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1. Hlavní úkoly 

 

 Vypracovány 2 projekty na rok 2003 v rámci programu MKČR – VISK 9  

a  Knihovna 21. století (pro MěK v Č. Krumlově) a dále byla poskytnuta 

konkrétní pomoc při zpracování 14 projektů pro obecní knihovny regionu 

v rámci VISK 3 

 Účast na celostátní akci „Březen – měsíc Internetu“  

 Podíl na akcích města – Svatováclavské slavnosti, Advent 

 Aktivní účast na celostátní propagační akci „Týden knihoven“ 

 Uskutečněny další lekce Základní počítačové gramotnosti pro starší 

občany  

 Zaveden Internet pro nevidomé a slabozraké občany jako nová služba 

knihovny 

 Zahájena spolupráce s Národní knihovnou ČR v oblasti zpracování dat 

– českokrumlovská knihovna se podílí na tvorbě národního systému 

autorit v rámci CASLIN 

 Rozvíjena spolupráce s českokrumlovskými školami, CEIS Šípek, 

zahájena spolupráce se SONS aj. 

 

 

1.1    Číselné ukazatele    2003   2002 

 

Registrovaní čtenáři celkem    2.634   2.498 

- z toho do 15 let        535      329 

Návštěvníci knihovny                        36.124           34.857 

Výpůjčky celkem                    137.613         136.633 

- z toho nauč. lit. pro dospělé                                  52.162           50.218 

              krásná lit. pro dospělé                      68.552           70.742 

          nauč. lit. pro děti                4.816             4.962 

          krásná lit. pro děti                       12.003           10.696 

          ostatní dokumenty                            80                  15 

Výpůjčky periodik                        19.302           17.967 

Vzděl. a vých. kolekt. akce                    95                104 

Semináře, odbor. porady, konzultace           258       245 

Výměn. soubory knih pro region/sv.       275/13.129     260/13.173

        

 

Počet registrovaných čtenářů je v roce 2003 vyšší a to je pravděpodobně způsobeno 

i tím, že v celkovém počtu  čtenářů jsou zahrnuti někteří čtenáři vícekrát. Jedná se  

o ty čtenáře, kteří se registrovali např. na některé z poboček, ale využívají i služeb 

centrální knihovny v Horní.  

Čtenáři na území města platí registrační poplatek pouze jednou, mohou však 

využívat díky elektronickému propojení výpůjčního protokolu služeb jak centrální 

knihovny v Horní 155, tak poboček na sídlištích Plešivec, Mír, příp.i 

neautomatizované pobočky v DPS na Vyšehradě. Z tohoto důvodu narůstá i počet 
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dětských čtenářů. 154 dětských čtenářů je evidováno zároveň na oddělení pro 

dospělé čtenáře (jehož služeb využívají), třebaže jsou přihlášeni v oddělení pro 

děti. 

Mírný nárůst návštěvnosti oproti loňsku lze vysvětlit omezením služeb dětského 

oddělení loni během prázdnin kvůli malování. Ukazatel „Výpůjčky celkem“ 

vykazuje velmi mírný nárůst způsobený pravděpodobně lepší činností poboček 

knihovny oproti roku 2002.  

 

2. Péče o knihovní fond 

 

2.1 Doplňování KF 

 

Přírůstek KF celkem …………………. 5.202 knih. jedn. (z toho 30 CD-ROMů)  

- z toho doplňovací odd. ………..……... 1.792 knih. jedn. 

 

Nákup KF byl prováděn u knihkupců v Č. Krumlově, v převážné většině však  

u přímých dodavatelů z velkoskladů nebo prostřednictvím Internetu většinou 

s výhodným rabatem. Velmi výrazně tak narůstá hodnota knih oproti pořizovacím 

nákladům (rozdíl je cca 278 tisíc Kč, tzn., že mohlo být nakoupeno mnohem více 

knih!). 

 

Knihovní fond byl během roku 2003 obohacen také dary v hodnotě cca 20.726,-- 

Kč. Dárci byli jednak čtenáři knihovny (jednalo se o darované starší publikace), 

knihovní fond byl obohacen dále novými publikacemi z grantového programu 

MKČR Česká knihovna, velmi kvalitní publikace poskytlo bezplatně knihovně 

např. také Multikulturní centrum Praha, Min. práce a sociálních věcí, Min. 

zahraničí ČR, Úřad dokumentace Praha, Ústav mezinárodních vztahů, Min. vnitra 

ČR aj. 

 

2.2 Zpracování KF 

 

Průběžně je fond naučné literatury v rámci celé knihovny přeznačován podle 

nových třídníků MDT. Pracovnice oddělení zpracování KF se řídí při své práci 

nutnými knihovnickými standardy (AACR2 aj.). Pravidelně jsou zasílána data do 

Souborného katalogu naučné literatury (SKAT LANius).  

 

V závěru roku bylo oddělení zpracování KF vybaveno novým počítačem a díky 

úspěšnému projektu ve VISK 9 mohl být instalován nový program (protokol 

Z39.50 a update umožňující přímou spolupráci s Národní knihovnou ČR při tvorbě 

národní databáze autorit v rámci souborného katalogu CASLIN. Obě pracovnice 

oddělení absolvovaly třídenní školení pod vedením odborníků z Národní knihovny. 

 

Studovna od r. 2003 využívá nově pořízeného programu LANius – Analytický 

popis. Pracovnice oddělení zpracovává regionální tisk a ukládá do databáze 

záznamy týkající se českokrumlovského regionu. Vznikající databáze se tak stává 
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dalším výborným zdrojem informací o regionu, vhodně doplňuje již budované 

databáze regionálních osobností a událostí. 

    

2.3.   Aktualizace  KF 

 

Aktualizace knihovního fondu je prováděna průběžně. 

Úbytek KF k 31.12.2003 činil celkem 2.540 knihovních jednotek.  

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

i přírůstkových seznamech. Poškozené a neúplné publikace byly odvezeny do 

sběru, zastaralé byly nabídnuty knihovnám regionu a v poslední řadě byly dány do 

příležitostného prodeje za minimální ceny veřejnosti. 

Stav KF ke 31.12.2003 je 107.095 knihovních jednotek celkem. 

 

3. Služby čtenářům 

 

Provoz knihovny byl po dobu letních prázdnin omezen jako v minulých letech, ke   

krátkodobé úpravě došlo i v závěru roku, hlavně na pobočkách Plešivec a Mír.     

 

Prostřednictvím MVS bylo poskytnuto našim čtenářům celkem 71 knih z jiných      

knihoven (1 publikace byla zapůjčena přes mezinárodní MVS).  

  

     Přístupu k Internetu využilo celkem 1.184 čtenářů, možnosti psaní v textovém 

editoru 53 uživatelů. Oproti loňskému roku poklesl téměř na polovinu počet dětí do 

15 let využívajících Internet – z celkového počtu 1.184 to bylo jen 126 dětí. 

(Pravděpodobně se rozšířily možnosti – přibyla spousta domácností vybavených 

počítačem a Internetem, zlepšily se podmínky ve školách, ve městě přibývají místa 

s veřejně dostupným Internetem). 

 

K 31.12.2003 je registrovaným čtenářům v Městské knihovně v Horní a na 

pobočkách Mír a Plešivec k dispozici celkem 9 počítačů, z toho 8 připojených 

k Internetu, 1 slouží výhradně jen jako on line katalog v oddělení dospělých čtenářů.  

 

Od října 2003 byla zavedena nová služba knihovny – Internet pro nevidomé 

a slabozraké občany. Potřebné zařízení bylo částečně hrazeno ze státních prostředků 

získaných v grantovém programu pro knihovny (Knihovna 21. století).  

  

     Pro čtenáře knihovny bylo pořízeno celkem 2.871 kopií z materiálů knihovny. 

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

117 titulů novin, časopisů a regionálních publikací. 

 

 Celý fond příručkové literatury ve studovně byl nově přeznačem a uspořádán, čímž 

byla usnadněna uživatelům studovny a čítárny orientace ve fondu studovny. 

  

     Po celý rok 2003 se konala pro veřejnost v knihovně celá řada přednášek 

(organizovaných CEIS Šípek), besed, hodin informatické výchovy pro školy, 

zábavných programů pro děti i rodiče a pravidelných soutěží. 
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K nejnavštěvovanějším patřily cestopisné besedy doprovázené promítáním 

diapozitivů, děti si oblíbily hlavně soutěže – v hojném počtu se sešly např. 

v pokračování soutěže s Harry Potterem nebo v Putování za hvězdou (vánoční 

soutěž). 

  

     Studovna knihovny nadále slouží návštěvníkům jako místo, kde jsou pro zájemce 

uloženy aktuální informace ohledně Strategického plánu města Č. Krumlov, je zde 

průběžně doplňován fond publikacemi z regionu či o regionu, neziskových 

organizacích a  Evropské unii.  

 

 Během roku 2003 pokračovaly ve studovně knihovny další bezplatné lekce základní 

počítačové gramotnosti hlavně pro starší věkové kategorie občanů. Cílem těchto 

lekcí bylo naučit laiky základním dovednostem při práci s PC, zvládnout alespoň 

základy psaní v textovém editoru WORD, naučit hledat informace v síti Internet, 

používat e-mailovou poštu. Ohlasy na tyto akce knihovny jsou velmi příznivé,  

     o další lekce je zájem, takže i v roce 2004 bude knihovna v těchto aktivitách 

pokračovat. 

  

 4.  Metodická činnost 

  

 Českokrumlovská městská knihovna se stala ze zákona č. 257/2001 Sb. na základě 

smlouvy s Jihočeskou vědeckou knihovnou tzv. pověřenou knihovnou. Na výkon 

regionálních funkcí byla knihovně udělena pro rok 2003 státní dotace ve výši 

994.000,-- Kč. 

  

    Oddělení regionálních služeb již tradičně zpracovalo statistické výkazy za rok 2002, 

v rámci konkrétní metodické pomoci se uskutečnilo celkem 255 metodických 

návštěv s odbornými konzultacemi (aktualizace a revize knihovních fondů, práce 

s integrovaným knihovnickým systémem LANius, využívání Internetu, zpracování 

projektů MKČR – VISK 3, rozvoz výměnných souborů knih). 

  

    Odd. regionálních služeb se podílelo na zpracování projektů pro rok 2003 – všechny 

4 podané projekty na získání příspěvku na knihovnický program LANius byly 

úspěšné (celkem bylo získáno 110 tisíc Kč), knihovny zahájily automatizované 

zpracování. Obecní knihovny ve Větřní a v Benešově n. Černou zahájily v roce 

2003 již automatizovaný provoz. 

 

Dalších 10 projektů bylo podáno na prvopřipojení dalších obecních knihoven 

českokrumlovského regionu k Internetu. Během roku však došlo k zásadní změně – 

prostředky, které mělo rozdělovat původně Min. kultury ČR (stejně jako v minulých 

letech), byly převedeny na Min. informatiky ČR, které se stalo garantem 

internetizace pro další období, čímž se situace značně zkomplikovala a připojit se 

podařilo do konce roku 2003 pouze jednu ze žádajících knihoven (Zlatá Koruna). 

  

Pro profesionální knihovníky regionu byly uspořádány 4 pracovní porady  
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a celkem 7 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnili jak profesionální knihovníci, tak 

knihovníci dobrovolní.  

   

V roce 2003 bylo do metodického obvodu rozvezeno celkem 275 výměnných 

souborů, v nichž bylo 13.129 svazků knih. 

   

Na základě pověření MKČR byla provedena českokrumlovskou knihovnou kontrola 

celkem 5 projektů z programu VISK 3 (z roku 2002) – v MěK v Kaplici a ve 4 

obecních knihovnách regionu. 

 

Pro knihovníky regionu byl také umožněn v MěK Č. Krumlov nákup literatury  

za výhodné ceny v rámci spolupráce s Nakladatelstvím U Jakuba z Pelhřimova. 

 

5.  Další činnost 

 

Knihovna spolupracovala na různých akcích s českokrumlovskými školami  

a družinami, CEIS Šípek , Klubem českých turistů a navázala spolupráci 

s Organizací pro nevidomé a slabozraké (SONS) v Č. Krumlově. 

 

Pracovnice českokrumlovské knihovny se zapojily do celé řady akcí pořádaných 

SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků). 

 

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

odborného knihovnického tisku nebo na těchto internetových adresách:    

www.ckrumlov.cz na stránkách MěK nebo na 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. přednášky o současné zahraniční literatuře, 

tvorbě a využívání národního souborného katalogu CASLIN 

 Ředitelka se zúčastnila všech jednání a porad týkajících se výkonu 

regionálních funkcí pověřenou knihovnou (Krajská knihovna Pardubice) 

 Setkání se zástupci zřizovatelů knihoven na Českokrumlovsku – v březnu při 

příležitosti celostátní akce „Březen – měsíc Internetu“, v říjnu – na závěr 

opět celorepublikové akce „Týden knihoven 2003“ (akce mj. seznamující  

s legislativními aj. změnami v oboru knihovnictví) 

 Literární Šumava – SKIP – práce s regionální literaturou – Domažlice 

 Malé podzimní setkání knihovníků – SKIP – Prachatice 

 Knihovnická dílna 2003 pro pracovníky dětských oddělení – SKIP – Jičín 

 Celostátní konference Knihovny současnosti 2001 –  NK Praha – Seč  

u Chrudimi – pracovnice odd. regionálních služeb D. Wimmerová získala 

pamětní medaili J. V. Tobolky za zásluhy v rozvoji českého knihovnictví 

 Účast na Podzimním knižním veletrhu – Havlíčkův Brod – seminář  

      o akvizici 

http://www.ckrumlov.cz/
http://www.knih-ck.cz/
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 Seminář týkající se Nařízení vlády č. 330/2003 Sb. o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

 Školení BOZP a PO  

 

7.  Změny ve vybavení MěK 

 

 nový počítač s programem pro nevidomé a slabozraké (studovna) 

 3 čtenářské stoly (studovna) 

 komplet HP tiskárna – scanner – kopírka (studovna) 

 výměna osvětlení ve všech prostorách studovny 

 FULSOFT – databáze právních informací na Internetu (předplacena pro 

studovnu i pro profesionální knihovny regionu na další rok) 

 zakoupen program LANius – Analytický popis (studovna) 

 nový počítač s programem Protokol Z39.50 a update (odd. zpracování KF) 

 zakoupeno 10 licencí XP v rámci smlouvy SELECT 

 pro potřeby statistiky zakoupen program v EXCEL z Městské knihovny 

v Hradci Králové (odd. region. služeb) 

 přenosný počítač (odd. region. služeb) 

 instalovány žaluzie (odd. zprac. KF a odd. dospělých čtenářů) 

 nový vysavač (ředitelna) 

 mikrovlnná trouba (kancelář odd. dospělých čtenářů)  

 

 

8. Různé 

 

 Prostředky získané od státu v roce 2003: 

dotace na regionální činnost:  994.000,-- Kč 

VISK 9       61.000,-- Kč 

Knihovna 21. století     40.000,-- Kč 

 

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

  z Č. Krumlova) 

          

 

 

 

 

    Zapsala: K. Votřelová 

    Český Krumlov 19.1.2004 

 


