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1. Hlavní úkoly 

 

 Zahájení projektu REKS (regionální knihovnický systém) v rámci programu 

Min. kultury ČR – VISK3 (veřejné informační služby knihoven) – připojení       

6 obecních knihoven do automatizovaného systému regionu 

 

 Zpracování projektu – další etapa REKS  - cíl: připojit dalších 9 obecních 

knihoven regionu 

 

 Zpracování 2 projektů do programu Min. kultury ČR – Knihovna 21. století 

(Literární a výtvarná soutěž pro děti v roce 2008, Žádost o příspěvek na nákup 

fondu tzv. zvukových knih na CD nosičích) 

 

 Účast na celorepublikových akcích knihoven – BMI 2007 (Březen – měsíc 

Internetu), Týden knihoven 2007 

 

 Podíl na akcích k 15. výročí zapsání města do Seznamu světového dědictví 

UNESCO 

 

 Účast na vzdělávacích a jiných důležitých knihovnických akcích 

 

 

1.1    Číselné ukazatele    2007    2006  

 

 

Registrovaní čtenáři celkem    2.841    2.720                        

- z toho do 15 let        664          511 

Návštěvníci knihovny                        36.713                35.346       

Výpůjčky celkem                    131.714                   136.789 

- z toho nauč. lit. pro dospělé                                  45.186                     49.518 

              krásná lit. pro dospělé                      67.381                     68.423 

          nauč. lit. pro děti                5.053                       5.802 

          krásná lit. pro děti                       13.939                     12.998 

          ostatní dokumenty                          155                            48  

Výpůjčky periodik                        16.902                     19.401 

Vzděl. a vých. kolekt. akce        144                          106                

Semináře, odbor. porady, konzultace           372                314 

Výměn. soubory knih pro region/sv.     232/17.647              256/17.762 

Počet uživatelů internetu               3.031              2.792 

      - z toho do 15 let         634       854 

      Psaní v text. editoru (počet uživ.)           9                     3 
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Uvedené číselné ukazatele zahrnují činnost celé městské knihovny, tzn., že jsou 

započítány statistické údaje centrální knihovny v Horní ulici, pobočky Vyšehrad, 

Plešivec a Mír. 

 

Některé sledované číselné ukazatele byly negativně ovlivněny výpadky činnosti 

knihovny – od konce roku 2006 až do 8. 2. 2007 byla vyřazena z provozu pobočka          

na sídlišti Mír z důvodu výkopových prací v ulici Urbinská; také pobočka na Plešivci 

nefungovala zcela bez problémů (zatopení prostor knihovny nájemníkem nad 

knihovnou si vynutilo také omezení služeb), pobočka v DPS ukončila provoz k 31. 8. 

2007. Výsledky činnosti pravděpodobně ovlivnila i vysoká nemocnost pracovnic 

knihovny v minulém roce, což mělo za následek časté střídání na odděleních (3 

dlouhodobé nemoci!).   

Přesto je potěšitelný nárůst čtenářů, jak dospělých tak dětí do 15 let. V souvislosti 

s akcemi pro veřejnost, stoupla i roční návštěvnost. 

Stoupající trend je nadále sledován v případě využití Internetu; počet dětských 

uživatelů klesá (děti mají více možností využívat Internetu ve škole), ale mezi 

dospělými uživateli je o Internet stále větší zájem. Přispívají k tomu zcela určitě           

i nadále poskytované instruktáže v oddělení studovny. 

 

 

2.      Péče o knihovní fond 

 

2.1    Doplňování KF 

  

Přírůstek KF za rok.2007 celkem……….………………5.675 knih. jednotek 

z toho doplňovací odd. …………………………………...2.699 knih. jednotek 

Úbytek KF v roce 2007 ………………………………….2.139 knih. jednotek 

 

Knihovní fond obsahoval k 31. 12. 2007 celkem 112.448 knihovních jednotek. 

 

Na nákup knih byla využita částka ve výši 734.951,- Kč, z toho bylo cca 305.000,- Kč 

na nákup knihovního fondu doplňovacího oddělení (hrazeno z dotace na výkon 

regionálních funkcí).  

 

Ke změnám ve způsobu nákupu nedošlo. 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 zatím 

neobjevily), 437 svazků knihovna získala darem a to jednak od čtenářů, dále od 

různých institucí bezplatně (41 svazků bylo získáno z programu MKČR Česká 

knihovna, další publikace věnovali knihovně sami autoři, své publikace zasílá již 

tradičně  Multikulturní centrum Praha, Min. zahraničí ČR aj.). 

 

2.2    Zpracování KF 

 

Zpracování knihovního fondu probíhá prostřednictvím integrovaného knihovnického 

programu Clavius.  
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Oddělení zpracování knihovního fondu krumlovské knihovny se podílí na tvorbě 

národních autorit a nově - od roku 2007 - se také podílí na tvorbě republikového 

souborného katalogu CASLIN, do něhož jsou z krumlovské knihovny posílány 

zpracované záznamy. Pracovnice oddělení mají možnost využívat přístupu 

k celonárodním databázím, takže průběžně opravují stávající chybné záznamy               

o evidovaných dokumentech a následně provádějí změny v katalogu krumlovské 

knihovny, i ve značení fyzického fondu knih.  

Od začátku roku 2007 oddělení zpracování knihovního fondu nově získává, zpracovává 

a předává na studovnu nový typ dokumentu – tzv. zvukové knihy na CD nosičích. 

(Půjčování je zatím omezeno pouze na uživatele se zrakovým handicapem). 

 

Pracovnice studovny průběžně buduje databáze tzv. analytických záznamů – je 

zpracováván hlavně regionální tisk a ukládány jsou záznamy týkající se 

českokrumlovského regionu. Narůstající databáze těchto záznamů a uložené kopie 

článků jsou výborným zdrojem informací o Českém Krumlově a Českokrumlovsku,    

a to hlavně z hlediska událostí a významnějších osobností. Zatím jsou tyto záznamy 

dostupné uživatelům pouze ve studovně, v roce 2008 (pokud knihovna uspěje 

v grantovém řízení) se však počítá s jejich zveřejněním v síti Internet (knihovna 

zpracovala pro rok 2008 projekt v rámci programu VISK3, v němž žádá o příspěvek 

na pořízení softwarového vybavení pro tento účel). 

Nově - od listopadu 2007 – je budován ve studovně knihovny fond tzv. zvukových 

knih na CD nosičích. 

  

2.3.   Aktualizace  KF 

 

Aktualizace knihovního fondu je prováděna průběžně. 

Úbytek KF k 31.12. 2007 činil celkem 2.139 knihovních jednotek.  

Vyřazené knihy byly odepsány, změny byly provedeny jak v úbytkových, tak  

i přírůstkových seznamech.  

S vyřazenými knihami bylo naloženo podle platných předpisů (přednostně nabídnuty 

dalším knihovnám – odkaz na soupis na Internetu, zbývající část nabídnuta k prodeji, 

neprodejné knihy budou odvezeny do sběru). 

 

3.    Služby čtenářům 

 

Provoz knihovny byl v roce 2007 ovlivněn mnohými neplánovanými záležitostmi. 

K omezení provozní doby došlo v prvním čtvrtletí roku 2007 v pobočce na sídlišti Mír. 

(Více než měsíční výpadek ve službách pobočky byl způsoben výkopovými pracemi 

v ulici Urbinská kvůli odpadům). Vzhledem k tomu, že šlo o poměrně velký stavební 

zásah, bylo nutno následně prostory knihovny vymalovat, uklidit a připravit pro 

obnovení provozu. 

Omezen byl i provoz pobočky na sídlišti Plešivec kvůli zatopení vodou nájemníky nad 

knihovnou (došlo k poškození pultového počítače, promáčení knih a samozřejmě 

k poškození nové malby na stropě).  

K velké nelibosti hlavně starších uživatelů pobočky knihovny v DPS na Vyšehradě 

byla pobočka zrušena k 31. 8. 2007 – bohužel bez náhrady. (Zástupce města ředitelka 
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informovala o vzniklé situaci a požádala o pomoc při hledání jiných vhodných prostor 

pro poskytování knihovnických a informačních služeb v této lokalitě města). 

 

Prostřednictvím MVS bylo poskytnuto našim čtenářům celkem 176 knih z jiných      

knihoven v republice. Z fondu českokrumlovské knihovny bylo poskytnuto jiným 

knihovnám v republice 774 svazků. 

K 31.12.2007 je registrovaným čtenářům v Městské knihovně v Horní a na pobočkách 

Mír a Plešivec k dispozici celkem 12 počítačů, z toho 10 připojených k Internetu,  

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

     Přístupu k Internetu využilo celkem 3.031 čtenářů. Psaní v textovém editoru uživatelé 

knihovny využívají oproti minulým letům zřídka. Za rok 2007 bylo zaznamenáno 

používaným systémem Clavius cca 95 tisíc vstupů do on line katalogu knihovny po 

Internetu. 

 

Pro čtenáře knihovny bylo pořízeno v rámci kopírovací služby celkem 2.105 kopií 

z materiálů knihovny, 1.377 placených tisků z veřejností používaných tiskáren. 

 V MěK (včetně poboček) bylo k dispozici (pro prezenční i absenční využití) 121 titulů 

novin, časopisů a dále průběžně doplňovaný fond regionálních publikací a příručkové 

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

Během roku 2007 uspořádala knihovna celkem 144 akcí pro veřejnost, z toho jich 69 

připravila pracovnice oddělení pro děti a mládež (třebaže byla dlouhodobě nemocná). 

 

Druhým rokem se uskutečnil dlouhodobější projekt Cesta do knihovny, který si klade 

za cíl získávat nové čtenáře mezi dětmi, které se naučily číst. Vyvrcholením  práce 

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

  

Další významnější akcí pro děti byl již 4. ročník literární a výtvarné soutěže; tentokrát 

dostaly děti úkol popsat nebo namalovat kamaráda z knížky.Oproti loňskému roku byl 

zaznamenán rostoucí zájem o účast v této soutěži. Sešlo se celkem 36 literárních prací  

a 367 malovaných obrázků. 4. prosince se sešli autoři prací (často v doprovodu rodičů 

nebo prarodičů) a odborná porota v Prokyšově sále a vybrané práce byly odměněny. 

Všechny práce dětí byly zároveň instalovány jako výstava v prostorách dětského oddělení 

a v chodbě knihovny (soutěž byla dotována 7.000,-- Kč z programu Min. kultury 

Knihovna 21. století).  

 

V předvánočním období spolupracovala knihovna na akci pro děti a rodiče, která se 

konala v českokrumlovském Regionálním muzeu. 

 

Pro dospělé návštěvníky se konala celá řada zajímavých besed (např. s MUDr.  

A. Jegorovem, manželi Erhartovými, senátorem T. Jirsou a hercem a senátorem  

T. Tőpferem,  s autory Jihočeské obce spisovatelů – postupně knihovnu navštívili pan 

H. Klimek, Fr. Niedl, H. Hosnedlová, V. Šindelář) aj. 

 

Kromě besed knihovna nadále poskytovala svým uživatelům instruktáže pro práci 

s počítačem a Internetem. 
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Na jaře a na podzim se konal v knihovně v Horní ulici pro veřejnost prodej zlevněných 

nových knih a to ve spolupráci s pelhřimovským Nakladatelstvím U Jakuba. 

 

Významnou událostí roku 2007 bylo listopadové zahájení nové služby knihovny pro 

nevidomé a slabozraké spoluobčany – půjčování tzv. zvukových knih na CD nosičích 

ve studovně knihovny. 

 

4.     Metodická činnost 

  

V oddělení regionálních služeb došlo hned začátkem roku ke změně pracovnice 

(bývalá dlouholetá a zkušená pracovnice odešla do důchodu). 

Jako každoročně byly nejdříve zpracovány statistické výkazy knihoven regionu za rok 

2006 (44 výkazů). V rámci konkrétní metodické pomoci obecním i městským 

knihovnám regionu se uskutečnilo celkem 372 metodických návštěv a odborných 

konzultací (pomoc při aktualizacích  knihovních fondů, práce s integrovaným 

knihovnickým systémem LANius a Clavius, využívání Internetu, zpracování projektů 

Min. kultury ČR – VISK 3, proškolování nových dobrovolných knihovníků aj.). 

Pokračoval rozvoz výměnných souborů knih (v 232 souborech bylo rozvezeno celkem 

17.647 svazků), konaly se 4 porady knihovníků z profesionálních knihoven regionu     

a celkem 9 školení pro dobrovolné knihovníky metodického obvodu. 

 

V 2. pololetí roku 2007 byly zahájeny práce s regionálním knihovnickým systémem - 

REKS. Ze státních prostředků v rámci programu MK ČR pro knihovny - VISK3 - 

českokrumlovská knihovna, jako knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí, 

získala příspěvek ve výši 264 tisíc Kč na nutné softwarové i hardwarové vybavení.  

Prvních 6 obecních knihoven regionu bylo podle plánu připojeno do regionální sítě 

knihoven a to znamená, že i tyto malé knihovny budou moci v blízké době (po 

zpracování svých původních knihovních fondů) zahájit automatizovaný provoz.  

Pokud bude stejně úspěšný projekt v roce 2008 na připojení dalších 9 knihoven, budou 

postupně vytvořeny podmínky pro vznik kvalitního souborného on line katalogu 

českokrumlovského regionu. 

Činnost oddělení regionálních služeb je financována z prostředků Jihočeského kraje, 

výkaz o hospodaření s dotací a výkony vykazuje naše knihovna 2 x ročně  Krajské 

vědecké knihovně v Č. Budějovicích. 

 

5.    Další činnost 

 

Městská knihovna se během roku podílela na různých akcích ve městě – např. během 

Kouzelného Krumlova (l. 5.) byl v knihovně den otevřených dveří, konala se pro 

zájemce exkurze po knihovně, byl prezentován Oficiální informační systém města na 

Internetu, připravena výstava k 15. výročí zapsání města na Seznam dědictví 

UNESCO. V 2. pololetí se aktivně knihovna zapojila do soutěže krumlovských 

základních škol o vytvoření nejlepšího turistického průvodce městem pro vrstevníky 

z jiných měst. Ředitelka byla členkou poroty v této soutěži. 

Nadále pokračuje a rozvíjí se již dlouhodobá spolupráce s českokrumlovskými 

školami, různými institucemi a organizacemi. 
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O své činnosti informuje MěK občany průběžně prostřednictvím regionálního, příp.  

odborného knihovnického tisku nebo na internetové adrese www.knih-ck.cz. 

 

6.    Porady, školení a semináře 

 

Během roku se pracovníci českokrumlovské knihovny, ale i knihovníci z ostatních 

knihoven regionu (hlavně městských) zúčastnili mnoha školení a seminářů – viz 

přehled:. 

 v JVK Č. Budějovice – školení o komunikaci po síti, seminář k Autorskému 

zákonu, školení k věcnému zpracování dokumentů, seminář o souborném 

katalogu CASLIN, Knihovna – informační centrum obce - školení pro nové 

pracovníky knihoven, školení Tvorba webových stránek 

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

setkání uživatelů systému Clavius, exkurze po NKČR a MěK v Praze, 

návštěva výstavy Codex gigas 

 Exkurze po vybraných slovenských knihovnách (akce Svazu knihovníků       

a informačních pracovníků - SKIP) 

 Seminář Goethe - Institutu Praha o čtenářství u nás a v zahraničí                  

(o výsledcích mezinárodního výzkumu) 

 Ředitelka se zúčastnila všech jednání a porad týkajících se výkonu 

regionálních funkcí pověřenou knihovnou, např. konference k výkonu RF    

v Pardubicích, 15. jubilejní konference knihoven v Seči u Chrudimi 

 Knihovnický happening k zahájení Týdne knihoven v Plzni (SKIP) 

 Účast na Malém podzimním setkání v Kaplici (již tradiční akce SKIP; 

každoročně se koná na jiném místě republiky) 

 Literární Šumava - práce s regionální literaturou (SKIP) 

 Podzimní knižní veletrh – Havlíčkův Brod  

 

7. Změny ve vybavení MěK 

 

Zakoupeny  

 Server SQL verze (Projekt REKS- pořízen ze státních investičních 

prostředků ve výši 97 tisíc Kč) 

 Licence Clavius – verze SQL (z grantu – ve výši 167 tis. Kč) 

 2 LCD monitory (studovna, pobočka Mír) 

 laserová tiskárna HP Laser Jet 1022 (odd. pro děti) 

 ruční scannery pro čtení čárového kódu (7 ks – pro odd. region. služeb, 

pořízeny z dotace Jč kraje) 

 6 licencí REKS – pro nově připojené knihovny okresu (financováno z dotace 

Jč kraje) 

 Nový vysavač 

 

 

Opravy stávajícího zařízení: 

 posílení pamětí u starších počítačů 

http://www.knih-ck.cz/
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 provizorní opravy lina na různých místech knihovny 

 malování prostor po instalaci nových svítidel (zázemí dětského odd.) 

 oprava radiátorů 

 výměna el.průtokového ohřívače (studovna) 

 revize užívaných elektrospotřebičů  

 

7. Různé 

 

     7.1      Dotace     

 Prostředky získané od Jč kraje v roce 2007 

na výkon regionální činnosti      1.209 tis. Kč 

 

 Státní příspěvek Min. kultury ČR na výtvarnou a literární soutěž   

ve výši 7 tis. Kč 

 

 Státní příspěvek Min. kultury ČR na budování REKS ve výši celkem 264 tis. Kč 

(z toho 97 tis. Kč investiční prostředky) 

 

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

                      2 tis. Kč (E. Diviš) 

 

 

     7.2 Odborná knihovnická činnost 

   

 Městská knihovna v Č. Krumlově umožňuje výkon knihovnické praxe 2 

studentkám z Č. Krumlova (Střední škola obchodu, služeb a řemesel – 

studijní obor Knihovnické informační systémy a služby; 3. ročník) 

 

 

 

    7.3  Změna v Knihovním řádu Městské knihovny v Č. Krumlově, v části 

Poplatky a náhrady – viz  usnesení RM č. 780/47/2007 ze 17. 12. 2007 dle 

předloženého návrhu s účinností od 1. ledna 2008. 

 

 

 

    Zapsala: K. Votřelová 

    Český Krumlov 17. 1. 2008 

 

 
 

 

 


