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1. Hlavní úkoly na rok 2012  

 

 Zpracovat 2 projekty do ministerského programu Knihovna 21. století (již 9. 

ročník Výtvarné a literární soutěže pro děti a budování fondu zvukových knih pro 

handicapované občany) a projekt do programu VISK 3 (obnova technického          

a programového vybavení – studovna) 

 

 Podílet se na organizaci každoroční akce Literární Šumava, která se bude konat   

17. a 18. 5. 2012 u nás v Č. Krumlově (pořádá Svaz knihovníků a informačních 

pracovníků – jihočeská odbočka – ve spolupráci s kolegy ze západních Čech) 

 

 Zapojit se do 2. ročníku výtvarné soutěže, kterou vyhlašují Lesy ČR (knihovna se 

celkem úspěšně zúčastnila 1. ročníku) 

 

 Pokračovat v projektu Cesta do knihovny pro 1. roč. základních škol 

 

 Podílet se na akcích města pořádaných k 20. výročí zápisu na prestižní Seznam 

světového kulturního dědictví UNESCO  

 

 Účast na celorepublikově vyhlášených akcích knihoven (např. „Březen – měsíc 

čtenářů“, Týden knihoven 2012, významná výročí apod.) 

 

 Účast na vzdělávacích a jiných důležitých knihovnických akcích 

 

 Vymalovat pobočku Mír po havárii vody  

 

  

 

   

 

1. 1. Číselné ukazatele  2011 2010 

Registrovaní čtenáři celkem 2.624 2.790 

- z toho do 15 let 505 681 

Návštěvníci knihovny  46.674 49.330 

Výpůjčky celkem 119.770 124.459 

- z toho naučná literatura dospělým 24.723 26.518 

             krásná literatura dospělým 67.993 67.612 

             naučná literatura dětem 2.295 2.658 

             krásná literatura dětem 10.299 11.023 
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              2011 2010 

ostatní dokumenty (zvukové knihy) 834 782 

Výpůjčky periodik 13.607 15.866 

Vzdělávací a kulturní akce 174 173 

Počet uživatelů internetu 1.498 1.568 

- z toho do 15 let 75 192 

Kopírování pro uživatele knihovny 623 734 

Tisky z internetu pro uživatele knihovny 703 969 

Počet virtuálních návštěv 39.277 36.356 

 

 

Uvedené číselné ukazatele zahrnují činnost celé městské knihovny, tzn., že jsou 

započítány statistické údaje centrální knihovny v Horní ulici, poboček Plešivec a Mír  

a některé výsledky činnosti oddělení regionálních služeb. 

 

Celkový počet čtenářů vykazuje pokles; tendence je obecně taková a bohužel postihla       

i naši knihovnu, třebaže činnost zaměřujeme na získávání nových čtenářů nejrůznějšími 

formami.   

Pokles je sledován výrazně u kategorie dětských čtenářů. Ačkoliv pokračuje dobrá 

spolupráce se školami (zájem škol o besedy, lekce informatiky a další různé programy 

narůstá), třebaže pořádáme akci Cesta do knihovny, díky které registrujeme každoročně 

prvňáčky jako začínající čtenáře, pokles se nedaří zastavit. 

 

Klesající trend je i u využití Internetu; opět se snížil počet dětských uživatelů, klesá          

i počet dospělých, kteří kvůli Internetu knihovnu využívají. Předpokládáme, že tento stav 

je důsledkem snadné dostupnosti Internetu jak ve školách, tak v domácnostech.  

 

Fyzická návštěvnost byla v roce 2011 nižší a nižší jsou i uvedené výsledky ve výpůjční 

činnosti. V této souvislosti je třeba zmínit, že po celý červenec 2011 byla knihovna 

v Horní zavřena z důvodu prováděné revize knihovního fondu.  

 

Knihovna udržuje v aktuálnosti své www stránky, na kterých podává základní informace 

o provozu, a také o akcích, které jsou průběžně připravovány pro veřejnost. Bylo 

zaznamenáno 8.889 čtenářského hledání v katalogu on line (tzn. z prostředí mimo 

knihovnu), 1.951 byl počet vstupů do čtenářského konta (opět z prostřední mimo 

knihovnu – v tomto případě se jednalo o prodlužování výpůjček nebo o rezervaci určitého 

titulu knihy).  

Návštěvnost www stránek knihovny se zvýšila oproti loňsku o cca 3.000 návštěv.  

Ve fotogalerii jsou průběžně ukládány „momentky“ z uskutečněných akcí. 

  

 



 4 

 

2.      Péče o knihovní fond 

 

2.1    Doplňování KF 

  

Přírůstek KF za rok 2011 celkem……….…………….…3.758 knih. jednotek 

z toho doplňovací odd. (hrazeno Jč krajem, příp. dary)…..1.696 knih. jednotek 

Úbytek KF v roce 2011 ………………………………… 2.187 knih. jednotek 

z toho doplňovací odd. …………………………………….. 703 knih. jednotek 

 

Knihovní fond obsahoval k 31. 12. 2011 celkem 116.328 knihovních jednotek; 

z toho 35.325 knihovních jednotek obsahoval tzv. výměnný fond regionálního 

oddělení. 

 

Na nákup knihovního fondu (knihy, časopisy, zvukové knihy, licence služby 

FULSOFT) byla využita celkem částka ve výši 592.457 Kč, z toho bylo 282.275 Kč                    

na nákup knihovního fondu doplňovacího oddělení (hrazeno z dotace Jihočeského 

kraje na výkon regionálních funkcí).  

 

Způsob nákupu se nezměnil; nákup KF je prováděn nadále převážně prostřednictvím 

Internetu s výhodnými rabaty. Jen malá část nových knih je nakupována v obchodech 

(jedná se o tituly, které se v obchodní internetové síti neobjevily), 291 knihovních 

jednotek (kromě knih a brožur jsou to i CD nosiče) knihovna získala darem (za 0,- Kč)    

a to jednak od čtenářů, dále od různých institucí, z toho 17 svazků knih bylo získáno 

z dotačního programu MKČR Česká knihovna, další publikace věnovali knihovně sami 

autoři. 

 

2.2    Zpracování KF 

 

Zpracování knihovního fondu probíhá prostřednictvím integrovaného knihovnického 

programu Clavius; nenastaly v něm žádné změny a oddělení zpracování knihovního 

fondu krumlovské knihovny pokračuje ve spolupráci s Národní knihovnou ČR na tvorbě 

národních autorit a podílí se na tvorbě republikového souborného katalogu CASLIN.    

Do fondu zvukových knih přibylo v roce 2011 celkem  100 nových titulů. Půjčování je 

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

 

Pracovnice studovny pokračuje v budování databáze tzv. analytických záznamů (je 

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

Krumlov a vůbec celého českokrumlovského regionu). Narůstající databáze těchto 

záznamů a uložené kopie článků jsou výborným zdrojem informací o našem městě            

a Českokrumlovsku, a to hlavně z hlediska událostí a významnějších osobností.  

Tyto záznamy o článcích jsou od roku 2008 díky novému programu (další modul systému 

Clavius – pořízen za finanční podpory z MK ČR – programy VISK 3 - 2008) dostupné 

uživatelům nejen ve studovně, ale už i prostřednictvím Internetu nejširší veřejnosti na 

stránkách knihovny www.knih-ck.cz (on line katalog knihovny). 

 

http://www.knih-ck.cz/
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Na rok 2011 – období prázdnin – knihovna naplánovala důležitý úkol a to revizi 

knihovního fondu (viz Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování 

veřejných knihovnických a informačních služeb - § 16, 17 a Vyhláška  88/2002 

Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 § 7).  

Jedná se o fyzickou kontrolu svazků s pomocí speciálního knihovnického programu.     

Po celý měsíc červenec bylo zavřeno oddělení pro dospělé čtenáře a oddělení pro děti. 

V první fázi byla provedena revize ve studovně; vzhledem k velikosti uloženého 

příručkového fondu byla zvládnuta celkem rychle a už od 11. 7. byla studovna s čítárnou 

opět uživatelům k dispozici (zajištěn přístup k internetu, četba denního tisku a časopisů, 

umožněny absenční výpůjčky časopisů). Současně probíhaly práce na revizi v ostatních 

odděleních v Horní 155. K 31. 7. byla revize v Horní 155 ukončena. Do konce prázdnin 

se podařilo zrevidovat knihovní fond na obou pobočkách (Mír a Plešivec) a ve skladu 

v Horní ulici. Předběžné výsledky revize jsou příznivé, ale dosud trvá dohledávání 

chybějících svazků; konečný písemný protokol bude k dispozici nejpozději do konce 

února, kdy bude revize definitivně uzavřena. 

 

2.3.   Aktualizace  KF 

 

Aktualizace knihovního fondu je prováděna průběžně. 

Úbytek KF k 31.12. 2011 činil celkem  2.187 knihovních jednotek.  

S vyřazenými knihami bylo naloženo podle platných předpisů. Po nabídkách knihovnám 

bylo přistoupeno k výprodeji veřejnosti, který se konal v prostorách Městské galerii 

začátkem listopadu. Neprodané publikace nakonec skončily ve sběru. 

 

3.    Služby čtenářům 

 

K žádnému neplánovanému omezení činnosti knihovny v roce 2011 nedošlo.       

Veřejnost byla dlouho před prázdninami upozorňována na zavření knihovny v červenci 

z důvodu provádění revize. Během srpna byl zachován obvyklý prázdninový provoz.                

 

Prostřednictvím MVS bylo poskytnuto našim čtenářům celkem 133 knih z jiných      

knihoven v republice. Z fondu českokrumlovské knihovny bylo poskytnuto jiným 

knihovnám v republice 669 svazků. 

 

K 31.12. 2011 je registrovaným čtenářům v Městské knihovně v Horní a na pobočkách 

Mír a Plešivec k dispozici celkem 11 počítačů, z toho 10 připojených k Internetu,  

2 slouží výhradně jen jako on line katalogy v oddělení dospělých čtenářů. 

     Přístupu k Internetu využilo celkem 1.498 čtenářů. Psaní v textovém editoru uživatelé 

knihovny vůbec nevyužili. 

Pro čtenáře knihovny bylo pořízeno v rámci kopírovací služby za poplatek ve studovně 

celkem 623 kopií z materiálů knihovny, dále 703 placených tisků z používaných tiskáren 

u počítačů. Každoročně v lednu je zasíláno Dilii hlášení o těchto kopiích a na základě 

tohoto hlášení je knihovně vystavena a knihovnou zaplacena faktura autorskému svazu 

(podle zákona). 
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V MěK (včetně poboček) bylo k dispozici (pro prezenční i absenční využití) celkem 112 

titulů novin, časopisů a dále průběžně doplňovaný fond regionálních publikací                  

a příručkové literatury (slovníky, encyklopedie, obrazové publikace aj.). 

 

Do knihovního fondu studovny přibylo v roce 2011 (mimo jiné) celkem 94 publikací, které 

byly pořízeny z účelové dotace, kterou knihovna pro rok 2011 získala v programu 

Ministerstva kultury Podpora pro památky UNESCO. Ve studovně byl zřízen nově „koutek“ 

pro publikace UNESCO, který bychom chtěli v co největší úplnosti doplňovat, a který by 

měl sloužit hlavně ke studijním účelům. Tento nově budovaný fond tvoří publikace nejen    

o samotné organizaci UNESCO, ale jsou v něm uloženy velké obrazové publikace                

o památkách – o tzv. statcích – které jsou zapsány na prestižní světový seznam památek, 

přírodního i nehmotného bohatství. 

 

Během roku 2011 uspořádala knihovna celkem 174 akcí; z toho jich 31 mělo vzdělávací 

charakter (např. individuální lekce základů práce s počítačem, instruktáže k použití 

Internetu, lekce informační výchovy pro školy, besedy o literatuře, autorech apod.).     

Oproti minulým letům je vykazováno méně těchto akcí, což bylo částečně způsobeno 

změnou pracovnice ve studovně. Ke změně došlo již v květnu, provoz studovny byl až do 

začátku srpna „suplován“ ostatními pracovnicemi knihovny. Od srpna pracuje ve studovně 

nová kvalifikovaná pracovnice, která samozřejmě bude s uživateli – v případě zájmu o tato 

školení – pracovat. V ostatních případech šlo o cestopisné besedy, autorská čtení, přednášky 

na zajímavá témata).  

 

Pro děti bylo připraveno za rok 2011 celkem 92 programů; kromě toho ještě další 

oblíbené soutěže a kvízy.  

Již pošesté se uskutečnila Cesta do knihovny; jde o projekt, který si klade za cíl získávat 

nové čtenáře mezi dětmi z 1. tříd ZŠ, které se naučily číst. Vyvrcholením  práce 

s prvňáčky je potom tzv. pasování na čtenáře v závěru školního roku.    

„Cesta do knihovny“ je mezi dětmi i pedagogy oblíbena; pouze malá část dětí skutečně 

knihovnu poté pravidelně navštěvuje a využívá.  

S velkým úspěchem u dětí se setkaly 2 akce začínajícího autora Jana Opatřila; šlo            

o autorské čtení z knihy Dobrodružství kapříka Metlíka, kterého se zúčastnily 2 třídy 

mladších žáků. Další autorské čtení, které se dětem velmi líbilo, bylo zářijové čtení Petra 

Holána z jeho knihy Vyprávěnky čubičky Kvídy (autor s sebou do knihovny přivedl         

i živou jezevčici Kvídu!).  

K nejzdařilejším programům patřil také ten, který pracovnice dětského oddělení 

připravila k 75. narozeninám významného herce a režiséra Zdeňka Svěráka; program se 

jmenoval Podvečerní radovánky se Z. Svěrákem. Knihovna se tímto programem 

(zúčastnilo se ho i několik rodičů a dokonce hasič profesionál ve služební výstroji, který 

si s dětmi povídal na téma požární ochrany) přihlásila k republikové akci Noc 

s Andersenem. 

V rámci Rožmberského roku proběhla pro děti také tříkolová soutěž ve znalostech dětí    

o historii města. Poprvé bylo i v naší knihovně uspořádáno místní kolo postupové 

výtvarné soutěže Les a příroda kolem nás, kterou vyhlásily Lesy ČR s Jihočeskou 

vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích a ZOO Ohrada. Obě soutěže byly 

slavnostně vyhodnoceny. 
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I v roce 2011 byla vyhlášena  začátkem nového školního roku již tradiční Literární           

a výtvarná soutěž pro děti; konala se již poosmé, téma znělo „Země je kulatá… a všude 

máme kamarády“. Odborná porota vybírala nejlepší práce z 323 výtvarných prací a 42 

prací literárních. Při slavnostním vyhlášení výsledků v Prokyšově sále byli autoři 

úspěšných prací odměněni knihami a drobnými dárky (na tuto soutěž knihovna žádala – 

stejně jako v letech minulých – podporu podaným projektem na Min. kultury ČR v rámci 

grantového programu Knihovna 21. století a získala 5.000,- Kč). Po skončení soutěže 

byly všechny práce dětí vystaveny v prostorách knihovny a tato výstava potrvá ještě do 

konce ledna 2012. 

Knihovnice dětského oddělení také připravila pracovní listy k říjnové výstavě Poznej 

světové dědictví UNESCO. Tyto listy (verze pro mladší žáky a další verze pro žáky od 6.  

do 9. tříd základních škol) byly dětem rozdávány k vyplnění při jejich návštěvě výstavy. 

Ačkoliv na tuto fotografickou výstavu památek UNESCO byly pozvány všechny 

krumlovské školy, je třeba za aktivitu pochválit hlavně ZŠ Linecká.  

 

Také pro dospělé návštěvníky se konala celá řada zajímavých besed na různá témata; již 

tradičně velkou návštěvnost knihovna zaznamenala při cestopisných přednáškách             

a besedách, které se konají díky knihovně „nakloněným“ spoluobčanům, tzn. bez nároků 

na honorář (např. Putování Mexikem po památkách Mayů a Olmeků a další Cesta po 

Aljašce s JUDr. Milenou Novákovou, Trek kolem Annapurny s MUDr. Janem Koubou, 

Z Kalimantanu přes Východní Timor do Austrálie s panem Davidem Heidem, Za 

přírodními krásami do Mexika s panem Miroslavem Černým). 

Hlavně pro ženy, příp. maminky s dětmi, byla v dubnu zorganizována výtvarná dílna pod 

názvem Velikonoční hrátky s pedigem. S ohledem na nadšení z vydařených výrobků bude 

mít tato dílna (s paní Růženou Lepšovou, knihovnicí z Benešova n. Černou) v roce 2012 

určitě pokračování.   

Další besedy či přednášky se konaly na téma péče o zdraví (např. Jak posílit imunitní systém, 

Výživa včera, dnes a zítra aneb Jak se projíst ke zdraví, Na rovinu o závislostech).  

Jeden večer byl věnován besedě o krumlovských klášterech s koordinátorem projektu 

revitalizace Ing. Janem Vondroušem. 

Ve spolupráci s Milevským muzeem a jč Obcí spisovatelů připravila knihovna koncem 

května pro veřejnost opět komponovaný program – renesanční večer s tanci, šermem       

a tentokrát – jako příspěvek k Rožmberskému roku – s renesanční poezií rožmberského 

básníka Theobalda Hocka. Ke zdaru akce a příjemnému zážitku jistě přispělo i nádherné 

prostředí Prokyšova sálu. 

 

Pro některé akce bylo zvoleno příjemné prostředí Městské galerie; konala se zde např. 

během dubna výstava ve spolupráci s občanským sdružením Klub přátel červenobílé hole 

pod názvem Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme. Výstava představila život hluchoslepých 

spoluobčanů; obdiv si zasloužily hlavně výtvarné práce těchto klientů.  

V květnu se zde konala putovní výstava školních časopisů a sborníků, kterou poskytlo 

občanské sdružení ABECEDA. V rámci této výstavy se konala i velmi zajímavá beseda 

žáků 9. ročníku ZŠ Za Nádražím s novinářem (podpora mediální výchovy).  

Během srpna probíhala v galerii výstava výtvarných prací krumlovské výtvarnice Evy 

Karmazínové.  
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V říjnu si mohli zájemci prohlédnout další ročník putovní výstavy fotografií Poznej 

světové dědictví UNESCO (letos začínala výstava přednáškou RNDr. Mileny Blažkové, 

autorky výstavy). Poprvé byla výstava pravidelně otevřena i přes víkendy; dozor mohl být 

zaplacen, protože i na to byly získány prostředky v dotačním programu MKČR Podpora 

pro památky UNESCO. 

Krátce před zahájením této výstavy se zde konal další Adventní podvečerník; Swingtrio 

se vzácnými hosty – dokonce s panem Petrem Vokem z Rožmberka a panem starostou. 

Součástí hudebního programu byl také křest nové knihy pana J. Vaněčka Veselosti 

z krumlovského Česka, ke kterému byla přizvána paní Inge Švandová-Koutecká. 

Velmi vydařené bylo také Poetické autorské čtení, které se konalo v Městské galerii       

ve spolupráci s občanským sdružením FOKUS, které podporuje lidi s duševním 

onemocněním.  

Prostory Městské galerie byly využity také pro některé z porad knihovníků okresu, pro 

prodej vyřazených knih a v závěru roku pro slavnostní ukončení Akademie 3. věku. 

Všechny akce knihovny zde nejsou uvedeny; pravidelně jsou doplňovány www stránky 

knihovny, kde je možno čerpat bližší informace (viz www.knih-ck.cz), příp. vidět záběry 

z akcí ve fotogalerii. 

 

Ze spolupráce knihovny a Domů s pečovatelskou službou byla zajištěna pro seniory, ale                        

i pro jinak handicapované uživatele, další služba a to dovoz knih přímo na určenou 

adresu. Zatím tuto službu využívá málo spoluobčanů, služba funguje a nabídka pro 

ostatní samozřejmě stále trvá.  

 

Knihovna trvale nabízí svým uživatelům i vzdělávací akce, např. základní instruktáže 

k používání počítače, textového editoru, Internetu, on line katalogu knihovny apod. 

Jak v oddělení pro děti a mládež, tak ve studovně a v oddělení pro dospělé čtenáře, ale      

i v obou pobočkách knihovnice instalují během roku bezpočet výstavek k významnějším 

výročím autorů nebo na různá témata, informují prostřednictvím nástěnek o důležitých 

společenských událostech apod. 

 

4.     Metodická činnost 

  

Začátkem roku metodička knihovny zpracovala 52 statistických výkazů (ukazatele roku 

2010) za knihovny českokrumlovského metodického obvodu. V rámci metodické pomoci 

obecním i městským knihovnám regionu uskutečnila celkem 180 metodických návštěv, 

evidováno bylo 81 konzultací.  

Konkrétní fyzická pomoc byla poskytnuta při 3 aktualizacích knihovních fondů, při práci 

s integrovaným knihovnickým systémem, Clavius a Clavius REKS a také při zpracování 

projektů do grantových programů Min. kultury ČR – VISK 3 nebo Knihovna 21. století.    

Pro pracovníky v knihovnách bylo uskutečněno celkem 19 vzdělávacích akcí. Pokračoval 

rozvoz výměnných souborů knih (ve 173 souborech bylo rozvezeno celkem 12.030 

svazků), konalo se 9 porad pro knihovníky z profesionálních knihoven a pro dobrovolné 

knihovníky regionu. 

Ve 2. čtvrtletí 2011 byla úspěšně provedena revize výměnného knihovního fondu. 

 

http://www.knih-ck.cz/
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Činnost oddělení regionálních služeb i celkové výsledky byly ovlivněny pracovním 

úrazem metodičky a její více než tříměsíční pracovní neschopností; přesto jsou výsledky 

metodické činnosti za rok 2011 velmi dobré. 

V průběhu roku byla také řešena otázka rozvozu výměnných souborů; dosavadní řidič (po 

téměř 15letém působení v knihovně, musel změnit zaměstnání, které mu již neumožňuje 

pro knihovnu pracovat) musel být nahrazen jiným řidičem. 

 

Podrobný výkaz o činnosti a hospodaření v rámci regionálních služeb je vypracováván 

každoročně v lednu a předáván Jihočeské vědecké knihovně v Č. Budějovicích, která 

zpracovává výsledky za celý kraj a komplexní výkaz předává na Jihočeský kraj.   

 

5.    Další činnost 

 

Ředitelka se během roku zúčastnila na práci Rady Souborného katalogu (SKAT – 

Sdružení knihoven) – příprava Výroční schůze sdružení v Praze (ostatní podíl 

elektronicky). 

 

Ředitelka knihovny je členkou Kulturní komise města; zúčastňovala se jednání této 

komise. 

 

Ředitelka se podílela na průběhu oblastního kola víceoborové soutěže – obor recitace – 

jako porotkyně v soutěži Zvonek z Novohradských hor 2011. 

 

Stejně jako v roce 2010 se ředitelka knihovny i v roce 2011 podílela na programu 

Akademie 3. věku, kterou pořádaly pro velký zájem opět Domy s pečovatelskou službou 

Č. Krumlov pro seniory. 

 

Nadále pokračuje již dlouhodobá spolupráce knihovny s českokrumlovskými školami, 

institucemi  a organizacemi (např. Domy s pečovatelskou službou, Klub českých turistů, 

nově navázána spolupráce s obč. sdruž. FOKUS). 

 

6.    Porady, školení a semináře 

 

Během roku se pracovnice českokrumlovské knihovny zúčastnily mnoha školení                

a seminářů, např.: 

   

 V Národní knihovně ČR v Praze – školení supervisorů – program Autority, 

setkání uživatelů systému Clavius  

 

 V Městské knihovně v Praze – seminář Závazky čtenářů vůči knihovnám, 

Knihovnická dílna 2011 (dvoudenní cyklus přednášek a seminářů) 

 

 V JVK Č. Budějovice – Google a jeho služby (cyklus), Práce s dětskými 

čtenáři, Zálohování dat a bezpečnost práce s internetem (cyklus) 
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 SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) 

Setkání jihočeského Klubka – práce s dětskými čtenáři 

Krásy jižní Moravy – s návštěvou Městské knihovny v Hodoníně a Městské 

knihovny Mikulov                                             

Literární Šumava 2011 –  Šumava jako zdroj inspirace (práce s regionální 

literaturou) – Klatovy 

Knihovnický happening 2011 – zahájení Týdne knihoven 2011 – Ostrava   

Knihovny současnosti – Konference knihoven ČR 2011 – Č. Budějovice 

Celostátní dvoudenní seminář Regionální funkce knihoven – Plzeň  

Poznávací zájezd Po knihovnách Švýcarska (Votřelová) 

Malé podzimní setkání knihovníků v Soběslavi – návštěva nově rekonstruované 

knihovny 

           

Jiné: 

 

 Pracovnice českokrumlovské knihovny se během roku zúčastnily několika 

školení, která pořádala bezplatně Unie zaměstnavatelských svazů (vzdělávání 

pro pracovníky kultury) z dotačních prostředků EU (jedna pracovnice 

navštěvuje 160 hodinový knihovnický inovační kurz, ředitelka absolvovala kurz 

manažerských dovedností, dále blok školení o řízení lidských zdrojů, ekonomka 

v rámci těchto kurzů absolvovala počítačové školení ECDL (cyklus), dále 

semináře k ekonomice příspěvkových kulturních organizací) 

 Seminář pro pracovníky dětských oddělení – Poezie pro děti – Tábor  

 Seminář Cestou necestou – o historii dopravy v regionu – Kaplice  

 Školení – nová verze knihovnického programu Clavius – se zástupci firmy 

LANius u nás v Č. Krumlově (pro pracovníky krumlovské knihovny a ostatní 

profesionální knihovníky z regionu) 

 

 Ekonomka knihovny absolvovala další potřebná školení v rámci účetnictví, 

mezd apod. – Č. Budějovice, Praha) 

 

7. Změny ve vybavení MěK 

 

 2 nové LCD monitory (pro studovnu) 

 2 nové výkonné počítače s tiskárnou (pro odd. zpracování KF a odd. pro 

dospělé) 

 laserová tiskárna (odd. zpracování) 

 laminátor (odd. pro dospělé) 

 nábytek – 2 konferenční stolky a 4 čalouněná křesílka (odd. pro dospělé) 

 flipchart (pro pobočku Plešivec) 

 3 ks – otočné pracovní židle (dospělé odd. a dětské odd.) 

 

 z dotačních prostředků na regionální činnost (od Jč kraje) pořízen pro odd. 

regionálních služeb nový pracovní stůl, vázací přístroj a služební mobil 

 



 11 

      Různé 

 

7.1 Dotace a sponzorské dary  

 

 Zřizovatel – Město Český Krumlov – poskytl na provoz knihovny v roce 2011 

celkem 4.457 tis. Kč 

 

 Prostředky získané od Jč kraje v roce 2011 jako dotace na výkon regionální 

činnosti ve výši 944 tis. Kč 

 

 Min. kultury ČR – dotační program Knihovna 21. století – 5.000 Kč na výtvarnou  

a literární soutěž, ze stejného programu 8.000 Kč jako příspěvek na nákup 

zvukových knih pro nevidomé a slabozraké 

 

 Min. kultury ČR – dotační program Česká knihovna – získány publikace původní 

české literární tvorby v hodnotě 6.612 Kč 

 

 Min. kultury ČR – program Podpora pro památky UNESCO – příspěvek ve výši 

30.000 Kč 

 

 Finanční sponzorské dary:  5 tis. Kč (MUDr. M. Divišová) 

                  

7.2 Odborná činnost   

 

Českokrumlovská městská knihovna je ve školním roce 2011/2012 místem výkonu 

praxe pro 2 studentky z Č. Krumlova, studující ve 3. ročníku Střední školy 

obchodu, služeb a řemesel, obor knihovnické a informační systémy a služby.  

Praxe probíhá každý týden v pátek od 8,00 do 12,00. Studentky by si měly 

ověřovat teoretické znalosti ze školy v provozu knihovny. 

Praktické zkušenosti jsou jim předávány na jednotlivých odděleních, za náplň 

praxe zodpovídá ředitelka knihovny. 

 

7.3 Plánované opravy 

 

Koncem srpna došlo v pobočce Mír, Urbinská 187 k havárii vody (praskl přívod 

vody na WC) a byla vytopena hlavní místnost. Bude nutné místnost vymalovat. 

Událost byla nahlášena pojišťovně, ale k opravám zatím nedošlo z důvodu 

vysychání prostor.  

Naplánováno je také vymalování prostor oddělení zpracování, kde došlo 

k popraskání zdiva a objevila se vlhkost s plísní. 

 

 

    Zapsala: K. Votřelová 

    Český Krumlov 27. 1. 2012  
 

 


