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1. Hlavní úkoly 

 

 

 Postupné zapojení knihoven regionu do Projektu internetizace knihoven 

(vyhlášen Min. informatiky ČR) – seznámení zřizovatelů knihoven – obcí –  

s projektem, pomoc při zpracování žádostí) 

 

 Příprava projektu REKS (regionální knihovnický systém) v rámci programu 

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

 

 Zpracování projektu do programu Min. kultury ČR – Knihovna 21. století 

(literární a výtvarná soutěž pro děti v roce 2007) 

 

 Účast na celorepublikových akcích knihoven – BMI 2006 (Březen – měsíc 

Internetu), Týden knihoven 2006 

 

 Účast na vzdělávacích a jiných důležitých knihovnických akcích 

 

 

1.1    Číselné ukazatele    2005    2006  

 

 

Registrovaní čtenáři celkem    2.677    2.720                        

- z toho do 15 let        561          511 

Návštěvníci knihovny                        34.493                35.346       

Výpůjčky celkem                    138.455                   136.789 

- z toho nauč. lit. pro dospělé                                  49.322                     49.518 

              krásná lit. pro dospělé                      69.894                     68.423 

          nauč. lit. pro děti                6.211                       5.802 

          krásná lit. pro děti                       12.960                     12.998 

          ostatní dokumenty                            68                            48  

Výpůjčky periodik                        19.297                     19.401 

Vzděl. a vých. kolekt. akce        111                          106                

Semináře, odbor. porady, konzultace           320                314 

Výměn. soubory knih pro region/sv.     292/17.673              256/17.762 

Počet uživatelů internetu              1.600              2.792 

      - z toho do 15 let        462       854 

      Psaní v text. editoru (počet uživ.)        18           3 

 

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

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

Plešivec a Mír. 
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V ukazatelích je patrný mírný nárůst registrovaných čtenářů celkem (43), stejně tak 

nárůst návštěvnosti (853). Přesto je oproti loňsku celkový počet výpůjček nižší o 1.666 

výpůjček. Pokles ve výpůjčkách byl způsoben zejména neplánovanými „výpadky“ 

činnosti pobočky na sídlišti Plešivec, kde z důvodu jednak technických úprav (výměna 

oken,  následné vymalování všech prostor) a dalších nepříznivých vlivů (nemoc 

knihovnice, vytopení pobočky nájemníkem nad knihovnou) musela být knihovna buď 

zcela zavřena nebo byl provoz omezen. 

Nadále se úspěšně vyvíjí činnost pobočky knihovny na sídlišti Mír. Výrazně se 

celkově zvýšil zájem uživatelů o Internet, který mohou registrovaní čtenáři využívat 

zdarma, neregistrovaní za poplatek. Přístupu k Internetu využilo za rok 2006 celkem 

2.792 uživatelů, což je i zásluhou 2 zapůjčených počítačových stanic od Attaveny, o. 

p. s. z Č. Budějovic, se kterou knihovna v červnu 2006 navázala spolupráci (jedna 

stanice byla umístěna v pobočce Mír, druhá je k dispozici v oddělení pro děti a mládež 

v Horní ulici). 

 

2.      Péče o knihovní fond 

 

2.1    Doplňování KF 

  

Přírůstek KF za rok 2006 celkem……….………………5.210 knih. jednotek 

z toho doplňovací odd. …………………………………..2.366 knih. jednotek 

Úbytek KF v roce 2006 ………………………………    3.085 knih. jednotek 

 

Knihovní fond obsahoval k 31. 12. 2006 celkem 108.912 knihovních jednotek. 

 

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

různých institucí bezplatně (19 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.  

Oddělení zpracování knihovního fondu krumlovské knihovny se podílí na tvorbě 

národních autorit. Pracovnice oddělení mají možnost využívat přístupu k celonárodním 

databázím, takže mohou opravovat stávající chybné záznamy o evidovaných 

dokumentech a následně provádějí změny v katalogu krumlovské knihovny i ve značení 

fyzického fondu knih (přírůstky a úbytky).  

 

Ve studovně je tvořena databáze tzv. analytických záznamů – je zpracováván hlavně 

regionální tisk a ukládány jsou záznamy týkající se českokrumlovského regionu. 
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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. 

 

2.3.   Aktualizace  KF 

 

Aktualizace knihovního fondu je prováděna průběžně. 

Úbytek KF k 31.12. 2006 činil celkem 3.085 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 odvezeny do sběru). 

 

3.    Služby čtenářům 

 

Provoz knihovny byl v roce 2006 komplikován mnohými neplánovanými záležitostmi. 

K omezení provozní doby došlo v posledním čtvrtletí roku 2006 v pobočce na sídlišti 

Plešivec. (Téměř měsíční výpadek byl způsoben předem neoznámeným zateplováním 

objektu a výměnou oken. Vzhledem k tomu, že šlo o poměrně velký stavební zásah, 

bylo nutno prostory knihovny vymalovat a následně připravit pro obnovení provozu. 

Následovalo onemocnění knihovnice a provoz musel být omezen pouze na 1 den 

v týdnu. Dalším důvodem k přerušení činnosti pobočky bylo vytopení vodou 

nájemníky nad knihovnou, při němž došlo k poškození pultového počítače  

a samozřejmě k poškození čerstvé malby na stropě). Tyto záležitosti ovlivnily 

nepříznivě výsledky výpůjční činnosti pobočky a v konečném výsledku i celkové 

ukazatele knihovny. 

 

Prostřednictvím MVS bylo poskytnuto našim čtenářům celkem 112 knih z jiných      

knihoven v republice. Z fondu českokrumlovské knihovny bylo poskytnuto 

knihovnám v republice 973 svazků. 

K 31.12.2006 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 2.792 čtenářů. Psaní v textovém editoru uživatelé 

knihovny využívají oproti minulým letům zřídka. 

 

Pro čtenáře knihovny bylo pořízeno v rámci kopírovací služby celkem 2.259 kopií 

z materiálů knihovny. 

 V MěK (včetně poboček) bylo k dispozici (pro prezenční i absenční využití) 125 titulů 

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

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

 

     Po celý rok 2006 se konalo pro veřejnost v knihovně celkem 106 akcí, z toho 69 jich  

připravila pracovnice dětského oddělení (byly určeny hlavně dětem a mládeži, ale 

oblíbené jsou i u rodičů, kteří děti doprovázejí). Jednalo se o kvalitně provedené lekce 
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informační výchovy a další zábavné a soutěžní programy pro děti od mateřských škol 

až po poslední ročníky základních škol (konkrétní akce z 1. pololetí 2006 již byly 

popsány ve zprávě o činnosti knihovny za 1. pololetí 2006).  

Ve 2. pololetí byla zahájena např. dlouhodobější hra Piráti z Karibiku, se začátkem 

školního roku 2006/2007 byl „odstartován“ nový projekt Cesta do knihovny  

pro 1. třídy základních škol. V prosinci vyvrcholil slavnostním vyhlášením 

v Prokyšově sále již 3. ročník literární a výtvarné soutěže „Můj domov – nejkrásnější 

místo na světě“, do níž bylo zařazeno celkem 245 prací. Všechny práce dětí byly 

zároveň instalovány jako výstava v prostorách dětského oddělení (soutěž byla 

dotována 5.000,-- Kč z programu města na podporu kultury pro rok 2006). Tato akce – 

stejně jako loni – se setkala s velkým ohlasem veřejnosti. 

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

konala v českokrumlovském Regionálním muzeu. 

Pro dospělé návštěvníky se konaly ve 2. pololetí roku besedy (např. s MUDr.  

A. Jegorovem o měření času v historii, s paní D. Jančuchovou o józe a léčebných 

metodách tradiční čínské medicíny, s panem M. Michálkem a PhDr. Duškovou  

o knihařství a zajímavostech ze světa knih). Během Týdne knihoven (říjen) se mohli 

dospělí i děti podívat během večerní exkurze do všech prostor prelatury, ve kterých 

knihovna působí, na všechna pracoviště. Pracovnice oddělení také připravily pro své 

čtenáře celou řadu výstavek knih na různá témata, v anketě zjišťovaly potřeby čtenářů, 

i pro dospělé byla připravena kvízová soutěž.  

(CEIS Šípek, se kterým knihovna spolupořádala akce v minulosti, zahájil ve 2. pololetí 

2006 samostatnou přednáškovou činnost ve vlastních nových prostorách, takže 

nabídka zajímavých programů  pro občany města je tímto rozšířena). 

  

4.     Metodická činnost 

  

 Oddělení regionálních služeb zpracovalo statistické výkazy za rok 2005, v rámci 

konkrétní metodické pomoci obecním i městským knihovnám regionu se uskutečnilo 

celkem 310 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, připravovány 

projekty pro obecní knihovny v rámci Projektu internetizace knihoven (vyhlášen Min. 

informatiky ČR)), pokračoval rozvoz výměnných souborů knih (v 256 souborech bylo 

rozvezeno celkem 17.762 svazků knih), konaly se 4 porady knihovníků 

z profesionálních knihoven regionu, celkem 7 školení pro dobrovolné knihovníky 

metodického obvodu. 

Činnost oddělení regionálních služeb je financováno z prostředků Jihočeského kraje, 

výkaz o hospodaření s dotací a výkony vykazuje naše knihovna Krajské vědecké 

knihovně v Č. Budějovicích. 

 

5.    Další činnost 

 

Nadále pokračuje a rozvíjí se spolupráce s českokrumlovskými školami, různými 

institucemi a organizacemi (nově Attavena Č. Budějovice, Mateřské centrum Míša). 

O své činnosti informuje MěK občany průběžně prostřednictvím regionálního, příp.  
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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, např. 

 v JVK Č. Budějovice – např. seminář o tvorbě stránek www, seminář o 

souborném katalogu ČR CASLIN, školení text. editoru Word pro nové 

pracovníky knihoven 

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

setkání uživatelů systému Clavius,  

 Seminář Multikulturního centra Praha o práci s menšinami 

 Seminář Krajské knihovny v Karlových Varech o čerpání prostředků ze 

strukturálních fondů spojený s exkurzí po nové karlovarské knihovně 

 Ředitelka se zúčastnila všech jednání a porad týkajících se výkonu 

regionálních funkcí pověřenou knihovnou, pokračovala v cyklu seminářů 

komunikačního vzdělávání v Doudlebech,  absolvovala lekce právnického 

minima v Jihlavě a ve Zlaté Koruně (pracovně právní vztahy) 

 Knihovnická dílna 2006 – SKIP – Praha 

 Knihovnická konference – Prachatice 

 Literární Šumava – SKIP – práce s regionální literaturou – Borová Lada 

 Malé podzimní setkání – SKIP – Kamenice nad Lipou  

 Podzimní knižní veletrh – Havlíčkův Brod  

 

7. Změny ve vybavení MěK 

 

Zakoupeny  

 Licence XP (7 instalací) 

 2 LCD monitory (odd. zpracování, pobočka Plešivec) 

 2 ks otočné židle koženkové (pobočka Mír) 

 telefon PANASONIC (ekonomka) 

 nové stolky pod počítače (dětské oddělení 2x, Plešivec) 

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

 scanner na čárový kód (odd. pro děti) 

 malý policový regál (oddělení pro dospělé) 

 žaluzie (všechna okna – Plešivec) 

 trezor (pokladna knihovny) 

 z regionálních prostředků zakoupen pro potřeby oddělení regionálních služeb 

digitální fotoaparát, nová kopírka a dataprojektor 

 

 

Opravy stávajícího zařízení: 

 posílení některých počítačů 

 oprava počítače ze zatopené pobočky Plešivec 

 provizorní opravy lina na různých místech knihovny 

http://www.knih-ck.cz/
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 malování prostor pobočky Plešivec 

 v závěru roku natřeno dřevěné schodiště ke studovně a dětskému oddělení 

 během roku několikrát opravovány ozdobné kliky u vchodových dveří 

 

 

 

7. Různé 

 

 Prostředky získané od kraje v roce 2006 

dotace na regionální činnost:      1.205.000,-- Kč 

 

 Příspěvek Města Č. Krumlov na výtvarnou a literární soutěž ve výši 5.000,- 

 

 Finanční sponzorský dar:   5.000,-- Kč (MUDr. Mirka Divišová  

  z Č. Krumlova) 

 

 

 

 

    Zapsala: K. Votřelová 

    Český Krumlov 19.1.2007 

 

 
 

 


