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1.

Hlavní úkoly na rok 2010

 Pokračování v tvorbě souborného katalogu českokrumlovského regionu (postupné
ukládání knihovních fondů do REKS a zveřejnění jednotlivých on line katalogů
obecních knihoven na Internetu)
 Zpracování projektu do programu MK ČR – Knihovna 21. století – 2010 (Literární
a výtvarná soutěž pro děti)
 Účast na celorepublikových akcích knihoven – nově „Březen – měsíc čtenářů“,
Týden knihoven 2010
 Účast na vzdělávacích a jiných důležitých knihovnických akcích
1.1 Číselné ukazatele

2009

Registrovaní čtenáři celkem
2.649
- z toho do 15 let
597
Návštěvníci knihovny
37.213
Výpůjčky celkem
125.468
- z toho nauč. lit. pro dospělé
25.671
krásná lit. pro dospělé
66.648
nauč. lit. pro děti
2.841
krásná lit. pro děti
12.691
ostatní dokumenty (zvukové knihy)
712
Výpůjčky periodik
16.875
Vzděl. a vých. kolekt. akce
128
Semináře, odbor. porady, konzultace – region
331
vzdělávací akce – region
26
Výměn. soubory knih pro region/sv.
224/16.280
Počet uživatelů internetu
1.708
- z toho do 15 let
561
Psaní v text. editoru (počet uživ.)
0

2008

2.643
627
36.341
127.473
40.233
67.776
4.984
13.537
943
15.847
154
421
220/16.128
2.151
514
14

Uvedené číselné ukazatele zahrnují činnost celé městské knihovny, tzn., že jsou
započítány statistické údaje centrální knihovny v Horní ulici a poboček Plešivec a Mír.
Celkový počet čtenářů je téměř stabilní; pokles je sledován u dětských čtenářů, třebaže je
vyvíjena velká snaha děti do knihovny a ke čtení přivést. Spolupráce se školami je
v tomto směru velmi dobrá a zájem škol o besedy, lekce informatiky a další různé
programy narůstá.
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Stále klesající trend je možno konstatovat v případě využití Internetu; snižuje se počet
dětských uživatelů, klesá i počet dospělých, kteří kvůli Internetu knihovnu využívají.
Důvodem je jeho snadná dostupnost ve školách a také v domácnostech se stal Internet
běžným vybavením.
Uvedené výsledky ve výpůjční činnosti jsou mírně nižší než v roce 2008, (aby však tato
statistika měla správnou vypovídací hodnotu, bylo by nutno počítat tzv. výpůjční dny
a počet těchto dnů v roce 2008 a v roce 2009 porovnat. Mnohdy připadají výpůjční dny
na svátky a to se následně na statistice projeví).
Rok 2009 je rokem změny ve statistickém vykazování. Nově se eviduje fyzická
návštěvnost půjčoven a studoven, návštěvnost na kulturních akcích, vzdělávacích akcích,
poprvé jsou evidovány i on line služby (virtuální návštěvy).
Knihovna má své aktuální www stránky, na kterých umožňuje vstup uživatelům
knihovny „zvenku“ do on line katalogu (získávají tak přehled o knihách ve fondu
knihovny (i v jednotlivých odděleních, příp. pobočkách), mohou se informovat
o novinkách) a do tzv. uživatelského konta (uživatel má přehled o vypůjčených
dokumentech, o lhůtách, může si „na dálku“ velmi jednoduše prodloužit dobu výpůjčky).
Tyto vstupy do výpůjčního systému knihovny zaznamenává počítadlo.
Nově vykazovaná celková návštěvnost za rok 2009 činila celkem 47.123 návštěv (tolikrát
byla poskytnuta služba, buď fyzicky nebo virtuálně. Evidence návštěvnosti stránek
(v součtu od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009) udává 32.539 návštěv.
2.

Péče o knihovní fond

2.1 Doplňování KF
Přírůstek KF za rok.2009 celkem……….………………4.701 knih. jednotek
z toho doplňovací odd. (hrazeno Jč krajem).……………..2.234 knih. jednotek
Úbytek KF v roce 2009 ………………………………… 6.660 knih. jednotek
z toho doplňovací odd. ………………………………….. 3.806 knih. jednotek
Knihovní fond obsahoval k 31. 12. 2009 celkem 112.347 knihovních jednotek;
z toho 32.754 knihovních jednotek obsahoval tzv. výměnný fond regionálního
oddělení.
Na nákup knihovního fondu (knihy, časopisy, zvukové knihy, licence služby
FULSOFT) byla využita částka ve výši 746.340,- Kč, z toho bylo 334.995,- Kč na nákup
knihovního fondu doplňovacího oddělení (hrazeno z dotace Jihočeského kraje na
výkon regionálních funkcí).
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), 470
knihovních jednotek (kromě knih jsou to i CD nosiče) knihovna získala darem (za 0,- Kč)
a to jednak od čtenářů, dále od různých institucí (18 svazků knih bylo získáno z programu
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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

Ve zpracování knihovního fondu, které probíhá prostřednictvím integrovaného
knihovnického programu Clavius, nenastaly žádné změny a oddělení zpracování
knihovního fondu krumlovské knihovny pokračuje ve spolupráci s Národní knihovnou
ČR na tvorbě národních autorit a podílí se na tvorbě republikového souborného katalogu
CASLIN.
Od roku 2007 toto oddělení získává, zpracovává a předává do studovny nový typ
dokumentu – tzv. zvukové knihy na CD nosičích. Do fondu zvukových knih přibylo v roce
2009 celkem 101 nových titulů. Půjčování je zatím omezeno pouze na handicapované
uživatele (z důvodu autorských práv).
Pracovnice studovny pokračuje v budování databáze tzv. analytických záznamů (je
zpracováván hlavně regionální tisk a ukládány jsou záznamy týkající se města Český
Krumlov a vůbec celého českokrumlovského regionu). Narůstající databáze těchto
záznamů a uložené kopie článků jsou výborným zdrojem informací o našem městě
a Českokrumlovsku, a to hlavně z hlediska událostí a významnějších osobností.
Tyto záznamy jsou od roku 2008 díky novému programu (další modul systému Clavius –
pořízen za finanční podpory z MK ČR – programy VISK 3 - 2008) dostupné uživatelům
nejen ve studovně, ale už i prostřednictvím Internetu nejširší veřejnosti na stránkách
knihovny www.knih-ck.cz (on line katalog knihovny).
2.3. Aktualizace KF
Aktualizace knihovního fondu je prováděna průběžně.
Úbytek KF k 31.12. 2008 činil celkem 6.660 knihovních jednotek.
Vyřazené knihy byly odepsány, změny jsou postupně prováděny jak v úbytkových, tak
i přírůstkových seznamech.
S vyřazenými knihami bylo naloženo podle platných předpisů (přednostně byly nabídnuty
dalším knihovnám; část odepsaných knih – zachovalejší duplikáty – jsou uloženy ve
skladu knihovny a budou nabídnuty k levnému prodeji veřejnosti a poté bude zbytek
odvezen do sběru).
3. Služby čtenářům
Během roku nedošlo k žádnému neplánovanému omezení činnosti knihovny. Jako
v předchozích letech byl provoz omezen pouze v době letních prázdnin.
Provozní doba jednotlivých oddělení pro veřejnost také nebyla změněna.
Prostřednictvím MVS bylo poskytnuto našim čtenářům celkem 123 knih z jiných
knihoven v republice. Z fondu českokrumlovské knihovny bylo poskytnuto jiným
knihovnám v republice 751 svazků.
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K 31.12.2009 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 1.708 čtenářů. Psaní v textovém editoru uživatelé
knihovny vůbec nevyužili.
Pro čtenáře knihovny bylo pořízeno v rámci kopírovací služby ve studovně celkem 950
kopií z materiálů knihovny, dále 993 placených tisků z veřejností používaných tiskáren
u počítačů.
V MěK (včetně poboček) bylo k dispozici (pro prezenční i absenční využití) celkem 148
titulů novin, časopisů a dále průběžně doplňovaný fond regionálních publikací
a příručkové literatury (slovníky, encyklopedie, obrazové publikace aj.).
Během roku 2009 uspořádala knihovna celkem 128 akcí; z toho jich 36 mělo vzdělávací
charakter (lekce informační výchovy pro školy, besedy o literatuře, autorech apod.),
v ostatních případech šlo o cestopisné besedy, autorská čtení, přednášky na zajímavá
témata). Knihovnice poskytly navíc (na požádání) 8 individuálních vzdělávacích konzultací
uživatelům (používání on line katalogu, práce s počítačem, příp. s Internetem).
Pro děti bylo připraveno za rok 2009 celkem 101 programů; kromě toho ještě spousta
oblíbených soutěží a kvízů. V prvním pololetí např. - mimo jiné - pracovnice oddělení
zorganizovala pro děti etapovou soutěž pod názvem „Město pětilisté růže“. Vzhledem
k významnému výročí města děti soutěžily ve znalostech z historie i současnosti Českého
Krumlova.
I dětští čtenáři se aktivně zúčastnily celostátní ankety Kniha mého srdce a také již tradiční
ankety SUK o knihu roku 2008.
Již počtvrté se uskutečnil dlouhodobější projekt Cesta do knihovny, který si klade za cíl
získávat nové čtenáře mezi dětmi, které se naučily číst. Vyvrcholením práce s prvňáčky
je potom tzv. pasování na čtenáře v závěru školního roku. Setkání s pasovanými čtenáři
se zúčastňují i zástupci města (pan starosta, příp. paní místostarostka) a tím akce získává
slavnostnější ráz.
Tato akce je mezi dětmi i pedagogy velmi kladně hodnocena; část dětí skutečně knihovnu
poté pravidelně navštěvuje a využívá.
V červnu 2009 se i českokrumlovská knihovna připojila k velké propagační knihovnické
akci, kterou iniciovala Městská knihovna Prachatice. Jednalo se o putování po vybraných
jihočeských knihovnách v automobilech a motocyklech „veteránech“ za doprovodu
známých osobností (např. Michal Viewegh, Petra Braunová, Kateřina Macháčková, Jitka
Asterová, Miloslav Mejzlík aj.).
V roce 2009 se uskutečnil také již 6. ročník literární a výtvarné soutěže; tentokrát děti měly
psát či malovat na téma „Staré pověsti českokrumlovské aneb Co jsme si přečetli o našich
předcích“, literární část měla podtitul „I dnes mohou vznikat pověsti“. Téma bylo zvoleno
s přihlédnutím k 700. výročí první písemné zmínky o městě Č. Krumlov.
Soutěže se v tomto roce zúčastnily 2 mateřské školy, 5 základních škol z regionu,
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gymnázium Český Krumlov a 15 jednotlivců. Odevzdáno bylo 163 prací, z toho 100 bylo
výtvarných a 63 literárních.
V porotě literární části soutěže rozhodovali: významný český básník a spisovatel pan Jiří
Žáček, krumlovská autorka několika básnických i prozaických děl paní Vlasta Dušková
a pan Mgr. Jiří Pokorný, divadelník. Obrázky posuzovali opět ak. malíři pánové Jindřich
Čapek a Karel Hrubeš. Ženskou část poroty zastupovala, stejně jako v minulých letech,
výtvarnice paní Lenka Kohoutková. Slavnostního vyhlášení v Prokyšově sále 2. 12. 2009
se zúčastnil – kromě cca dalších 100 účastníků (dětí s rodiči či prarodiči) – i pan starosta
L. Jedlička. Vybrané práce byly odměněny jako v minulých letech knížkami a drobnými
dárky Poštovní spořitelny.
Všechny práce dětí byly zároveň vystaveny v prostorách dětského oddělení (soutěž byla
dotována 5.000,-- Kč z programu Min. kultury Knihovna 21. století).
Dospělí návštěvníci měli možnost se zúčastnit celé řady zajímavých besed na různá
témata (s velkým ohlasem se opět setkala např. cestopisná beseda se slečnou Monikou
Duškovou o Kostarice, s paní Annou Nyklovou o Novém Zélandu, beseda s novinářkou
Petrou Procházkovou o ženách v muslimském světě, posezení s Ing. Petrem Hudičákem
na téma Fotografie z Fotoateliéru Seidel nejen v knihách, aj.).
Velkou návštěvnost knihovna zaznamenala při Renesančním večeru (ve spolupráci
s Milevským muzeem), vydařil se Svatováclavský podvečerník v prostorách Městské
galerie.
Během roku byly v Městské galerii instalovány 4 výstavy: 90. výročí volebního práva
žen, letní výstava obrazů, fotografií a plastik výtvarníků Jaroslavy Bjalkovové
a Františka Hladkého pod názvem VOLNÉ DOTEKY, zářijová výstava fotografií Poznej
světové dědictví UNESCO, od října do konce roku výstava ke 130. výročí počátků české
veřejné knihovny v Č. Krumlově (vývoj od roku 1879 do současnosti).
Prostory galerie byly dále využity při konání porad knihovníků z regionu, proběhly tam
i výtvarné dílny (velikonoční a předvánoční).
Velmi významná akce knihovny se uskutečnila 14. října 2009. Byli sezváni knihovníci
regionu (současní i věkem pokročilejší) se starosty obcí, hosté z jiných knihoven
a zástupci našeho města, aby si připomenuli společně kulaté výročí knihovny. Na tomto
setkání ředitelka stručně seznámila přítomné s historií i současností knihovny, byla
slavnostně pokřtěna kniha medailonů krumlovských občanů s názvem Žijí mezi námi,
která byla také dalším příspěvkem knihovny k oslavě výročí města. Součástí programu
bylo i zajímavé vystoupení PhDr. Víta Richtera z Knihovnického institutu Národní
knihovny ČR s prezentací o čtenářství v České republice. Při příležitosti tohoto setkání
byla zahájena současně i výstava o knihovně v Městské galerii.
4.

Metodická činnost

Hned počátkem roku byly zpracovány statistické výkazy knihoven regionu za rok 2008
(48 výkazů). V rámci konkrétní metodické pomoci obecním i městským knihovnám
regionu se uskutečnilo celkem 331 metodických návštěv a odborných konzultací (pomoc
při aktualizacích knihovních fondů, práce s integrovaným knihovnickým systémem
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LANius, Clavius a Clavius REKS, využívání Internetu, zpracování projektů Min. kultury
ČR – VISK 3, proškolování nových dobrovolných knihovníků - celkem 26 vzdělávacích
akcí aj.). Pokračoval rozvoz výměnných souborů knih (v 224 souborech bylo rozvezeno
celkem 16.280 svazků), konalo se 8 porad pro knihovníky z profesionálních a také
obecních knihoven regionu.
V 2. pololetí roku 2009 byly - díky příspěvku (103.000,- Kč) z ministerského programu
VISK 3 - zahájeny práce na závěrečné etapě budování regionálního knihovnického
systému (REKS). Bylo připojeno dalších 7 obecních knihoven. Knihovníci těchto
knihoven byli individuálně proškoleni. Vkládáním údajů do databáze postupně vzniká
souborný on line katalog knihoven českokrumlovského regionu, který by se měl stát
významnou pomůckou všem knihovníkům.
Činnost oddělení regionálních služeb je financována z prostředků Jihočeského kraje;
výkaz o hospodaření s dotací a výkony vykazuje naše knihovna 2 x ročně (v lednu
a v červenci) Krajské vědecké knihovně v Č. Budějovicích.
5. Další činnost
Městská knihovna se podílela např. na Svatováclavských slavnostech; pro veřejnost
byla otevřena galerie s výstavou) a v prostorách Městské galerie proběhl úspěšně
Svatováclavský podvečerník s hudbou a křtem knihy Jana Vaněčka „Běžecké závody“.
Ředitelka knihovny je členkou Kulturní komise města; pravidelně se zúčastňuje jednání
této komise, příp. spolupracuje při hodnocení projektů.
Nadále pokračuje a rozvíjí se již dlouhodobá spolupráce s českokrumlovskými školami,
různými institucemi a organizacemi (např. připravena přednáška o historii a současnosti
knihovny pro Klub českých turistů spojená s exkurzí po všech provozech knihovny).
O své činnosti informuje MěK občany průběžně prostřednictvím nástěnek v prostorách
jednotlivých výpůjčních provozů, vývěsek, regionálního tisku nebo na internetové adrese
www.knih-ck.cz.
6. Porady, školení a semináře
Během roku se pracovníci českokrumlovské knihovny zúčastnili mnoha školení
a seminářů – viz přehled:
 V JVK Č. Budějovice – školení AACR2 pro katalogizátory, seminář
o knihovnicko-informační výchově, seminář Knihovna jako obývák města,
školení Prezentace, vyšší úroveň text. editoru WORD
 V Národní knihovně ČR v Praze – školení supervisorů – program Autority,
setkání uživatelů systému Clavius, Benchmarking knihoven, seminář Krádeže
v archivech, muzeích a knihovnách, seminář OPAC 2.0 firmy LANius
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 SKIP:
Literární Šumava (Horažďovice – již dlouhodobá spolupráce jihočeského
a západočeského Svazu knihovníků a inf. pracovníků)
Po knihovnách Středočeského kraje (Sedlčany – komunitní centrum aj.)
Malé podzimní setkání knihovníků (Chýnov, Tábor)
 Ředitelka s metodičkou se zúčastnily všech jednání a porad týkajících se
výkonu regionálních funkcí pověřenou knihovnou (v JVK v Č. Budějovicích);
taktéž účast na konferenci k regionálním funkcím (v Pardubicích)
 Účast na celostátní Konferenci knihoven 2009 (v Seči u Chrudimi)
 Ředitelka je členkou rady Sdružení SKAT; zúčastnila se jednání rady
a výroční schůze SKAT (Tábor, Praha)
 Jičín – město pohádky (pro dětská odd. knihoven)
 Karel Klostermann - výstava k výročí autora v Jihočeském muzeu v Č. B.
 Podzimní knižní veletrh (Havlíčkův Brod)
 Ekonomka knihovny absolvovala potřebná školení v rámci účetnictví a mezd
(Č. Budějovice)
7. Změny ve vybavení MěK
Zakoupeno/financováno






rádio GIGASET Wimax s venkovní anténou (Transoft) – pobočka Mír
scanner CCD 1166 (pro region)
scannery – 8 ks (pro potřeby REKS)
LCD monitor (zpracování fondu)
telefonní ústředna (Horní 155 - studovna)

7. Různé
7.1

Dotace a sponzorské dary
 Zřizovatel – Město Český Krumlov – poskytl na provoz knihovny v roce 2009
celkem 4.425.tis. Kč
 Prostředky získané od Jč kraje v roce 2009 na výkon regionální činnosti
1.202 tis. Kč
 Státní příspěvek Min. kultury ČR na výtvarnou a literární soutěž
ve výši 5 tis. Kč (Knihovna 21. století – 2009)
 Státní příspěvek Min. kultury ČR na budování REKS ve výši celkem 103 tis. Kč
(program VISK 3 – 2009)
 Finanční sponzorské dary:

5 tis. Kč (MUDr. M. Divišová)
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7.2

Odborná knihovnická činnost
 Městská knihovna v Č. Krumlově umožnila zahájení 160 hodinového
rekvalifikačního knihovnického studia pracovnici Marii Novákové v Národní
technické knihovně ČR.

7.3

Neplánované provozní záležitosti
 V posledním čtvrtletí roku byly vymalovány prostory regionálního oddělení
a provedeny malířské opravy v ostatních částech knihovny.
 Závěrem roku bylo nutno vynaložit větší finanční částku na opravu automobilu
(hrazeno opět z Jč kraje)
 Během roku docházelo k poruchám na telefonní ústředně; tato musela být
vyměněna.

Zapsala: K. Votřelová
Český Krumlov 18. 1. 2010

