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ZPRÁVA O ČINNOSTI
ZA I. POLOLETÍ ROKU 2016

Sestry Knihomilné těsně před odletem na Fajtův kopec.

Choďte do knihovny – duševní posilovny!
předkládá Mgr. Ivana Vaňková
Velké Meziříčí dne 29. 7. 2016

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 30. 6. 2015
A/ POSKYTOVANÉ SLUŽBY
1) UŽIVATELÉ
 786 čtenářů se nově přihlásilo nebo přeregistrovalo na další rok.
 Za sledované období bylo v knihovně obslouženo 15.352 návštěvníků.
Tato čísla nezahrnují údaje z poboček ve Lhotkách, Mostištích a Olší nad Oslavou.

V to počítejme 12.673 návštěvníků se zájmem o knihy a periodika,
zohledněme ještě 754 brouzdalů veřejným internetem,
neopomeňme 405 ctitelů výtvarného umění, 47 soutěžících v drobných klání,
737 účastníků tematických besed, 81 sportovců zahradních programů,
dále 200 soutěžících ve hře Obehraj čarodějnici, 350 účastníků akce Zimní radovánky,
nebo 35 posluchačů přednášky Zázračná studánka, 70 účastníků semináře Když peníze nehrají…
 Jsou vykazovány vedle výše uvedených fyzických též virtuální návštěvy.
On-line služby z prostoru mimo knihovnu užilo 131 žadatelů o informaci,
7.989 vstupujících do elektronického katalogu a
3.662 vstupujících do elektronického výpůjčního protokolu.
Za toto období bylo mimo knihovnu obslouženo 11.782 návštěvníků.
 Navíc evidujeme 7.485 návštěv webu,
což navyšuje počet uživatelů veškerých našich služeb na 34.619.
 Odesláno čtenářům 510 upomínek, z toho 349 e-mailem.
Není zde uvedena nejčastější 1. upomínka, neboť se nezasílá.

Uživatelé
registrovaní uživatelé
návštěvníci celkem
fyzické návštěvy
virtuální návštěvy

1. pololetí 2014
868
39.328
17.116
22.212

1. pololetí 2015
814
35.864
17.363
18.501

1. pololetí 2016
786
34.619
15.352
19.267

Počet uživatelů ovlivněn uzavřením knihovny z důvodu revize fondu.

2) VÝPŮJČKY
 Vypůjčeno bylo celkem 39.735 titulů knih a periodik.
V půjčovně pro dospělé 25.692 krásná a 3.424 naučná literatura.
V půjčovně pro děti činila 5.491 krásná a 431 naučná literatura.
Celkový podíl výpůjček dětem byl tedy 5.922 titulů.
Ze všech výpůjček tvořila periodika 4.091 titulů.
Zaváděny výpůjčky CD s mluveným slovem 606 titulů.
(Zahanbit se nenechaly ani společenské hry se 264 kusy.)
Také se vyčleňuje počet prolongací. Bylo tedy prodlouženo 10.713 výpůjček.
Ani tato čísla nezahrnují údaje z poboček ve Lhotkách, Mostištích a Olší nad Oslavou.






Zvlášť jsou vykazovány prezenční výpůjčky. Pročteno v knihovně 3.504 titulů.
Knižní donáškovou službou bylo poskytnuto 75 výpůjček.
Služba biblioboxu spočívá v možnosti vrátit výpůjčky 7 dní v týdnu,
vrátilo se tak celkem 1.685 výpůjček.
Vyřízeno 3.407 rezervací právě vypůjčených titulů knih i periodik.
výpůjčky
výpůjčky celkem
výpůjčky dospělí
výpůjčky děti
výpůjčky tisk+CD

1. pololetí 2014
42.495
31.571
6.675
4.027 + 222

1. pololetí 2015
46.268
32.615
8.974
4.239 + 440

Počet výpůjček ovlivněn uzavřením knihovny z důvodu revize fondu.

1. pololetí 2016
39.735
29.116
5.922
4.091+606



Trojlístek nejžádanějších knih pro dospělé vede Moliérův Lakomec (půjčen 15x),
druhé místo obsadily Únos urozené panny Ciprové a Utrhnout se ze řetězu Monyové (každá 13x),
třetici uzavírají další tři románky Simony Monyové (12x).
Nejpůjčovanější dětskou beletrií jsou Staré řecké báje a pověsti Eduarda Petišky (8x),
druhé místo zaujalo Ledové království z dílny W. Disney (7x),
na třetí příčce trůní dva díly Deníku malého poseroutky a Deník mimoňky R.R. Russella (6x).
Ostatně Jeff Kinney a jiný díl Deníku malého poseroutky se také dělí o první místo.
Nej novinami Žďárský deník (165x), MF Dnes (162x) a ONA Dnes (143x).
Nejpopulárnějšími časopisy pro dospělé Květy (192x), Tina a Vlasta (169x), Rytmus života (133x).
Mezi dětskými periodiky vítězí Čtyřlístek (93x), ABC (35x), Top dívky (25x).
Zvukové knihy pro dospělé postavily na 1. místo Co život dal a vzal a Žítkovské bohyně (5x).
Dětská CD nabídla 1. příčku hned osmi nosičům (4x).
Prim mezi půjčovanými společenskými hrami hrál Labyrinth (6x).
Na záda mu dýchá Dobble, Jožin z bažin, Noemova archa a Vikingové v bouři (5x).

3) ELEKTRONICKÉ SLUŽBY
 Tři veřejné internetové stanice zaznamenaly 754 návštěv.
 Webové stránky www.knihovnavm.cz umožnily 7.485 návštěv.
 Elektronické katalogy knihovních systémů Clavius a Carmen zaznamenaly
z prostoru knihovny 2.240 vstupů a mimo knihovnu 7.989 vstupů.
 Elektronický výpůjční protokol knihovního systému Clavius zapsal
z prostoru knihovny 29 vstupů a mimo knihovnu 3.662 vstupů.
 On-line informační služba představuje zodpovězených 131 dotazů.
 Elektronické služby byly celkem využity v 22.290 případech.
Elektronické služby
služby celkem
veřejný internet
web knihovny
on-line katalog
výpůjční protokol

1. pololetí 2014
26.342
1.072
7.518
13.835
3.905

1. pololetí 2015
22.010
889
8.395
8.550
4.171

1. pololetí 2016
22.290
754
7.485
10.229
3.691

4) MEZIKNIHOVNÍ SLUŽBY
 Jako dožádaná instituce jsme obdrželi 15 požadavků.
 V roli žádající knihovny jsme zaslali 50 požadavků.
 Zapůjčili jsme 15 a vypůjčili si 42 titulů.
5) VYDAVATELSKÁ ČINNOST
 Zpracovány 4 bibliografie:
Mrazivé severské thrillery, Původní česká detektivka, Historické detektivky, Kočičí krimi.
Bibliografie letos vychází z jedné z nejoblíbenějších částí fondu pro dospělé.
 Pokračováno ve vydávání občasníku LIST pro návštěvníky knihovny
prvními letošními dvěma čísly každý o nákladu 60 ks papírově a 60 ks elektronicky.
viz. příloha
 Vydána desková hra s herním plánem i pravidly hry plně vycházejícími z reality naší knihovny.
viz. příloha

6) KULTURNÍ AKCE
 Výstavu Škola – dílna lidskosti studentů G VM pod vedením E. Kočí Valové si prohlédlo 108 lidí.
 Výstava Novodobí Otesánci žáků ZUŠ VM vedeným D. Masnicovou zaujala 136 návštěvníků.
 Výstava Zahrada žáků ZUŠ VM vedených A. Stehlíkovou probíhá od konce června do počátku září.
 Provozován zánovní malý výstavní prostor v hlavní chodbě, kde instalovány dvě prezentace.
Výhodou bezprostřední kontakt s návštěvníky půjčoven, nevýhodou jen kvalifikovaný odhad diváků.
 Výstava soutěžních prací Co už umím nakreslit přiblížila práce dětí od 2 do 5 let.
 Výstava Revize slovem i obrazem sestavená I. Vaňkovou shlédnuta v červnu stovkou návštěvníků.
 Všech 5 výstav vidělo více než 400 diváků.
 Uspořádáno bylo 38 !!! námi lektorovaných besed pro 737 posluchačů.
Šestkrát zazněly Tvary a barvy lektorované vždy ve dvou I. Vaňkovou a K. Holfeuerovou,
pětkrát Banka I. Vaňkové a rovněž Karel IV. stejné lektorky, čtyřikrát Živá nebo mrtvá? I. Vaňkové,
třikrát Večerníčky z knížky i Návštěva knihovny J. Oberreiterové a Ať žijí duchové K. Holfeuerové,
dvakrát Ta teta to plete a rovněž Máme rádi zvířata či Řecké báje a pověsti vše K. Holfeueové,
došlo i na Macourkoviny, Žáček žáčkům opět K. Holfeuerové či povídání I. Vaňkové O Jazýčku.
Šlo o děti z MŠ Čechova VM, Nad Plovárnou VM, Sportovní VM, Sokolovská VM,
rovněž MŠ Dolní Libochová, Křižanov, Olší nad Oslavou, Stránecká Zhoř, Vídeň.
Dále ZŠ Sokolovská VM, Školní VM, Křižanov, Mostiště, Pavlínov, Radostín nad Oslavou, Ruda.
Nejdále proběhly 3 besedy o Karlu IV. pro žáky tří ZŠ přímo v Hodoníně.
Stejnou besedu si přišly poslechnout i 2 třídy HŠ VM.
 Uspořádány 4 námi lektorované programy v zahradě pro 81 dětí.
Jde se o dvouhodinové programy nazvané ZA – HRA – DA vedené I. Vaňkovou a K. Holfeuerovou.
Děti z MŠ Čechova a Sokolovská VM si diplomy a sladké medaile vybojovaly ve sportovním klání.
Žáky ZŠ Měřín zcela pohltily historické regionální lidové kolektivní pohybové hry.
 Díky aktualizované nabídce pořadů pro MŠ a ZŠ zaslané po konzultaci s učiteli do škol regionu
a přijetí zaměstnance se specializací na práci s dětmi a mládeží se nám podařilo zejména:
významně rozšířit škálu besed, doplnit originální programy pod širým nebem a nepolevit v kvalitě.
O dobré práci svědčí i trvalý či nově vyvolaný zájem škol ze vzdálenějšího okolí.
Ovšem vzhledem k aktuální výměně knihovníka lektora očekáváme krátkodobý útlum nabídky.
 Proběhla soutěž a následná výstava Co už umím nakreslit? pro děti od 2 do 5 let.
Jde o druhé a maminkami velmi oceňované hravé soutěžení s budoucími čtenáři.
 Ředitelka přednesla přednášku nazvanou Zázračná studánka aneb Fikce nebo realita?
Následně podnikla s posluchači z řad VGS VM i procházku ke kapličce Sv. Anny na Fajtově kopci.
 Opět jsme se zapojili do městské akce Pálení čarodějnic.
Ředitelka tentokrát provázela programem v roli moderátorky a zapojila se i do hry svých kolegyň.
Knihovnice totiž nabídly dvěma stovkám dětí hru Obehraj čarodějnici.
Vrátily se dobře známé sestry Knihomilné a chtěly se pořádně pobavit.
Houkalka si připravila ze surovin čarodějnické spižírny kimovu hru.
Hadimorka znalá klasiky, tedy Perníkové chaloupky, domino z perníků zdobených žábami.
Vrápenka disponovala speciálními kartami double znázorňujícími vybavení čarodějnického doupěte.
Arachnea se zaměřila na běžné domácí mazlíčky ježibab na kartách pexesa.
Čičimůra s malými nešťastníky metala ohromné kostky se symboly kostí.
Pokud dítko některou ze sester neobehrálo, obdrželo její koště a muselo obletět hranici.
(Vždyť správná babizna má být onu noc stále v povětří!
Když si ale hraje s dětmi, nestíhá, chybějí jí letové hodiny, a potřebuje od děťátek pomoci.
Baba Jaga, podle jejíhož receptu o rok dříve ostatní sháněli ingredience do guláše, dorazila osobně.
Ředitelka tedy rozdávala černé nafukovací balonky a čokoládové čarodějnice.
Dali jsme si záležet na vlastnoručně vytvořených rekvizitách i na kostýmech šitých na míru.
viz. foto na titulní straně a v příloze



Den dětí jsme nejen v zahradě oslavili již potřetí, tentokráte nedělní akcí Zimní radovánky.
Na dvojice ve složení dítě a dospělý čekalo tradičně osm soutěžních stanovišť.
Do skipasu sbíraly značky za zvládnutí jednotlivých disciplín, třeba stavění sněhuláka.
Čekalo je i kličkování mezi slalomovými tyčemi v helmách, brýlích a s lyžemi na rameni.
Zaujalo střílení do hokejových branek, bobování na travnatém minikopečku i jízda na snowboardech.
Nikoho už potom neudivilo oblékání rukavic, čepic, šál, bund, oteplovaček či kombinéz.
Nejšílenější byl přechod ledové řeky na krách ve společnosti medvěda, lišky, lachtana a tučňáka.
Ruku v ruce s koulovanou: Z kartonového lesíka vykukovali zajíci, divočáci, srna. Jen se trefit!
Závěr patřil návštěvě terasy horského hotelu, kde byla losována z brusle čísla štěstíček.
Jejich obsah nám pomohlo naplnit zdejší vždy ochotně spolupracující informační centrum.
Zrovna tak velkou oporu jsme našli v Jiřím Pálkovi ze Ski klubu VM.
Zapůjčil nám od helem přes lyže po snowboardy kdeco a zajistil hromadu opravdového sněhu.
Sníh se stal rozhodně největší senzací rozpáleného slunečného květnového nedělního odpoledne.
Pro každého z 350 hostů byly připraveny i doplňkové hry:
Poznávací hra o čokoládového brumíka nesla název Kdo tu lítá?
Šlo o vyhledání, identifikaci třicítky siluet (nejen) ptáků na krmítkách, lojových koulích a ve větvích.
Ukázalo se to velmi zábavným. Organizátoři se bavili při shánění toho loje mimo sezonu.
Dospělí to brali vážně, kroužili kolem knihovny a po zahradě velmi zaujatě a dokonce si napovídali.
Druhá doprovodná akce byla už jenom o legraci. Jak jinak, když se šlo po stopách sněžného muže.
Nechyběla také zimní dílna a tak se košatý keř postupně ztratil pod závěsy vánočních řetězů.
Parkoviště patřilo zimnímu malování. Nejčastějším motivem se stali logicky sněhuláci.
Ski bar v okénku kuchyňky pro personál pomohl s pitným režimem, opékání špekáčků zahnalo hlad.
Tentokrát jsme tedy zapojili do hry nejen zahradu, ale i prostranství před budovou či parkoviště.
Akce se rozrůstá a neobejdeme se již bez pomoci bývalých kolegyň, přátel a rodinných příslušníků.
Velmi si ceníme toho, že kromě nových chodí i stále stejní návštěvníci a ani jedni nespěchají domů.

7) VZDĚLÁVACÍ AKCE
 Nástěnky jsou v tomto roce vedeny v duchu MDT.
Představují hravě devět skupin mezinárodního desetinného třídění odborné literatury.
Touto interaktivní prezentací byly již přiblíženy 4 skupiny:
0/Všeobecnosti, 1/ Filozofie a psychologie, 2/ Náboženství, 3/ Společenské vědy.
 Sepsány letos bez návaznosti na nástěnky 4 bibliografie:
Mrazivé severské thrillery, Původní česká detektivka, Historické detektivky, Kočičí krimi.
 Tyto provázeny 4 výstavkami v půjčovně pro dospělé.
Výhodou vytváření tematických kolekcí knih je vždy rychlé rozebrání čtenáři.
 V půjčovně pro děti fungují na čelech regálů poličky - žebříčky k vyzdvižení zajímavých celků.
Zaujalo Mluvené slovo, Detektivní příběhy, Rýmy pro nejmenší, Horory i Písničky.
 Soutěž Od hradu k hradu patřila jako korespondenční a etapové klání pro děti k těm náročnějším.
Čtyři nejzdatnější řešitelé obdrželi pexetria Znáš naše hrady? získané sponzorsky přímo od výrobce.
 Kvíz Muži jsou z Marsu vyplnilo 18 čtenářek, protože byl logicky určen výhradně ženám.
Hrálo se o 2 poukazy na masáže po 500 Kč.
Formulace „Muž bez ženy není člověk“ je:
a) citát Věry Chytilové
b) humoristický román Pavla Brycze
c) divadelní hra Járy Cimrmana

správná odpověď:

8) SLUŽBY KNIHOVNÁM
 Poskytovány odborné služby 3 pobočkám ve Lhotkách, Mostištích a Olší nad Oslavou.
 Zajišťováno a aktualizováno MK předplatné 8 časopisů, z toho 5 titulů v remitendách.
 Sestaveno 24 výměnných souborů všem pobočkám. Zapůjčily si úhrnem 420 svazků.
 Provedeny metodické návštěvy všech poboček.
Zajištěny veškeré podklady na základě shledaných nedostatků.
 Provedeny revize knihovních fondů v MK Lhotky a Olší nad Oslavou.
Revize MK Mostiště je plánována na příští rok.
 Uchystáno pro dobrovolné knihovnice školení BOZP a PO.
 Odevzdáno zřizovateli vyúčtování služeb pobočkám v roce 2015.
 Vedena studentské oborové praxe.
 Ředitelka uspořádala a lektorovala dvoudenní seminář pro knihovníky Když peníze nehrají prim.
Proběhl v Městské knihovně Kolín pro 70 kolegů ze Středočeského kraje.
Vznikl na vyžádání tamní organizace SKIP a byl podpořen grantovým programem MK ČR.
Šlo o inspiraci, jak netradičně hýčkat návštěvníky knihovny, vycházející plně z naší běžné praxe.
Byla řeč o neobvyklých kolektivních i individuálních formách práce s dětmi i dospělými:
předložena pestrá nabídka besed, programů, kurzů, projektů, akcí, soutěží a dokonce služeb.
Došlo i na překvapivé prezentace knihovny: ankety, publikace, výstavy, nástěnky, dárečky, výzdoby.
Vždy se jednalo výhradně o námi vymyšlené, vyzkoušené a s úspěchem realizované aktivity.
Ohlas byl přímo ohromující a naše malá městská knihovna rozhodně výrazně „zabodovala“.
Co se Vám líbilo nejvíce?
Forma semináře, uvolněná atmosféra, konkrétní příklady z praxe a elán, který jste na nás vyvrhla.
Neuvěřitelná energie. Pestrost. Nenásilné zapojování posluchačů. Vtip. Zkrátka žádná nuda!!!
Všechny nápady, výřečnost, hravost a herecké nadání lektorky.
Co se Vám líbilo nejméně?
Ještě bych přidala den.
Že bydlíte tak daleko od nás.
Vždycky jsem se lekla, když lektorka vykřikla.
Co vzkážete lektorce?
Již dlouho jsem nezažila tak výborný seminář.
Ať za rok udělá další seminář.
Jen tak dál.
9) PREZENTACE INSTITUCE
 Prostory zútulňovány průběžně výzdobou nikdy nepostrádající originální užití knížek.
Na jaře se velmi líbili ptáčci z drátků a stránek vyřazených knih na březových větvích.
Létem proplouváme s barevnými lodičkami na rozevřených knihách.
 Vyvěšovány souborné měsíční plakáty zmiňující aktivity pro veřejnost nad základní služby.
 Využívány prezentace na plochých obrazovkách radnice i vyhlášení městským rozhlasem.
 Obměňovány vývěsky před budovou i nástěnky ve vstupní chodbě.
 Aktualizovány informace ve vývěskách, nástěnkách, dveřích i regálech.
 Užívány též vývěsky před objekty Jupiter-clubu a NEKA.
 Aktualizovány a průběžně upravovány internetové stránky instituce.
 Užívána schránka důvěry sloužící k vyjádření kladných i záporných připomínek.
 Půjčovány deštníky s mottem knihovny.
 Oceňovány dioptrické brýle na čtení k půjčování zapomnětlivým dospělým návštěvníkům.
 Poskytovány čtenářům k odnesení většího počtu výpůjček igelitové tašky s naším mottem.
 K prezentaci slouží také naše první originální a zcela autorská desková hra Do knihovny!
 Celoročně probíhá utajovaná akce Pozornost k svátku.
Pokud dospělý čtenář navštíví půjčovnu v den svých jmenin, odnese si malý a milý pečený čaj.

B/ ODBORNÉ ZÁZEMÍ
1) KNIHOVNÍ FOND
 Nakoupeno a zpracováno bylo 971 přírůstků.
Dlouhodobě nejsme zcela schopni uspokojit poptávku po novinkách.
Jsme nuceni upřednostňovat beletrii před dražší odbornou literaturou.
Od přijímání darů jsme pro stále komplikovanější administrativu téměř upustili.
 Nadále participováno na projektu Česká knihovna.
 Nakoupeno 66 zvukových knih.
 Koupí dalších 28 společenských her se jejich fond rozrostl na 125.
Vyjednány výhodné podmínky na nákup celého sortimentu pexetrií firmy Betexa.
Navázána rovněž zajímavá spolupráce s výrobcem her Piatnik.
 Dokoupeny chybějící tituly knižních řad a často objednávaných meziknihovních výpůjček.
Pořízeny multiplikáty často požadovaných knih s ohledem na povinnou četbu.
 Odebírány 4 titulů remitend časopisů.
 Předplaceno 42 titulů novin a časopisů.
 Odepsáno bylo od začátku roku 4.272 úbytků.
 Provedena po pěti letech ze zákona povinná revize knihovního fondu.
Zkontrolováno bylo 35 495 knih, CD a her na regálech.
Dalších 5.290 bylo toho času půjčeno a je tak pokládáno za zrevidované.
Odepsáno bylo v rámci revize 3.527 knih, z toho pouze 123 nedohledaných.
Jedná se o velice složitý proces s množstvím návazných aktivit:
od objednání vypůjčení bezdrátových scannerů s ročním předstihem,
přes zřízení odlehčovacího skladu, informace o dvoutýdenním uzavření, zajištění technické podpory,
k samotné revizi, tedy inventuře položky po položce na všech regálech půjčoven, skladů i kanceláří,
po aktualizaci fondu, tedy posouvání rozložení knih na regálech, přemisťování málo žádaných titulů
z volných výběrů do skladů, odpisy léta nepůjčovaných, zastaralých, poškozených, odcizených knih.
To vše se musí pochopitelně zaznamenat do knihovního systému Clavius.
A je provázeno opravami nečitelných kódů, štítků a potrhaných obalů.
V samotném závěru potom přípravou a odvozem vysloužilých knih do sběrného dvora.
Navazují pochopitelně revize fondů na všech pobočkách. viz. foto v příloze
 Realizována tradičně úspěšná burza vyřazených knih a periodik.
 Stále rostoucímu zájmu se těší služba druhé šance.
Návštěvníci na stůl v hlavní chodbě odkládají své knihy, o které nemají zájem.
A naopak si mohou odnést ty, jenž je zaujaly a někdo jiný je již pokládal za přebytečné.
 Zavedena a úspěšně provozována nová služba knihobudka.
Technické služby souhlasily s její instalací na zdejším koupališti Palouky.
Funguje podle pravidel ve 3 slovech: Vyber – čti – vrať! Případně ve 4 větách:
Vyber si čtení na deku. Vrať ho před odchodem. Dočti doma a přines příště. Nebo nevracej.
Četba je do knihobudky vybírána výhradně z druhé šance a našich vyřazených dokumentů.
Dům zdraví projevil zájem o zřízení obdobných knihobudek v čekárnách.

Ještě ne zcela připravená knihobudka.

2) DOKUMENTACE
 Aktualizovány směrnice ředitele:
Poskytování OOPP, Užití podpisových vzorů a razítek, Poskytování cestovních náhrad.
 Aktualizována dokumentace BOZP a PO.
 Provedena roční účetní závěrka 2015.
 Sestaveno daňové přiznání 2015.
 Sestaven přehled nákladů a výnosů za IV. čtvrtletí 2015 a I. čtvrtletí 2016.
 Vyhotovena zpráva o činnosti za II. pololetí 2015.
 Předložena zpráva o finančních kontrolách 2015.
 Absolvována bez závad kontrola OSSZ za období 2013 – 2016.
 Absolvována veřejnosprávní kontrola 2015.
 Zpracován statistický výkaz 2015.
 Zaveden nový způsob evidence dotazů nezbytný pro statistické výkaznictví.
 Vyúčtovány tiskové rozmnoženiny 2015.
 Provedena dokladová inventarizace 2015.
 Realizovány inventarizace pokladny a cenin.
 Realizovány inventarizace skladových zásob.
 Zaslána data do souborného katalogu.
 Vyhotoven rozpočet a zásady čerpání FKSP 2016.
 Vypracován rozbor hospodaření FKSP 2015.
 Zkalkulován ceník poplatků 2016.
 Veden měsíčně deník veřejné knihovny.
 Provedena archivace periodik 2015.
 Vyzkoušeno vymáhání nevrácených výpůjček po 5. upomínce ve spolupráci s Policií ČR.
 Vyhotovena žádost o poskytnutí dotace Česká knihovna MK.
 Předložena žádost o předchozí souhlas zřizovatele s přijetím daru.
 Zpracován popis, hlášení produkce, povolení uložení, smlouva evidence odpadu.
 Sestaveny plán každoročních aktivit, plán propagačních aktivit.
 Připraveny plán výstav, plán nástěnek - bibliografií - žebříčků.
 Vznikl rovněž plán čerpání prostředků na dary, plán vzdělávání zaměstnanců.
 Zpracovány plán pořízení majetku a plán údržby objektu a pozemků.
3) PROJEKTY
 Získána dotace z projektu Česká knihovna zprostředkovaně od Ministerstva kultury.
Jde o nákup nekomerčních titulů děl české literatury v maximální možné výši.
4) PERSONÁLIE
 Ukončen pracovní poměr uklízečky.
 Vyřízeny veškeré formality odcházejícího zaměstnance.
 Přijata uklízečka nejprve jako zástup za dlouhodobou nemoc poté do pracovního poměru.
 Vyřízeny veškeré nástupní formality nového zaměstnance.
 Vedena jedna studentská oborová praxe.
 Zaměstnanci absolvovali školení BOZP a PO.
 Zaměstnanci při poradě seznámeni se všemi plány.
 Zaměstnanci při poradě informováni o vývoji statistických ukazatelů.
 Zaměstnanci při poradě seznámeni se zprávou o činnosti za II. pololetí 2015.

C/ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
















Koupeny košíky pro uložení většího počtu vybíraných knih v půjčovně pro dospělé.
Pořízeny také knižní zarážky a rozřazovací abecedy, oboje do regálů volných výběrů.
Zadána výroba textilní banky – rekvizity do besedy o finanční gramotnosti.
Ušit poslední chybějící kostým čarodějnice na míru.
Vytvořen systém zabezpečující uzavírání krabic půjčovaných společenských her.
Vyrobeny na zakázku další 2 regály na hry v čítárně a zvukové knihy v půjčovně pro děti.
Dále 2 malé odkládací stolky pod nástěnky v hlavní chodbě.
Vytvořen po výběrovém řízení z nevyužité místnosti vedle hlavního vchodu odlehčovací sklad knih:
položena dlažba, zavedeno topení, instalovány zářivky, vyrobeny regály a vymalováno.
Vyměněna po výběrovém řízení světla na chodbách a v některých technických prostorech.
Nakoupeny úklidové prostředky, hygienické a kancelářské potřeby.
Zprovozněna na náměstí druhá vývěska - u prodejny Neko.
Provedeny svépomocí i dodavatelsky drobné údržbářské práce.
Přemístěny, přesázeny a ošetřeny květiny.
Umyta veškerá okna a závěsná svítidla.
Provedena revize spalinových cest.
Uskutečněn svépomocí jarní úklid pozemků.
Zprovozněna zahradní čítárna: poryto pískoviště, umyt zahradní nábytek.
Udržována prostranství před budovou, parkoviště i zahrada:
sekána tráva, zalévány a upravovány keře i stromy, doplněna kúra, sbírány odpadky.

Odlehčovací sklad opravdu ulevil přeplněným volným výběrům zvl. půjčovny pro dospělé.

Regály půjčovny pro dospělé v neutěšeném stavu a těsně před koncem revize knihovního fondu.

VÝHLED ČINNOSTI ZA OBDOBÍ OD 1. 7. DO 31. 12. 2016
A/ POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Předpokládá se zejména:
 poskytování veškerých základních knihovních a informačních služeb
 prezentace: nástěnky, bibliografie, výstavky, vývěsky, web a LIST
 přepracování nabídky programů pro MŠ a ZŠ pro šk. r. 2016/2017
 provozování a vyhodnocení nové služby knihobudky
 prázdninová tipovací hra Beze slov
 2. ročník kurzu pro seniory Po škole
 skrytá akce Pozornost k svátku
 akce Mikuláš pro seniory
 akce Knížka od Ježíška

B/ ODBORNÉ ZÁZEMÍ
Předpokládá se zejména:
 nákup knih a předplatné periodik
 participování na projektu Česká knihovna
 zpřesnění služeb pobočkám pro rok 2017
 předložení přehledu nákladů a výnosů za II. čtvrtletí 2016
 vypracování zprávy o činnosti v I. pololetí 2016
 vypracování, předložení a obhajoba rozpočtu 2017
 provedení fyzické inventarizace majetku 2016
 uskutečnění inventarizací pokladny a cenin
 vzdělávání zaměstnanců
 vyřešení personální tíže po odchodu 2 knihovnic: do starobního důchodu a za lepším výdělkem
výběrová řízení a zaučení knihovnice a knihovnice lektorky obě pro práci s dětmi a mládeží

C/ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
Řeší se zejména:
 nákup majetku dle plánu nákupu a finančních možností
 revize elektrického nářadí, komína, kotlů, hydrantů a hasicích přístrojů
 drobná údržba budovy i okolí svépomocí případně dodavatelsky
 udržování prostranství před budovou, parkoviště i zahrady

D/ PODĚKOVÁNÍ
v I. pololetí roku 2016 nechť přijmou:
1. ZŘIZOVATEL
Město Velké Meziříčí
2. SPOLUPRACUJÍCÍ JEDNOTLIVCI
Jiří Pálka (Ski klub Velké Meziříčí)
Sylvie Sagánková, Božena Sedláková (bývalé kolegyně)
Antonín Klusák, Olga Klusáková (obětaví přátelé)
Lada Havelková, Josef Matějíček, Jan Úlovec, Josef Vaněk (rodinní příslušníci)
3. VYHLAŠOVATELÉ GRANTŮ
Moravská zemská knihovna Brno (MK ČR Praha), Česká knihovna
4. DÁRCI CEN
Betexa s.r.o., Brno
Informační centrum Městský úřad Velké Meziříčí
5. DÁRCI PUBLIKACÍ
Technické služby, Velké Meziříčí
6. MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Informační centrum Městský úřad Velké Meziříčí

PŘÍLOHY
fotografie

akce Pálení čarodějnic
revize knihovního fondu

ukázka

herní plán a pravidla společenské hry Do knihovny!

U karetních stolků čarodějnic bylo stále plno. Ono obehrát babiznu je výzva!

Revize knihovního fondu v půjčovně pro dospělé.

Revize knihovního fondu v půjčovně pro děti a mládež a skladu knih.

