21. Tato změna probíhá ve všech 

českých knihovnách a je vyvolána nutností dosažení mezinárodní kompatibility 

při sdílení dat. 

 Na oddělení pro dospělé byla zřízena dvě nová pohodlná posezení pro čtenáře, která 

mohou využít nejen pro odpočinek, ale zejména pro četbu a strávení příjemných chvil 

v knihovně. 

 V roce 2015 byla pracovnicemi studovny jako praktická pomůcka pro badatele, studenty 

i zájemce o historii zpracována k 70. výročí konce 2. světové války regionální 

bibliografie mapující období 1938 – 1947 s geografickým záběrem jižních Čech. 

Tento velmi užitečný materiál je k dispozici volně ke stažení na webových stránkách 

knihovny a bude pravidelně aktualizován. 

 

16.2. Co se nepodařilo 

 Dosud se nepodařilo připravit a projednat možnosti výraznějších investic do hlavní 

budovy v Horní ulici. Klíčovou investicí je výměna nevyhovující elektroinstalace 

a dalších rozvodů. Tato investice je nezbytná pro další provozní i funkční rozvoj 

knihovny. 

 

 

 


