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ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ZA OBDOBÍ OD 1. 7. DO 31. 12. 2014 

 

A/ POSKYTOVANÉ  SLUŽBY 

 

1) UŽIVATELÉ  

 701 čtenářů se nově přihlásilo nebo přeregistrovalo na další rok, 

za celý rok získalo průkaz 1.569čtenářů. 

Tato čísla nezahrnují údaje z poboček ve Lhotkách, Mostištích a Olší nad Oslavou.   

 Za sledované období bylo v knihovně obslouženo 14.197 návštěvníků, celoročně 31.313. 

Tato čísla nezahrnují údaje z poboček ve Lhotkách, Mostištích a Olší nad Oslavou.   

V to počítejme zejména 11.917 návštěvníků se zájmem o knihy a periodika, 

zohledněme ještě 620 brouzdalů veřejným internetem,  

neopomeňme 97 ctitelů výtvarného umění, 841 účastníků besed,  

ani 260 hostů farního dne nebo 26 účastníků kurzu PO ŠKOLE či 32 zájemců o křest knihy. 

Nutno zmínit též účastníky exkurze nebo 98 žáků knihovních lekcí… 

 Jsou vykazovány vedle výše uvedených fyzických též virtuální návštěvy. 

On-line služby z prostoru mimo knihovnu neužil žádný žadatel o informaci. 

12.346 vstupujících do elektronického katalogu a  

3.507 vstupujících do elektronického výpůjčního protokolu. 

Za toto období bylo mimo knihovnu obslouženo 15.853 návštěvníků, za rok 30.547. 

 51 čtenářů a 752 návštěvníků poboček (místních knihoven, zkratkou MK) 

upravilo celoroční počty na 1.620 čtenářů a 62.603 návštěvníků. 

 Navíc evidujeme 7.497 návštěv webu, za rok 15.015, 

což navyšuje počet uživatelů veškerých našich služeb na 37.547. 

Loni počet uživatelů veškerých našich služeb činil 54.293, včetně poboček 55.049. 

 Odesláno čtenářům 547 upomínek, z toho 245 poštou a 302 e-mailem, za celý rok 1.185 

Tyto údaje nezahrnují nejčastější, první upomínku, neboť ta se nezasílá. 

 

uživatelé bez MK 1. pol. 

2012 

2. pol. 

2012 

1. pol. 

2013 

2. pol. 

2013 

1. pol.  

2014 

2. pol. 

2014 

registrovaní uživatelé 892 706 883 691 868 701 

návštěvníci celkem 26.642 23.494 22.404 19.652 39.328 30.050 

     fyzické návštěvy 17.321 14.478 16.283 13.614 17.116 14.197 

     virtuální návštěvy 9.321 9.016 6.121 6.038 22.212 15.853 

              

2) VÝPŮJČKY 

 Vypůjčeno bylo celkem 46.379 titulů knih a periodik, s připočtením prezenčních 53.715. 

ročně činily výpůjčky 88.874 knihovních dokumentů. 

V půjčovně pro dospělé 33.091 krásná a 3.297 naučná literatura.    

V půjčovně pro děti činila 5.564 krásná a 504 naučná literatura. 

Celkový podíl výpůjček dětem byl tedy 6.068 titulů.  

Ze všech výpůjček tvořila periodika 3.560 titulů. 

Výpůjčky CD s mluveným slovem činily 363 titulů, celoročně 585. 

Rozšíření nabídky společenských her se promítlo také do 152 výpůjček, celoročně 295 ks. 

Tato čísla nezahrnují údaje z poboček ve Lhotkách, Mostištích a Olší nad Oslavou. 

Pobočky přispěly k celoročnímu zúčtování dalšími 4.075 výpůjčkami. 

Zvlášť jsou vykazovány prezenční výpůjčky. Pročteno v knihovně 3.511titulů. 

Prezenčně bylo za rok zapůjčeno7.336 titulů a včetně poboček 8.009. 

Také se vyčleňuje počet prolongací. Bylo tedy prodlouženo 10.452 výpůjček. 

Prolongováno celoročně 21.367 výpůjček a včetně poboček 21.607. 

 Knižní donáškovou službou bylo poskytnuto 20 výpůjček, za rok 51 výpůjček. 

 Služba nového biblioboxu spočívá v možnosti vrátit výpůjčky 24 hodin denně 7 dní v týdnu. 

Denně tam skončí na dvacet knih od čtenářů, kteří přicházejí obvykle mimo provozní dobu. 

 Vyřízeno 2.977 rezervací právě vypůjčených titulů knih i periodik, ročně 6.251 rezervací. 

 

 

 

 

 



 Na špici nejžádanějších knih pro dospělé stojí titul Poslední aristokratka Evžena Bočka (17x). 

Druhé místo náleží knize Hvězdy nám nepřály Johna Greena (půjčena16x).  

Třetí příčku si vybojoval Jonas Jonasson a jeho Analfabetka, která uměla počítat (15x). 

 Nejpůjčovanější dětskou beletrií je klasika Eduarda Petišky Staré řecké báje a pověsti (10x),  

             druhé místo zaujal Zrádný anděl Ulrike Bliefert, Deník malého poseroutky Jeffa Kinney  

a Harry Potter a Kámen mudrců Joanne Rowling (každá 7x), o třetí příčku se pere více titulů (6x). 

Nejčtenějšími novinami MF DNES (114x), ONA Dnes (102x), Žďárský deník (68x). 

Nejpopulárnějšími časopisy pro dospělé Vlasta (298x), Květy (279x) a Tina (201x).  

Mezi dětskými periodiky vítězí Čtyřlístek (68x), Witch (22x), ABC (16x). 

Nejžádanějšími zvukovými knihami pro dospělé byly Jirotkův Saturnin a Vondruškův Apage Satanas! (6x). 

Dětská CD nabídla 1. místo Gulliverovým cestám, Andělským pohádkám Ivany Gottové,  

Emilovi a detektivům Ericha Kastnera a Dášence Karla Čapka (4x). 

Prim mezi půjčovanými společenskými hrami hrálo Mondo a Rozhýbej svůj jazýček (6x). 

 

výpůjčky bez MK 1. pol. 

2012 

2. pol. 

2012 

1. pol. 

2013 

2. pol. 

2013 

1. pol. 

2014 

2. pol. 

2014 

výpůjčky celkem 51.547 46.091 45.883 39.581 42.495 46.379 

     výpůjčky dospělí 36.900 36.477 34.123 30.276 31.571 36.388 

     výpůjčky děti 9.884 5.066 6.938 5.545 6.675 6.068 

     výpůjčky tisk + CD 4.751+12 4512+36 4.615+171 3.660+100 4.027+222 3.560+363 

 

3) ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 

 Tři veřejné internetové stanice zaznamenaly 620 návštěv,  

za 12 měsíců 1.692 připojení a s pobočkami celkem 1.788. 

 Webové stránky www.knihovnavm.cz umožnily 7.497 návštěv, za rok 15.015. 

 Elektronické katalogy knihovního systému Clavius a nově také Carmen zaznamenaly  

z prostoru knihovny 2.402 vstupů a mimo knihovnu 12.346 vstupů. 

Ročně z knihovny 5.329 a mimo ni 23.254 vstupů do on-line katalogů. 

 Elektronický výpůjční protokol knihovního systému Clavius zapsal 

z prostoru knihovny 55 vstupy a mimo knihovnu 3.507 vstupů. 

Za rok z knihovny 186 a mimo ni 7.281 vstupů do výpůjčního katalogu. 

 On-line informační služba představuje zodpovězených 12 dotazů.  

 Elektronické služby byly celkem využity v 26.427 případech, ročně 52.769. 

 

elektronické služby 1. pol. 

2012 

2. pol. 

2012 

1. pol. 

2013 

2. pol. 

2013 

1. pol. 

2014 

2. pol. 

2014 

služby celkem 12.721 13.874 14.948 14.913 26.342 26.427 

     veřejný internet 1.380 1.284 1.275 923 1.072 620 

     web knihovny 1.208 1.086 5.832 6.405 7.518 7.497 

     on-line katalogy 8.141 9.124 5.281 5.046 13.835 14.748 

     výpůjční protokol 1.968 2.375 2.560 2.539 3.905 3.562 

 

4) MEZIKNIHOVNÍ SLUŽBY 

 Jako dožádaná instituce jsme obdrželi 17 požadavků. 

 V roli žádající knihovny jsme zaslali 86 požadavků. 

 Zapůjčili jsme 17 a vypůjčili si 93 titulů. 

 Za rok jsme zaslali všech 35 žádaných knih. 

Loni bylo z našich 164 požadavků 162 úspěšných. 

 

5) VYDAVATELSKÁ ČINNOST 

 Zpracováno 6 bibliografií: Milovaná nenáviděná Lída Baarová, V pohádkové zahradě Jiřího Trnky, 

Cestovatel na perutích času Vojtěch Zamarovský, Jan Skácel – básník tiché poezie ... 

 V roce 2014 sepsáno 11 bibliografií. 

 Vydáno nulté číslo občasníku LIST pro návštěvníky knihovny o brzy rozebraném nákladu 50 ks. 

 

 

 



6) KULTURNÍ AKCE 

 Výstavu Život nejen na kolech Ligy vozíčkářů vidělo 19 lidí. 

 Výstavu O člověku studentů Gymnázia VM si prohlédlo 78 diváků. 

Ročně 7 výstav pro 1.026 diváků přicházejících výhradně za výtvarným uměním. 

 Zásadně byla přepracována nabídka besed a programů MŠ a ZŠ pro školní rok 2014/2015. 

Aktivity průběžně vytvářeny s ohledem na věk dětí tak, aby každá třída mohla vybírat ze tří až pěti pořadů. 

Vítanou novinkou se staly programy nazvané ZA – HRA – DA s realizací právě na zahradě knihovny. 

Knihovnice přijatá díky nově zřízenému pracovnímu místu do půjčovny pro děti a mládež 

postupně přejímá dle očekávání dominantní díl skupinové práce s žáky MŠ a ZŠ. 

 Uspořádáno bylo 39 námi lektorovaných besed pro 841 posluchačů. 

Nejžádanějšími se staly O Jazýčku a Živá nebo mrtvá I. Vaňkové (každá přednesena 6x), 

 Ať žijí duchové K. Holfeurové (rovněž 6x), Ta teta to plete, Žáček žáčkům KH(obě 5x), 

 Máme rádi zvířata KH (4x), Pověsti Velkého Meziříčí IV (3x), Komiks KH (2x)… 

 Navštívily nás třídy ze ZŠ Oslavická (4x), ZŠ Sokolovská (5x), ZŠ Školní (2x), 

ZŠ Křižanov (3x), ZŠ Měřín (9x), ZŠ Netín, ZŠ Radostín nad Oslavou (4x). 

 Dále MŠ Čechova (2x), MŠ Sportovní, MŠ Sokolovská a MŠ Rudíkov. 

 Zvláštní režim vyjednán díky dlouholeté spolupráci pro 1. stupeň ZŠ Měřín. 

 Za rok prezentováno 55 besed pro 1.146 dětí. 

Celoročně největší úspěch sklidila beseda O Jazýčku IV (7x). 

Druhé místo náleží Živá nebo mrtvá IV a Ať žijí duchové KH (každá 6x). 

Do třetice Ta teta to plete, Žáček žáčkům KH(obě 5x). 

 Farní den se odehrál pro 260 hostů v knihovní zahradě pod taktovkou Římskokatolické farnosti VM. 

 Kurz PO ŠKOLE vrátil 26 seniorů do lavic na 7 úterních odpolední loňského podzimu. 

Vždy na třídu čekaly 2 vyučovací hodiny a velká svačinová přestávka. 

Lektorkami se staly PaedDr. Eva Kočí Valová a Mgr. Ivana Vaňková. 

Odučily po 5 hodinách psychologie, českého jazyka (EKV), historie, literatury, rétoriky, českého jazyka (IV).  

Mgr. Božena Sedláková se ujala 2x pracovního vyučování a Martin Karásek hudební výchovy. 

Mgr. Martin Štindl, Ph.D. připravil exkurzi zdejší pobočkou státního okresního archivu. 

Výuka představila město z nejrůznějších úhlů pohledu: Pověsti kontra realita, Pomístní jména,  

Výroba dekorací, Františka Stránecká, Rétorická cvičení, Barvy v našem životě, Retro střípky,  

Zdenka Vorlová - Vlčková, Symboly v našem životě, Výroba stromu života, Diktát, Valčík Meziříčské stráně. 

Došlo i na domácí úkoly a rozdávání vysvědčení. Jsme opakovaně žádáni o přípravu 2. ročníku . 

 Křest knihy Miloslava Fialky Akademická malířka Zdenka Vorlová Vlčková proběhl v příjemné atmosféře. 

 

7) VZDĚLÁVACÍ AKCE 

 Uskutečněny 5 knihovní lekce pro 98 studentů Gymnázia a HŠ a OA VM, 

celoročně připraveno 8 knihovních lekcí pro 149 dětí. 

 Nechyběla exkurze s programem pro Vlastivědnou a genealogickou společnost VM. 

 Uskutečněn průzkum spokojenosti návštěvníků do 15 let: zúčastnilo se 36 respondentů. 

Knihovna byla oznámkována 32 jedničkami, z toho 12x s hvězdičkou, a pouze 3 dvojkami. 

Podívejme se na některé z odpovědí na otázku: Jaký největší zážitek máš spojený s knihovnou? 

besedy se třídou (uvedeny 4x), výstavy (3x), těch je hodně (3x), jedničky z literatury (2x), hry se spolužáky (2x) 

ale také založení kartičky, půjčení první knížky, je to tady fajn, čarodějnice (míněna akce, nikoliv personál) 

nebo někdy se začtu tak, že zapomenu na čas a musím utíkat na autobus – jednou mi kvůli tomu ujel… 

 Výstavky přiblížily díla 5 autorů, ročně 10 autorů. 

 Nástěnky letos co měsíc návštěvníkům připomínaly pozapomenuté spisovatele, celkem 9 autorů. 

 Sepsáno 6 bibliografií, za rok 11 bibliografií. 

 Letošní rok je každý měsíc zasvěcen dvěma malým hrám o hlavolamy a dárkové poukazy. 

Knihotesty ověřují znalosti v souvislosti s nástěnkovou prezentací méně známých autorů. 

Bibliokvízy jsou ověřením nastudované bibliografie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8) SLUŽBY KNIHOVNÁM 

 Poskytovány odborné služby 3 pobočkám ve Lhotkách, Mostištích a Olší nad Oslavou. 

 Nakoupeno a zkatalogizováno pro MK 51 přírůstků ze zůstatků předpokládaných rozpočtů. 

 Zajišťováno a aktualizováno MK předplatné 9 časopisů. 

 Nebyly vyřazeny a odepsány žádné úbytky. 

 Sestaveno 15 výměnných souborů všem pobočkám, celkem 30 souborů. 

Zapůjčily si úhrnem 162 svazků, celoročně 548 svazků. 

 Poskytovány služby dle pravidel z roku 2011po dohodě s komisemi pro místní správu. 

Hrazena v limitu 10 000 Kč prakticky jen mzda dobrovolné knihovnice a předplatné periodik. 

Kolegyně ocenily možnost samostatného výběru časopisů i knih z nevyčerpaných zůstatků. 

 

9) PREZENTACE INSTITUCE 

 Realizován dotazníkový průzkum spokojenosti návštěvníků do 15 let. 

 Zahájeno přidávání propagačních letáčků k výpůjčkám  

tentokrát s cílem omezit půjčování knih na jiné čtenáře pod heslem Neskrývejte se za druhé! 

 Připravena akce Mikuláš pro seniory a potěšeno sušeným ovocem a sypaným čajem 40 čtenářů. 

 Odesílány originální novoročenky z pera bývalé kolegyně D. Cejnkové. 

 Prostory zútulňovány průběžně výzdobou. Zdařila se vánoční vyrobená bývalou kolegyní B. Sedlákovou. 

 Obměňovány vývěsky před budovou i nástěnky ve vstupní chodbě. 

 Užívána též vývěska před objektem Jupiter-clubu na náměstí. 

 Aktualizovány a průběžně upravovány internetové stránky instituce. 

 Užívána schránka důvěry sloužící k vyjádření kladných i záporných připomínek. 

 
B/ ODBORNÉ  ZÁZEMÍ 

 

1) KNIHOVNÍ FOND 

 Nakoupeno (či získáno darem) a zpracováno bylo 507 přírůstků. 

Ročně 1.492 přírůstků a s pobočkami celkem 1.543. 

Dlouhodobě nejsme zcela schopni uspokojit poptávku po novinkách. 

Jsme nuceni upřednostňovat beletrii před dražší odbornou literaturou. 

 Dokupovány fondy společenských her a zvukových knih. 

 Nadále participováno na projektu Česká knihovna. 

 Předplaceno knihovnu 67 titulů novin a časopisů. 

 Odepsáno bylo 1.156 úbytků, celoročně 1.577.  

 Realizována tradičně úspěšná burza vyřazených knih a periodik. 

 

2) DOKUMENTACE 

 Provedena pololetní a čtvrtletní účetní závěrka 2014. 

Hlídáno každý měsíc čerpání rozpočtu v posledním čtvrtletí 2014. 

 Sestaveny zprávy o hospodaření za II. a III. čtvrtletí 2014. 

 Vyhotovena zpráva o činnosti za I. pololetí 2014. 

 Absolvována 2. část veřejnosprávní kontroly zřizovatele za 2013. 

 Provedena fyzická inventarizace 2014. 

 Realizovány inventarizace pokladny a cenin při změnách personálního složení. 

 Uzavřena nová dohoda o společné odpovědnosti za pokladní hotovost. 

 Vypracován, předložen a obhájen návrh rozpočtu městské knihovny 2015. 

 Vypracován, předložen a obhájen návrh rozpočtu nákladů hrazených městem 2015. 

 Vyjednáno odpuštění poplatků za vedení účtu na 3 roky u České spořitelny. 

 Vyhotoven příkaz ředitele Komunikační opatření. 

 Veden měsíčně deník veřejné knihovny. 

 Zaslána data do souborného katalogu. 

 Získán průkaz energetické náročnosti budovy. 

 Získán provozní řád kotelny. 

 Předložena žádost o předchozí souhlas zřizovatele s přijetím daru. 

 Hlídáno čerpání prostředků na dary hrazené z rozpočtu zřizovatele. 

Město VM tak podpořilo během roku Bibliokvízy a Knihotesty dárkovými poukazy na nákup knih.  

Dále taktéž dárkovým poukazem odměněny vylosované účastnice soutěže Znáte je? v pobočkách. 

V neposlední řadě jsme rozdali 40 nadílek v rámci akce Mikuláš pro seniory.  



3)  PROJEKTY 

 Využita dotace z projektu Česká knihovna opět zprostředkovaně od Ministerstva kultury. 

Jde o nákup nekomerčních titulů děl české literatury v maximální možné výši. 

 

4)   PERSONÁLIE 

 Ředitelka absolvovala setkání ředitelů profesionálních knihoven. 

 Ukončen pracovní poměr knihovníka M. Pácala. 

Nástup knihovnice D. Batelkové odložen na leden 2015 (nepovolen zamýšlený individuální studijní plán). 

Od září do prosince se proto vrátila ze starobního důchodu knihovnice S. Sagánková. 

Tato personální rošáda byla provázena značnou administrativní i provozní zátěží. 

 Požádáno o převod finančních prostředků mezi závaznými ukazateli – mzdami a dohodami. 

 Vyhotoveny v souladu se změnou nařízení vlády nové platové výměry včetně zdůvodnění změn. 

 Aktualizována kritéria pro udělení osobních hodnocení. 

 

C/ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 

 

 Provedeny revize elektrického nářadí a zařízení, kotlů a plynových zařízení, hydrantů a hasicích přístrojů. 

 Řešen problém ukončení podpory nižších verzí Windows xp povýšením 3 PC a koupí 3 PC. 

 Pořízena dále tiskárna a mobilní telefon. 

 Vyměněno pachově závadné linoleum v posluchárně. 

 Umyta okna v celé knihovně. 

 Dbáno na čtvrtletní sanitaci aquabaru profesionální firmou. 

 Provedena zásadní úprava zeleně před knihovnou. 

 Zlikvidována samovolně vyvrácená jabloň v zahradě. 

 Udržována prostranství před budovou, parkoviště i zahrada: 

sekána tráva, upravovány keře a stromy, sbírány odpadky. 

 Prováděna zimní údržba komunikací. 

 Zajištěny vánoční služby objektu v době celozávodní dovolené. 

 

D/ PODĚKOVÁNÍ        
v II. pololetí roku 2014 nechť přijmou: 

 

1. ZŘIZOVATEL 

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

 

2. SPOLUPRACUJÍCÍ JEDNOTLIVCI 

Martin Karásek 

PaedDr. Eva Kočí Valová 

Mgr. Božena Sedláková 

Mgr. Martin Štindl, Ph.D. 

 

3. SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE  

Muzeum Velké Meziříčí 

Římskokatolická farnost Velké Meziříčí 

Státní okresní archiv Velké Meziříčí 

 

4. VYHLAŠOVATELÉ GRANTŮ 

Moravská zemská knihovna Brno (MK ČR Praha) Česká knihovna 

 

5. DÁRCI PUBLIKACÍ 

Město Velké Meziříčí 

Ivana Vaňková 

 

6. MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 

 Informační centrum Městský úřad Velké Meziříčí 

 Jupiter club s.r.o. Velké Meziříčí 

 Velkomeziříčsko, regionální týdeník Velké Meziříčí 

 

 



VÝHLED ČINNOSTI ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 30. 6. 2015 

 

A/ POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

Předpokládá se zejména: 

 poskytování veškerých základních knihovních a informačních služeb 

 instalace výstav Lenky Cardové, Gymnázia VM, Václava Kočího, ZUŠ VM  

 příprava a realizace stávajících i nových tematických besed  

 příprava nového typu pořadu ZA- HRA - DA  

 příprava kvízů pro děti Co je to? a pro dámy Mějme se rády! 

 spolupráce na akci Pálení čarodějnic  

 realizace akce Den dětí 

 vzdělávací akce Čtenář nebo vandal? 

 zpřístupnění zahradní čítárny 

 metodické návštěvy poboček MK Lhotky, Mostiště, Olší nad Oslavou 

 vydávání občasníku LIST 

 měsíční nástěnky, bibliografie, výstavky letos v duchu hesla Knihovny v knihách 

 propagační letáčky k výpůjčkám co měsíc jiné téma 

 

B/ ODBORNÉ ZÁZEMÍ 

Předpokládá se zejména: 

 nákup fondů knih, zvukových knih, společenských her 

 dokoupení knižních řad, žádaných meziknihovních výpůjček a multiplikátů povinné četby 

 participování na projektu Česká knihovna   

 provedení účetní závěrky 2014 

 sestavení zprávy o činnosti v II. pololetí 2014 

 vyhotovení ročního statistického výkazu 2014 

 provedení dokladové inventarizace majetku 2014 

 absolvování veřejnosprávní kontroly 2014 

 předkládání zpráv o hospodaření 2015 

 příprava plánů činnosti 2015 

 uskutečnění průběžných inventarizací pokladny a cenin 

 aktualizace vnitřních směrnic 

 vzdělávání zaměstnanců  

 

C/ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 

Řeší se zejména: 

 dosažení úpravy výsadby zahrady  

 obměna trvalé knihovnické výzdoby 

 nákup drobného majetku dle plánu nákupu a finančních možností 

 nákup úklidových, hygienických, kancelářských a BOZP potřeb 

 péče o objekt a prostranství před budovou, parkoviště i zahradu  

 

 

PŘÍLOHY 

 

fotografie kurz PO ŠKOLE 

  hodina hudební výchovy: Martin Karásek učí třídu valčík Meziříčské stráně 

  hodina praktického vyučování: Božena Sedláková vyrábí se třídou stromy života 

  

statistika roční výkaz o knihovně za rok 2014  

 

texty  občasník LIST 00/2014 

  nabídka besed a programů pro školní rok 2014/2015 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 


