Zpráva o činnosti
Městské knihovny v Č. Krumlově
2001
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1.

Hlavní úkoly
 Vypracovány projekty na rok 2001 v rámci programu MK ČR – VISK 3
(jak pro MěK Č. Krumlov, tak i pro některé obecní knihovny
metodického obvodu)
 Během 1. pololetí prováděna příprava na letní revizi knihovního fondu
uloženého v centrální knihovně v Horní 155
 Účast na celostátní akci „Březen – měsíc Internetu“ – připojení
poboček knihovny na sídlištích Mír a Plešivec
 Pokračování v pořádání akcí v dlouhodobém projektu „1000 dnů pro
Evropu“
 Během letních prázdnin provedena revize KF v Horní 155
 Aktivní účast na celostátní propagační akci „Týden knihoven“- zahájení
TK setkáním zástupců knihovníků celé ČR u nás v Č. Krumlově
 Účast na školeních počítačové gramotnosti v SVK Č. Budějovice
v rámci projektu VISK 2
 Podíl na pilotním projektu Knihovna – informační centrum obce
(projekt jihočeské odbočky SKIP pod vedením metodičky MěK Č.
Krumlov Daniely Wimmerové)
 Rozvíjení spolupráce s českokrumlovskými školami, ICOS, CEIS Šípek
aj.

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.

2000
2.687
444
34.755
140.566
48.772
73.451
5.052
13.290
1
19.518
139
226
231/10.735

2001
2.498
341
32.976
136.275
48.896
71.639
4.618
11.121
1
20.443
92
232
192/9.353

Pokles v některých číselných ukazatelích byl způsoben jednak výpadky provozu
(např. celkový počet výpůjček a návštěvnost), pokles počtu čtenářů je možno
sledovat za poslední roky jako trend (úbytek dětí) ale také jej lze vysvětlovat tím,
že mnohdy je registrován pouze jeden člen rodiny a půjčuje knihy i pro ostatní
členy domácnosti. S dalším úbytkem je nutno počítat i proto, že knihovna přechází
pouze na jedinou registraci čtenáře MěK, tzn., že oproti dřívějšku čtenář, který
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navštěvuje např. ústřední knihovnu v Horní a ještě pobočku na Plešivci, může být
registrován pouze na jednom z těchto míst.
2.

Péče o knihovní fond

2.1 Doplňování KF
Přírůstek KF celkem …………………. 4.842 knih. jedn. (z toho 240 sv. dary)
- z toho doplňovací odd. ………..……... 1.332 knih. jedn.
Nákup KF je prováděn jednak u knihkupců v Č. Krumlově, v převážné většině
však u přímých dodavatelů z velkoskladů (většinou s výhodným rabatem).
Knihovní fond byl během roku 2001 obohacen 240 dary v celkové hodnotě
23.806,-- Kč
Z grantu MK ČR – Česká knihovna – bylo získáno celkem 23 svazků (jedná se o
původní českou literaturu) v hodnotě 2.966,-- Kč , od MZV ČR jsou získávány
průběžně publikace o Evropské unii, 13 sv. bylo darem Nizozemského království,
některé publikace věnoval knihovně při své návštěvě irský velvyslanec, mnoho
knih bylo knihovně darováno registrovanými čtenáři.
2.2.

Zpracování KF

V přípravě na revizi bylo dokončeno vkládání fondu literatury v němčině (naučné i
beletrie). Během roku bylo zahájeno a také dokončeno vkládání KF na pobočce
Plešivec, dokončeno bylo vkládání údajů o KF na pobočce Mír. Na této pobočce
byl v závěru roku instalován 4. modul LANius – Evidence periodik.
Průběžně byl fond naučné literatury v rámci celé knihovny přeznačován dle nově
platných třídníků MDT (což bude pokračovat i v roce 2002).
2.3. Aktualizace KF
Aktualizován a nově uspořádán byl celý fond beletrie i naučné literatury nejen
v půjčovnách, ale i uložený ve skladu v Horní 155.
Úbytek KF za rok 2001 činil celkem 7.279 knih. jedn.
Vyřazené knihy byly odepsány, změny byly provedeny jak v úbytkových, tak i
přírůstkových seznamech. Poškozené a neúplné publikace byly odvezeny do sběru,
vyřazené duplikáty byly věnovány pro organizovanou sbírku knih obyvatelům
válkou zničeného Kosova, část dětských odepsaných knih byla předána Dětskému
domovu v Horní Plané.
Od 23.7. do 30.8.2001 byla MěK v Horní (kromě studovny a čítárny) zavřena pro
veřejnost z důvodu probíhající revize KF. Jednalo se o fyzickou kontrolu
knihovních jednotek v Horní 155. Revize byla provedena pomocí revizního
programu LANius. Výsledkem kontrolované části fondu byl seznam nezvěstných
knih, který je přiložen k protokolu o provedení revize a který obsahuje 348
položek. Nezvěstné knihy jsou dohledávány.
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V roce 2002 se počítá s provedením revize na pobočkách Plešivec, Mír, Vyšehrad a
v té části skladu, kde je uložen pobočkový fond. V těchto částech fondu nemohla
být revize provedena, protože v době konání revize nebyl na pobočkách ještě
automatizovaný provoz a nemohl být tedy použit program revize.
Teprve po revizi poboček bude možno revizi celého fondu knihovny uzavřít.
Stav KF ke 31.12.2001 je 105.360 knihovních jednotek celkem.
3. Služby čtenářům
Provoz knihovny byl v roce 2001 přerušen od 23.7. do 30.8. z důvodu prováděné
revize na dětském oddělení a na oddělení dospělých čtenářů. Provoz čítárny byl
v této době zachován, stejně jako provoz na pobočkách. První týden po prázdninách
muselo být uzavřeno dětské oddělení z důvodu probíhajících stavebních prací
v objektu prelatury. V závěru roku byla celá knihovna zavřena ve dnech 24.12.31.12.2001 z důvodu čerpání dovolených.
Se změnou pracovnice na pobočce Plešivec v posledním čtvrtletí roku 2001 byla
rozšířena provozní doba této pobočky – veřejnost má možnost využívat služeb
pobočky navíc ještě každé úterý od 13,30 do 18,00 hodin.
Na pobočkách Plešivec a Mír mají čtenáři od začátku března 2001 možnost
využívat Internet za stejných podmínek jako ve studovně v Horní 155.
Od listopadu 2001 funguje na pobočce Plešivec již také automatizovaný výpůjční
systém, který dovoluje rychlejší obsluhu čtenářů a umožňuje přesnější evidenci a
rychlou orientaci ve fondu pobočky.
V blízké době by automatizovaný výpůjční systém měl začít fungovat i na pobočce
Mír.
Prostřednictvím MVS bylo poskytnuto našim čtenářům celkem 728 knih z jiných
knihoven (3 publikace byly zapůjčeny dokonce přes mezinárodní MVS).
Přístupu k Internetu využilo celkem 537 čtenářů.
V závěru roku byly ve studovně zpřístupněny 2 další nové počítače s Internetem.
Pro čtenáře knihovny bylo pořízeno celkem 3.138 kopií z materiálů knihovny.
Po celý rok 2001 poskytovala knihovna v rámci jednotlivých oddělení pro veřejnost
celou řadu přednášek, hodin informační výchovy pro školy, zábavných programů
pro děti i rodiče a pravidelných soutěží. Knihovna pokračovala (na rozdíl od
ostatních bývalých účastníků) v dlouhodobém projektu „1000 dní pro Evropu“, aby
seznámila občany populární formou s problematikou EU a představila zbývající
členské státy (výstavky faktografické literatury i beletrie týkající se příslušných
zemí s kvízovými soutěžemi o ceny).
Průběžně je doplňován fond publikací o EU z darů Ministerstva zahr. věcí ČR.
Informace o neziskovém sektoru mohou občané najít ve studovně knihovny – i
tento fond je aktualizován.
Studovna knihovny se také stala místem, kde jsou pro zájemce uloženy aktuální
informace ohledně Strategického plánu města Č. Krumlov.
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4. Metodická činnost
Během 1. pololetí 2001 musela být metodická činnost knihovny značně omezena
z důvodu celostátně nejasného financování regionálních funkcí. (Finanční
prostředky byly přiděleny až koncem května, navíc požadovaná částka byla naší
knihovně ještě snížena cca o 100 tis. Kč). Do té doby však musely být zpracovány
nezbytné statistické přehledy za okres, poskytována byla nutná metodická pomoc
při přípravě projektů VISK, příp. pomoc při zavádění nových technologií (LANius,
Internet). Nákup pro doplňovací oddělení byl téměř přerušen. Výměnné soubory
pracovnice regionálního oddělení připravovala na požádání knihoven, které si samy
musely zajistit jejich odvoz.
Teprve po obdržení prostředků se regionální funkce knihovny mohly rozvinout
naplno.
V metodickém obvodu MěK Č. Krumlov došlo na knihovnách k významným
změnám. 9 knihoven získalo v roce 2001 finanční prostředky z grantu MK ČR
– VISK 3 – a to v celkové výši 505 tis. Kč, další 2 knihovny byly úspěšné při
podání projektů v rámci Programu obnovy venkova (Min. místního rozvoje).
Získané prostředky byly použity většinou na připojení knihovny k Internetu,
v případě, že knihovna už Internet využívá, byla zakoupena výpočetní technika a
speciální knihovnické programy LANius.
V závěru roku 2001 bylo připojeno k Internetu již celkem 19 knihoven
Českokrumlovska, 14 knihoven používá knihovnický systém LANius.
Automatizovaný výpůjční systém funguje již kromě českokrumlovské knihovny
ještě v MěK Horní Planá, od roku 2001 v MěK Kaplice, Velešín, Vyšší Brod,
v Obecní knihovně Loučovice a v Černé v Pošumaví.
Do cirkulačního systému půjčování souborů knih bylo zapojeno celkem 37
knihoven regionu, do nichž bylo rozvezeno 192 souborů knih v celkovém množství
9.353 svazků.
Knihovníci regionu v rámci spolupráce s hornorakouskými kolegy-knihovníky
navštívili Hornorakouskou zemskou knihovnu v Linci, kde se zúčastnili
dvoustranného semináře na téma využívaných knihovnických programů a vyměnili
si zkušenosti z využívání Internetu při práci ve veřejných knihovnách.
Pro knihovníky regionu byl 2x během roku umožněn v MěK Č. Krumlov nákup
literatury za výhodné ceny v rámci spolupráce s Nakladatelstvím U Jakuba
z Pelhřimova.
Za velký úspěch mj. i metodické práce lze považovat vyhodnocení Obecní
knihovny v Brloze nejlepší knihovnou Jihočeského kraje v rámci soutěže Vesnice
roku. Tato knihovna postoupila do celostátního kola soutěže mezi dalšími 9
knihovnami.
Velmi příjemnou záležitostí bylo také slavnostní otevření právě rekonstruované
Obecní knihovny v Dolním Dvořišti v samém závěru roku 2001. Vybavení novým
nábytkem a třemi počítači s Internetem, kvalitní knižní fond a vzorná péče
dosavadní knihovnice, řadí tuto knihovnu mezi ty lepší na okrese. V současnosti
splňuje tato knihovna všechna kritéria moderní informační instituce.
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5. Další činnost
D. Wimmerová – pracovnice oddělení regionálních služeb – se velmi aktivně
podílela na realizaci pilotního projektu Jihočeské odbočky SKIP pod názvem
„Knihovna – informační centrum obce“, který si kladl za cíl vytvořit z malých
obecních knihoven přirozená informační centra s kvalifikovanými pracovníky, aby i
občané malých sídel mohli využívat nové informační technologie a aby nebyli
vlastně znevýhodněni v přístupu k informacím oproti velkým obcím, příp. městům
(Zákon č.106/1999 Sb.).
V rámci tohoto projektu byly rekvalifikovány v SVK Č. Budějovice 2 pracovnice
našeho metodického obvodu (nová pracovnice pobočky Plešivec a knihovnice
Obecní knihovny v Křemži). Podle dosavadního hodnocení byl projekt úspěšný,
celkem získalo rekvalifikaci “knihovník, informační pracovník“ 15 účastníků
z Jihočeského kraje. (Výhledově je zájem rozšířit tento projekt i do ostatních krajů).
Knihovna spolupracovala na různých akcích s českokrumlovskými základními
školami a družinami, ZUŠ, ICOS, CEIS Šípek, Klubem českých turistů a zapojila se
do celé řady akcí pořádaných SKIP.
O své činnosti informovala občany prostřednictvím regionálního i odborného
knihovnického tisku, příp. na www.ckrumlov.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.
 SVK Č. Budějovice (dnes Jihočes. věd. knih.) pořádala mj. kurzy počítačové
gramotnosti (v rámci programu MŠ ČR - VISK 2), o které byl mezi
knihovníky opravdu velký zájem (kurzy budou pokračovat i v roce 2002)
 Z hlediska důležitosti byly velmi vítané porady ředitelů okresních knihoven
příp. městských knihoven v okresních městech ohledně výkonu regionálních
funkcí - Prostějov, České Budějovice
 Knihovnická dílna 2001 – pořádaná SKIP a NK Praha – knihovníci celé ČR
seznámeni s postupem prací na novém knihovním zákonu a s dalšími
legislativními změnami v oboru
 Literární Šumava – SKIP – práce s regionální literaturou – Kašperské Hory
 Seminář o novém knihovním zákoně č. 257/2001 Sb. pro starosty a
pracovníky knihoven Českokrumlovska – MěK Č. Krumlov ve spolupráci
s NK Praha
 Malé podzimní setkání knihovníků - SKIP – Strakonice
 Knihovnická dílna 2001 pro pracovníky dětských oddělení – SKIP –
Jindřichův Hradec
 Školení uživatelů systému LANius – NK Praha a LANius Tábor – Praha
 Celostátní konference Knihovny současnosti 2001 – MZK Brno a NK Praha
– Seč u Chrudimi
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7. Změny ve vybavení MěK












5 nových počítačů (ředitelka, ekonomka , 2 ks studovna a hlavní server)
4 tiskárny
2 scannery na snímání čár. kódů
pracovní stůl pro doplňovací odd.
pracovní pult pro pobočku Mír
2 pracovní stolky pod počítače do studovny
8 otočných židlí
instalovány elektronické zabezpeč. systémy na pobočkách Plešivec a Mír
web kamera AXIS pro dospělé odd.
ISDN telefonní ústředna ATLANTIS
software – licence pro WINDOWS a text. editor WORD, modul č. 4 LANius
– Evidence periodik a modul Dispečink studovny
 nový automobil Renault Kangoo pro rozvoz knih na pobočky a pro výkon
regionálních funkcí
8. Různé
 V rámci programu VISK 3 získáno v roce 2001 celkem 140 tis. Kč pro
MěK v Č. Krumlově (80 tis. Kč investice, 60 tis. Kč neinvestiční prostředky)
- určeno k výměně již nevyhovujícího serveru a k rozšíření internetových
služeb ve studovně
 29.6.2001 schválen nový knihovní zákon č. 257/2001 Sb.
 9.7.2001 schválena aktualizovaná zřizovací listina MěK Č. Krumlov
Zapsala: K. Votřelová
Český Krumlov 15.1.2002

