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1. Hlavní úkoly 

 

 Vypracovány projekty na rok 2002 v rámci programu MK ČR – VISK 3 

(pro některé obecní knihovny metodického obvodu – podle zájmu 

příslušných obecních úřadů) 

 Účast na celostátní akci „Březen – měsíc Internetu“  

 Vymalovány prostory dětského odd. a ostatní místnosti knihovny na 

patře 

 Během letních prázdnin provedena revize KF na pobočkách knihovny 

a ve skladu (sign. ST) 

 Zpracovány podklady pro evidenci knihoven u MKČR podle 

knihovního zákona č. 257/2001 Sb. (pro českokrumlovskou knihovnu, 

ale i pro všechny ostatní veřejné knihovny metodického obvodu) 

 Aktivní účast na celostátní propagační akci „Týden knihoven“ 

 Účast na školeních počítačové gramotnosti v SVK České Budějovice 

(v rámci projektu VISK 2) a NK Praha 

 Podíl na projektu Využití sítě knihoven pro rozvoj kultury  

a cestovního ruchu (ve spolupráci s Krajským úřadem v Českých 

Budějovicích pod vedením metodičky MěK Č. Krumlov Daniely 

Wimmerové) 

 Uskutečněn cyklus lekcí základní počítačové gramotnosti pro starší 

občany  

 Rozvíjena spolupráce s českokrumlovskými školami, ICOS, CEIS Šípek 

aj. 

 

 

 

1.1    Číselné ukazatele    2001   2002 

 

Registrovaní čtenáři celkem    2.498   2.498 

- z toho do 15 let         341      329 

Návštěvníci knihovny                        32.976           34.857 

Výpůjčky celkem                    136.275         136.633 

- z toho nauč. lit. pro dospělé                                  48.896           50.218 

              krásná lit. pro dospělé                      71.639           70.742 

          nauč. lit. pro děti                4.618             4.962 

          krásná lit. pro děti                       11.121           10.696 

          ostatní dokumenty                              1                  15 

Výpůjčky periodik                        20.443           17.967 

Vzděl. a vých. kolekt. akce                    92                104 

Semináře, odbor. porady, konzultace           232       245 

Výměn. soubory knih pro region/sv.       192/9.353      260/13.173

  

 

Počet registrovaných čtenářů je bez významnějších změn. Trvale klesá počet 

dětských čtenářů, ačkoliv knihovna cíleně pořádá většinu vzdělávacích i zábavných 
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akcí právě pro tuto čtenářskou kategorii. Čtenáři jsou na území města registrováni 

pouze jednou, mohou však využívat díky elektronickému propojení výpůjčního 

protokolu  služeb jak centrální knihovny v Horní 155, tak poboček na sídlištích 

Plešivec, Mír, příp. pobočky v DPS na Vyšehradě. 

 

2. Péče o knihovní fond 

 

2.1 Doplňování KF 

 

Přírůstek KF celkem …………………. 5.127 knih. jedn. (z toho 7 CD-ROMů)  

- z toho doplňovací odd. ………..……... 1.687 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). 

Knihovní fond byl během roku 2002 obohacen také dary čtenářů v celkové hodnotě 

27.910,-- Kč. 

Z grantu MK ČR – již 4. ročníku České knihovny – bylo získáno bezplatně celkem 

13 svazků (jedná se o kvalitní původní českou literaturu) v hodnotě 2.566,-- Kč. 

 

2.2. Zpracování KF 

 

Průběžně byl fond naučné literatury v rámci celé knihovny přeznačován dle nově 

platných 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).   

 

2.3.   Aktualizace  KF 

 

Aktualizace byla provedena v celém výměnném fondu oddělení regionálních 

služeb. Vyřazeny byly hlavně multiplikáty knih z 80. let. Po odpisu ztrát čtenářů, 

poškozených knih a knih vyřazených z důvodu zastaralosti činil úbytek v roce 2002 

celkem 6.054 svazků. 

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. 

V červnu byla dokončena revize KF. Tentokrát se jednalo o fyzickou kontrolu 

knihovních jednotek na všech pobočkách (DPS, Mír, Plešivec) a v části skladu 

(pobočkový fond). Revize byla provedena pomocí revizního programu LANius.  

Stav KF ke 31.12.2002 je 104.433 knihovních jednotek celkem. 

 

     3.   Služby čtenářům 

       

     Provoz knihovny byl přerušen pouze v začátku letních prázdnin a to na oddělení      

     pro děti z důvodu malování a následného úklidu. Po dobu letních prázdnin byl     
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     provoz jednotlivých oddělení omezen jako v minulých letech, ke krátkodobé úpravě  

     provozních hodin došlo i v závěru roku.      

 Prostřednictvím MVS bylo poskytnuto našim čtenářům celkem 845 knih z jiných 

knihoven (3 publikace byly zapůjčeny dokonce přes mezinárodní MVS).  

 Přístupu k Internetu využilo celkem 1.304 čtenářů, možnosti psaní v textovém 

editoru využilo 32 uživatelů. Během roku 2002 byl umožněn ve studovně přístup 

k Internetu i dětem do 15 let – z celkového počtu 1.304 bylo 335 dětí.  

K 31.12.2002 je registrovaným čtenářům v Městské knihovně v Horní a na 

pobočkách Mír a Plešivec k dispozici celkem 8 počítačů, z toho 7 připojených 

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

 Pro čtenáře knihovny bylo pořízeno celkem 2.837 kopií z materiálů knihovny. 

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

99 titulů novin a časopisů. 

 Po celý rok 2002 nabízela knihovna veřejnosti celou řadu přednášek 

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

zábavných programů pro děti i rodiče a pravidelných soutěží.  

 Studovna knihovny nadále funguje 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.  

Novou výbornou službou se pro uživatele studovny i pro návštěvníky na pobočkách 

jeví velmi obsáhlá elektronická databáze právních informací, jejíž internetovou 

licenci (roční) knihovna předplatila (služba FULSOFT). 

 Ve 2. pololetí 2002 uspořádala městská knihovna (s finanční podporou Města Český 

Krumlov) celkem 12 bezplatných lekcí základní počítačové gramotnosti pro starší 

občany, z jejichž řad se nakonec aktivně zúčastnilo 36 zájemců. 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. Tato aktivita byla přijata velmi kladně a pro velký zájem občanů 

knihovna v této činnosti hodlá 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 státní dotace ve výši 1.071.000,-- Kč. 

 Oddělení regionálních služeb již tradičně zpracovalo statistické výkazy za rok 2001, 

v rámci konkrétní metodické pomoci se uskutečnilo celkem 245 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). 

 Pro obecní úřady byly zpracovány veškeré podklady pro evidenci knihoven, 

připraveny a již uzavřeny byly Smlouvy o poskytování odborných knihovnických 

služeb Městskou knihovnou Č. Krumlov.  

 Pro profesionální knihovníky regionu byly uspořádány 4 pracovní porady a celkem 

7 vzdělávacích akcí.  
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 Všechny profesionální knihovny regionu se staly od října 2002 uživateli roční 

licence právních informací (služba FULSOFT) na Internetu. 

 V roce 2002 bylo do metodického obvodu rozvezeno celkem 260 výměnných 

souborů, v nichž bylo 13.173 svazků knih. 

 V rámci Programu VISK 2 (MKČR) bylo získáno díky zpracovaným projektům pro 

veřejné knihovny regionu v roce 2002 celkem 148.000,-- Kč. Díky těmto finančním 

prostředkům byly další knihovny (Bohdalovice, Kaplice, Malonty, Malšín) 

vybaveny buď Internetem nebo knihovnickým programem. 

 Na základě pověření MKČR byla provedena českokrumlovskou knihovnou kontrola 

celkem 9 projektů (z roků 2000 a 2001) v 9 obecních či městských knihovnách 

regionu. 

Pro knihovníky regionu byl také na jaře a na podzim umožněn v MěK Č. Krumlov 

nákup literatury za výhodné ceny v rámci spolupráce s Nakladatelstvím U Jakuba 

z Pelhřimova. 

 

5. Další činnost 

 

D. Wimmerová – pracovnice oddělení regionálních služeb (mimo to ještě 

předsedkyně jihočeské odbočky SKIP, zastupuje také krumlovskou knihovnu 

v Sekci veřejných knihoven, je členkou Výběrového výboru Programu obnovy 

venkova) – se velmi aktivně zasadila o realizaci dalšího průzkumu, tentokrát ve 

spolupráci s Krajským úřadem v Č. Budějovicích, pod názvem „Využití sítě 

knihoven pro rozvoj kultury a cestovního ruchu“. Tento si kladl za cíl zjistit, 

jaká je současná situace v malých obecních knihovnách v kraji (prostorové 

možnosti, úroveň technického vybavení, kvalifikační předpoklady pracovníků 

apod.), zdali by je jako přirozená informační centra s kvalifikovanými pracovníky 

bylo možno využívat i pro oblast cestovního ruchu. Výsledky průzkumu zpracovala 

a.s. DEMA Praha a jsou v naší knihovně k dispozici. 

Knihovna spolupracovala na různých akcích s českokrumlovskými základními 

školami a družinami, DDM, ZUŠ, ICOS, CEIS Šípek, Klubem českých turistů  

a zapojila se do celé řady akcí pořádaných SKIP. 

Českokrumlovský ROTARY klub projevil zájem o exkurzi a přednášku o knihovně, 

příspěvek o činnosti a nových službách přednesla ředitelka knihovny. 

O své činnosti informuje MěK průběžně občany prostřednictvím regionálního  

i odborného knihovnického tisku, příp. na těchto internetových adresách: 

www.ckrumlov.cz nebo 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. 

 JVK Č. Budějovice – pořádala  mj. kurzy počítačové gramotnosti (v rámci 

programu MK ČR – VISK 2), o které byl mezi knihovníky mimořádný zájem 

(kurzy budou nadále pokračovat) – účastníci jsou evidováni 

http://www.ckrumlov.cz/
http://www.knih-ck.cz/
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 Ředitelka se zúčastnila všech jednání a porad týkajících se výkonu 

regionálních funkcí pověřenou knihovnou (Moravská zemská knihovna v 

Brně – celostátní seminář, JVK České Budějovice) 

 Seminář pro ředitele a ekonomy knihoven – čerpání státních prostředků – 

MěK Praha 

 Setkání se starosty Českokrumlovska – příspěvek knihovny k evidenci 

knihoven a poskytování odborných knihovnických služeb 

 Knihovnická angličtina – krátkodobý kurz – JVK a JU – Tábor  

 Knihovnická dílna 2002 – pořádaná SKIP a NK Praha – celorepubliková 

akce seznamující s legislativními aj. změnami v oboru knihovnictví 

 Literární Šumava – SKIP – práce s regionální literaturou – Nové Hrady 

 Seminář Celoživotní vzdělávání knihovníků – NK Praha 

 Exkurze pracovníků MěK Č. Krumlov do ostatních knihoven okresu 

 Exkurze knihovníků regionu do nově zrekonstruovaných knihoven 

v Jindřichově Hradci a Pelhřimově 

 Malé podzimní setkání knihovníků – SKIP – Jindřichův Hradec 

 Knihovnická dílna 2002 pro pracovníky dětských oddělení – SKIP – Jičín 

 Školení uživatelů systému LANius – NK Praha a LANius Tábor – Praha, 

MěK Č. Krumlov 

 Celostátní konference Knihovny současnosti 2001 –  NK Praha – Seč  

u Chrudimi 

 Seminář Práce s problémovým klientem – Knihovna Pelhřimov a NK Praha 

– Pelhřimov 

 Setkání uživatelů databází EBSCO, EIFL Direkt – NK Praha 

 

7. Změny ve vybavení MěK 

 

 2 velké korkové nástěnky (studovna) 

 3 stoly pod PC (2x studovna, 1x kancelář – odd. dospělých) 

 nový monitor (studovna) 

 deskový scanner (studovna) 

 UPS a síť. přepínač HUB (studovna) 

 5 otočných židlí (3x odd. zpracování, 2x studovna) 

 tiskárna HP LaserJet 1000 series (ekonomka) 

 upraveny 4 starší počítače (posílení paměti, vedle DOS ještě Windows aj.) 

 software: modul Personalistika – LANius,  

         FULSOFT – databáze právních informací na Internetu,  

         další licence na Windows, příp. MS Office  

 

8. Různé 

 

 Knihovna uzavřela pojištění svého majetku u pojišťovny KOOPERATIVA 

 K. Votřelová se stala členkou Rady Sdružení SKAT  
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 Městská knihovna v Českém Krumlově byla evidována na Min. kultury ČR 

pod číslem 1292/2002 (viz Osvědčení o zápisu do evidence knihoven ze dne 

17. října 2002). 

 Pracovníci knihovny byli proškoleni v BOZP. 

 V knihovně proběhla prověrka BOZP; závěry a doporučení týkající se 

nutných úprav v objektu knihovny v Horní 155 budou předány správci 

budovy. 

 

 

 

    Zapsala: K. Votřelová 

    Český Krumlov 22.1.2003 


