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1.

Hlavní úkoly

 Zapojení českokrumlovské knihovny do Projektu internetizace knihoven
(vyhlásilo Min. informatiky ČR)
 Postupné zapojení ostatních knihoven regionu do projektu (seznámení
zřizovatelů knihoven – obcí – s projektem, pomoc při zpracování žádostí)
 Získání státního příspěvku z Programu VISK 8 na využívání informačních
databází (Česká tisková kancelář)
 Účast na celorepublikových akcích knihoven – BMI (Březen – měsíc Internetu),
Týden knihoven 2005
 Příprava programu k 200. výročí narození H. Ch. Andersena a zapojení se do
regionálních oslav 200. výročí narození A. Stiftera
 Účast na vzdělávacích a jiných důležitých knihovnických akcích
1.1 Číselné ukazatele
Registrovaní čtenáři celkem
- z toho do 15 let
Návštěvníci knihovny
Výpůjčky celkem
- z toho nauč. lit. pro dospělé
krásná lit. pro dospělé
nauč. lit. pro děti
krásná lit. pro děti
ostatní dokumenty
Výpůjčky periodik
Vzděl. a vých. kolekt. akce
Semináře, odbor. porady, konzultace
Výměn. soubory knih pro region/sv.
Počet uživatelů internetu
- z toho do 15 let
Psaní v text. editoru (počet uživ.)

2005

2.677
561
34.493
138.455
49.322
69.894
6.211
12.960
68
19.297
111
320
292/17.673
1.600
462
18

2004

2.705
535
35.047
133.431
48.397
67.550
5.393
11.992
99
18.975
102
277
272/15.475
1.261
297
45

Uvedené číselné ukazatele zahrnují činnost celé městské knihovny, tzn., že jsou
započítány statistické údaje centrální knihovny v Horní ulici, pobočky Vyšehrad,
Plešivec a Mír.
V ukazatelích je patrný mírný pokles registrovaných čtenářů celkem (- 28), stejně tak
pokles návštěvnosti (- 914). Velmi příznivě se však vyvíjí celkový počet výpůjček:
nárůst o 5.024! Na základě tohoto ukazatele je možno konstatovat, že registrovaní
čtenáři hojně využívají bohatosti budovaného knihovního fondu.
Úspěšně se vyvíjí činnost pobočky knihovny na sídlišti Mír. Potěšující je, že ačkoli
počet čtenářů nevykazuje téměř žádný nárůst, návštěvnost je velmi dobrá a sledované
výpůjčky mají výrazně rostoucí tendenci. Svědčí to o tom, že čtenáři, kteří pobočku
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„objevili“ ji rádi navštěvují a jsou pravděpodobně spokojeni i s poskytovanými
službami. Výrazně se celkově zvýšil zájem čtenářů o Internet, což je důsledek toho, že
od začátku října 2005 je Internet poskytován registrovaným čtenářům zdarma
(v souvislosti se zapojením knihovny do Projektu internetizace knihoven vyhlášeném
Min. informatiky ČR).
Výsledky činnosti pobočky na sídlišti Plešivec vykazují mírně klesající tendenci.
Sídliště „stárne“ a tak bude přistoupeno k mírné redukci výpůjčních hodin, které by
naopak byly vhodné k posílení provozu na pobočce Mír.
Nejmenší pobočku knihovny v DPS na Vyšehradě v roce 2005 navštívilo nepatrně více
čtenářů, avšak v počtu výpůjček byl tento rok mírně slabší. Negativně se projevilo
přestěhování knihovny do malého prostoru, který umožňuje pouze malou nabídku
knih. Prostředí je stísněné a pokud se najednou sejdou víc než tři čtenáři, nastává
problém. Čtenáři nemají ani možnost si chvíli odpočinout, odložit si věci…
2.

Péče o knihovní fond

2.1 Doplňování KF
Přírůstek KF za rok.2005 celkem……….………………4.797 knih. jednotek
z toho doplňovací odd. …………………………………..1.989 knih. jednotek
Úbytek KF v roce 2005 ……………………………… 7.290 knih. jednotek
Nákup KF je prováděn 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), 714 svazků knihovna získala darem a to
jednak od čtenářů, dále od různých institucí bezplatně (i v roce 2005 z programu
MKČR Česká knihovna, od Multikulturního centra Praha, Min. zahraničí ČR aj.).
2.2

Zpracování KF

Druhým rokem probíhá zpracování knihovního fondu prostřednictvím integrovaného
knihovnického programu Clavius. V průběhu doby se projevily drobné nesrovnalosti,
které vznikly při převodu dat, některé postupy program Clavius oproti LANiu zatím
neumožňuje, přesto lze hodnotit změnu pozitivně.
V oddělení zpracování knihovního fondu pracovnice pokračují v tvorbě národních
autorit, opravují stávající chybné záznamy o evidovaných dokumentech
a provádějí změny v katalogu i ve značení fyzického fondu knih (přírůstky a úbytky).
Pracovnice studovny tvoří databázi tzv. analytických záznamů – zpracovává hlavně
regionální tisk a ukládá do databáze záznamy týkající se českokrumlovského regionu.
Tato databáze se tak stává dalším výborným zdrojem informací o Českém Krumlově
a Českokrumlovsku, hlavně z hlediska událostí a osobností.
Ve studovně (díky pečlivosti a zaujetí pracovnice PhDr. H. Duškové) postupně také
vzniká velmi zajímavá sbírka materiálů o lidech, kteří mají nejrůznější vazby
k českokrumlovskému regionu (osobnosti žijící i již nežijící).
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2.3. Aktualizace KF
Aktualizace knihovního fondu je prováděna průběžně.
Úbytek KF k 31.12.2005 činil celkem 7.290 knihovních jednotek.
Vyřazené knihy byly odepsány, změny byly provedeny jak v úbytkových, tak
i přírůstkových seznamech. Ve velkém počtu byly v roce 2005 vyřazeny knihy
zastaralé, příp. poškozené. Část z vyřazeného fondu byla převedena do Jihočeské
vědecké knihovny v Č. Budějovicích. Jednalo se o knihy, které měla krumlovská
knihovna v několika výtiscích, které se již nepůjčovaly, ale budějovická knihovna o ně
přišla při povodni v roce 2002. Ze zachovaných duplikátů, které byly vyřazeny, byl
darován také soubor knih do Domova důchodců v Horní Plané (předávací protokoly
jsou v knihovně založeny).
Mimořádně velký odpis byl proveden i z prostorových důvodů. Vyřazené knihy byly
nabídnuty knihovnám regionu, uskutečnil se prodej pro občany, zbylé knihy byly
odvezeny do sběru.
3. Služby čtenářům
Provoz knihovny byl zajištěn po celý rok. Krátkodobě byl omezen z důvodu jarní
chřipkové epidemie, provozní doba byla upravena již tradičně také během letních
prázdnin.
Prostřednictvím MVS bylo poskytnuto našim čtenářům celkem 123 knih z jiných
knihoven v republice. Z fondu českokrumlovské knihovny bylo poskytnuto
knihovnám v republice 1.104 svazků.
K 31.12.2005 je registrovaným čtenářům v Městské knihovně v Horní a na pobočkách
Mír a Plešivec k dispozici celkem 10 počítačů, z toho 8 připojených k Internetu,
2 slouží výhradně jen jako on line katalogy v oddělení dospělých čtenářů.
Přístupu k Internetu využilo celkem 1.600 čtenářů (oproti roku 2004 o 339 uživatelů
více), možnosti psaní v textovém editoru pouze 18 uživatelů.
Ve studovně v Horní, ale i na pobočkách Mír a Plešivec pracovníci poskytují
zájemcům – začátečníkům – na požádání základní instruktáže pro používání
internetových služeb, textového editoru nebo tabulkového kalkulátoru.
Cílem těchto lekcí je 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. Oproti minulým letům možnosti vzdělávání
(v oblasti informačních technologií) v knihovně využívá klesající počet zájemců
(vysvětlujeme si tento stav tím, že existuje již širší nabídka podobných akcí, např.
v DDM, v ZŠ Za Nádražím apod.).
Novinkou pro uživatele knihovny je od 2. pololetí 2005 ve studovně přístupná
databáze České tiskové kanceláře. Jedná se o placený zdroj informací, zvýhodněný
přístup k databázi získala knihovna díky příspěvku v programu Min. kultury ČR
VISK 8.
Velkou příjemnou změnou pro registrované uživatele knihovny bylo zrušení poplatku
za přístup k Internetu od 1. 10. 2005. (Bezplatný přístup je totiž podmínkou, pokud je
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knihovna zařazena do Projektu internetizace knihoven. Po tři roky bude připojení
počítačů k Internetu ve studovně hrazeno ze státních prostředků). Oproti loňskému
roku počet uživatelů Internetu celkové narůstá, větší nárůst je zřetelný u dětských
uživatelů.
Pro čtenáře knihovny bylo pořízeno v rámci kopírovací služby celkem 2.957 kopií
z materiálů knihovny.
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.).
Po celý rok 2005 se konalo pro veřejnost v knihovně celkem 108 akcí, z toho 64
v oddělení pro děti a mládež. Pro dospělé pokračovaly přednášky ve spolupráci s CEIS
Šípek, konaly se besedy (např. se spisovatelem Věroslavem Mertlem a jeho ženou –
výtvarnicí Aranou Mertlovou, významným fotografem J. Erhartem aj.) lekce
informační výchovy pro školy (od mateřských škol po střední školy), zábavné
programy pro děti i rodiče a pravidelné soutěže. Tradičně nejnavštěvovanější jsou
cestopisné besedy doprovázené promítáním diapozitivů (např.cyklus programů
o zajímavostech na Českokrumlovsku, cestování po Thajsku, Malajsii, Nepálu aj.),
děti si oblíbily hlavně soutěže – v hojném počtu se sešly opět na dalším pokračování
soutěže s Harry Potterem, líbily se i programy věnované 200. výročí narození H. Ch.
Andersena.
Českokrumlovská knihovna se v roce 2005 také připojila k celonárodní aktivitě –
k volbě Největšího Čecha. Anketa proběhla v rámci dětského oddělení, průběžně byly
instalovány výstavky k jednotlivým vybraným osobnostem.
V říjnu knihovna připomněla jak dětem tak dospělým i významné výročí narození
Adalberta Stiftera (pro děti uspořádala Den s Adalbertem Stifterem (tvůrčí dílna
„Barvy Šumavy), pro dospělé návštěvníky pořad „A. Stifter známý i neznámý“
ve spolupráci s Regionálním muzeem Č. Krumlov).
Jako velmi úspěšnou lze také jmenovat literární a výtvarnou soutěž pro děti „Moje
nejoblíbenější zvířátko“. Tato soutěž byla podpořena grantem Města ve výši 13.000,--Kč.
O soutěž projevily děti velký zájem, k vyhodnocení se sešlo ještě více prací než
v loňském roce k výtvarné soutěži o čertech (tentokrát 191 výtvarných a 79 literárních
prací). Do soutěže se zapojily, kromě krumlovských MŠ a ZŠ i ZŠ v Horní Plané, ZŠ
ve Chvalšinách a ve Větřní. Soutěž vyvrcholila slavnostním vyhlášením výsledků
a předáním odměn (děti obdržely knihy o zvířatech) v Prokyšově sále a také
uspořádáním výstavy všech prací v prostorách dětského oddělení knihovny.
Mírným zklamáním při slavnostním vyhlášení byla neúčast hlavního porotce soutěže
pana Jiřího Žáčka, který sice velmi ochotně soutěžní práce zhodnotil, ale od původně
přislíbené účasti na vyhlášení musel ze zdravotních důvodů upustit.
4.

Metodická činnost

Oddělení regionálních služeb již tradičně zpracovalo statistické výkazy za rok 2004,
v rámci konkrétní metodické pomoci obecním i městským knihovnám regionu se
uskutečnilo celkem 316 metodických návštěv a odborných konzultací (pomoc při
aktualizacích a revizích knihovních fondů, práce s integrovaným knihovnickým
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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 292 souborech bylo rozvezeno celkem 17.673 svazků
knih), konaly se 4 porady knihovníků z profesionálních knihoven regionu, 1 školení
pro dobrovolné knihovníky metodického obvodu.
Pro pracovníky profesionálních knihoven regionu byl pořádán seminář „Komunikační
dovednosti“, pokračování je plánováno v roce 2006.
Nejen pro knihovníky regionu, ale i pro širší veřejnost, byl v roce 2005 umožněn 2x
nákup literatury za výhodné ceny v rámci spolupráce s Nakladatelstvím U Jakuba
z Pelhřimova (v Horní 155, oddělení pro dospělé čtenáře).
5. Další činnost
Pokračuje a rozvíjí se spolupráce s českokrumlovskými školami, institucemi
a organizacemi.
O své činnosti informuje MěK občany průběžně prostřednictvím regionálního, příp.
odborného knihovnického tisku nebo na následujících 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,
počítačové lekce (nadstavba WORDu a EXCELu), seminář ke zpracování
audiovizuálních dokumentů, seminář „Práce se čtenářem“ aj.
 V Národní knihovně ČR v Praze – školení supervisorů – program Autority,
setkání uživatelů systému Clavius, školení pro práci s databázemi (VISK 8)
 Ředitelka se zúčastnila všech jednání a porad týkajících se výkonu
regionálních funkcí pověřenou knihovnou (Krajská knihovna Pardubice,
porady ředitelek bývalých okresních knihoven kraje v JVK Č. Budějovice)
 Během roku absolvovala ředitelka 3 lekce právnického minima v Jihlavě
 Literární Šumava – SKIP – práce s regionální literaturou – Plzeň
 Malé podzimní setkání v Třeboni – SKIP
 Knihovnická dílna 2005 – pro pracovníky dětských oddělení – SKIP – Jičín
 Podzimní knižní veletrh – Havlíčkův Brod
7. Změny ve vybavení MěK
Zakoupeny
 2 LCD monitory (ředitelka, ekonomka)
 PC Celeron (studovna)
 4 ks regály na míru (odd. pro dospělé čtenáře)
 Prosklená policová skříň (studovna)
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 12 ks regály na míru pro rozšíření výpůjčních prostor (odd. pro dospělé,
prostor pod schodištěm)
 policový dřevěný odkládací vozík (odd. pro dospělé čtenáře)
 skartovač písemností Compack Shredder
 scanner bezdrátový EPSON CPT – 1260 (pořízeno pro potřeby regionu
z dotace kraje na výkon RF)
 20 ks židle (pro potřeby regionu, placeno z dotace kraje na výkon RF)
Opravy stávajícího zařízení:
 během prvního týdne letních prázdnin bylo vymalováno odd. pro dospělé
 výměna dřevěného schodiště a madel na ochozu v odd. pro dospělé
 výměna svítidel v odd. pro dospělé
 v závěru roku natřeno dřevěné schodiště u vchodu do dospělého oddělení
a schodiště venku (k ředitelně a k Prokyšovu sálu)
7. Různé
 Prostředky získané od kraje v roce 2005
dotace na regionální činnost:
1.034.000,-- Kč
 Příspěvek Města Č. Krumlov na výtvarnou a literární soutěž ve výši 13.000, Finanční sponzorský dar:

5.000,-- Kč (MUDr. Mirka Divišová
z Č. Krumlova)
 Na budovu Prelatury byly připevněny 2 prosklené vitriny (1 pro potřeby
knihovny, 1 pro Městskou galerii)
 Pro snazší orientaci v areálu Prelatury byly 4 dřevěnými tabulkami označeny
hlavní prostory knihovny
 Knihovně byla převedena do majetku během l. pololetí 2005
kopírka EP 1080 z MěÚ (jako náhrada za vyřazenou již neopravitelnou
kopírku EP 410)

Zapsala: K. Votřelová
Český Krumlov 17.1.2006

