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ZPRÁVA O ČINNOSTI
ZA I. POLOLETÍ ROKU 2014

Choďte do knihovny – duševní posilovny!
Předkládá Mgr. Ivana Vaňková
Velké Meziříčí dne 31. 7. 2014

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 30. 6. 2014
A/ POSKYTOVANÉ SLUŽBY
1) UŽIVATELÉ
868 čtenářů se nově přihlásilo nebo přeregistrovalo na další rok.
Za sledované období bylo v knihovně obslouženo 17.116 návštěvníků.
Tato čísla nezahrnují údaje z poboček ve Lhotkách, Mostištích a Olší nad Oslavou.

V to počítejme 13.608 návštěvníků se zájmem o knihy a periodika,
zohledněme ještě 1.072 brouzdalů veřejným internetem,
neopomeňme 929 ctitelů výtvarného umění, 305 účastníků našich besed,
51 žáků knihovních lekcí, 67 řešitelů knihotestů a bibliokvízů,
dále 29 zvídavců na exkurzích, 28 účastníků Noci s Andersenem,
340 tvůrců a 131 návštěvníků programu Čarodějnické třídy,
130 luštitelů Živé čarodějnické křížovky, 250 soutěžících s Večerníčky z knížky
a 130 hudebníků akce Tluče bubeníček…
Jsou vykazovány vedle výše uvedených fyzických též virtuální návštěvy.
On-line služby z prostoru mimo knihovnu užilo 12 žadatelů o informaci,
10.908 vstupujících do elektronického katalogu a
3.774 vstupujících do elektronického výpůjčního protokolu.
Za toto období bylo mimo knihovnu obslouženo 14.694 návštěvníků.
Navíc evidujeme 7.518 návštěv webu,
což navyšuje počet uživatelů veškerých našich služeb na 22.212.
Odesláno čtenářům 638 upomínek.
Není zde uvedena nejčastější 1. upomínka, neboť se nezasílá.

Uživatelé
registrovaní uživatelé
návštěvníci celkem
fyzické návštěvy
virtuální návštěvy

1. pololetí 2012
892
26.642
17.321
9.321

1. pololetí 2013
883
22.404
16.283
6.121

1. pololetí 2014
868
39.328
17.116
22.212

Nárůst virtuálních návštěv způsoben zahájením evidence užívání on-line katalogu Carmen.

2) VÝPŮJČKY
Vypůjčeno bylo celkem 42.495 titulů knih a periodik, 46.320 s připočtením prezenčních.
V půjčovně pro dospělé 27.732 krásná a 3.839 naučná literatura.
V půjčovně pro děti činila 6.099 krásná a 576 naučná literatura.
Celkový podíl výpůjček dětem byl tedy 6.675 titulů.
Ze všech výpůjček tvořila periodika 4.027 titulů.
Zaváděny výpůjčky CD s mluveným slovem 222 titulů.
Zahanbit se nenechaly ani společenské hry se 143 ks,
při fondu 50 her je půjčena měsíčně celá jeho polovina.
Také se vyčleňuje počet prolongací. Bylo tedy prodlouženo 10.915 výpůjček.
Ani tato čísla nezahrnují údaje z poboček ve Lhotkách, Mostištích a Olší nad Oslavou.

Zvlášť jsou vykazovány prezenční výpůjčky. Pročteno v knihovně 3.825 titulů.
Knižní donáškovou službou bylo poskytnuto 31 výpůjček.
Služba biblioboxu spočívá v možnosti vrátit výpůjčky 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
Vyřízeno 3.274 rezervací právě vypůjčených titulů knih i periodik.

Trojlístek nejžádanějších knih pro dospělé vede Deník citového vyděrače Monyové (16x),
2. místo obsadil Moliérův Lakomec (15x), třetici uzavírají opět knihy Simony Monyové
Otcomilky, Matka v krizi a Jednou nohou v blázinci (každá půjčena 14x).
Nejpůjčovanější dětskou beletrií je Mrazivé léto od Manuely Martini (9x),
druhé místo zaujal Zrádný anděl Ulrike Bliefert (8x), na třetí příčce Univerzita pro příšerky,
Brezinův Případ pro Tebe a Klub tygrů s Deníkem malého poseroutky Jeffa Kinney.
Nej novinami MF Dnes (148x), ONA Dnes (107x) a Žďárský deník (60x).
Nejpopulárnějšími časopisy pro dospělé Vlasta (294x), Květy (247x) a Tina (162x).
Mezi dětskými periodiky vítězí Čtyřlístek (102x), Witch (57x), ABC (54x).
Zvukové knihy pro dospělé postavily na 1. místo Záhadu španělské truhly A. Christie (7x).
Dětská CD nabídla 1. místo Čtyřlístku ve službách krále a Nejoblíbenějším písničkám (4x).
Prim mezi půjčovanými společenskými hrami hrál Tik…tak…bum! a Tučňáci na ledu (6x).
výpůjčky
výpůjčky celkem
výpůjčky dospělí
výpůjčky děti
výpůjčky tisk+CD

1. pololetí 2012
51.547
36.900
9.884
4.751 + 12

1. pololetí 2013
45.883
34.123
6.938
4.615 + 171

1. pololetí 2014
42.495
31.571
6.675
4.027 + 222

3) ELEKTRONICKÉ SLUŽBY
Tři veřejné internetové stanice zaznamenaly pouze 1.072 návštěv.
Webové stránky www.knihovnavm.cz umožnily 7.518 návštěv.
Elektronický katalog knihovního systému Clavius zaznamenal
z prostoru knihovny 2.927 vstupů a mimo knihovnu 10.908 vstupů.
Elektronický výpůjční protokol knihovního systému Clavius zapsal
z prostoru knihovny 131 vstupů a mimo knihovnu 3.774 vstupů.
On-line informační služba představuje zodpovězených 12 dotazů.
Elektronické služby byly celkem využity v 26.342 případech.
Elektronické služby
služby celkem
veřejný internet
web knihovny
on-line katalog
výpůjční protokol

1. pololetí 2012
12.721
1.380
1.208
8.141
1.968

1. pololetí 2013
14.948
1.275
5.832
5.281
2.560

1. pololetí 2014
26.342
1.072
7.518
13.835
3.905

4) MEZIKNIHOVNÍ SLUŽBY
Jako dožádaná instituce jsme obdrželi 18 požadavků.
V roli žádající knihovny jsme zaslali 78 požadavků.
Zapůjčili jsme 18 a vypůjčili si 69 titulů.
5) VYDAVATELSKÁ ČINNOST
Zpracováno 5 bibliografií:
Génius s magickýma rukama – Michelangelo Buonarotti, Krasosmutnění Bohumila Hrabala,
Svět románů Milana Kundery, Šel za svým snem – Petr Sís, Vladimír Neff – spisovatel.

6) KULTURNÍ AKCE
Výstavu Zahrada připravili žáci ZUŠ VM třídy D. Masnicové pro 299 obdivovatelů.
Výstava Alenka v říši divů ZUŠ VM třídy A. Stehlíkové přilákala 172 diváků.
Výstavu Doteky studentů Gymnázia VM pod vedením E. Kočí Valové si prohlédlo 125 lidí.
Výstavu fotografií Když Ikaros zpívá pro hospic
pod taktovkou A. Vrbkové vidělo jen při vernisáži 47 lidí.
Výstava Čarodějnická třída
představila 17 kolektivních prací stejnojmenné soutěže nejméně 286 lidem.
U posledních dvou výstav nelze přesně určit počet návštěvníků, neboť byly nainstalovány v půjčovnách.

Všech 5 výstav vidělo nejméně 929 diváků.
Uspořádáno bylo 16 námi lektorovaných besed pro 305 posluchačů.
Čtyřikrát zazněli Naši ilustrátoři J. Oberreiterové, třikrát nás navštívil Karel IV. I. Vaňkové,
dvakrát O strašidlech J. Šumpelové a J. Matějíčkové, Večerníčky z knížky J. Oberreiterové
a jako zkušební novinka S knihami se kamarádím K. Holfeuerové.
Jednou O Jazýčku a Františka Stránecká v podání I. Vaňkové či To je horor! J. Oberreiterové.
Šlo o děti z MŠ Čechova VM, ZŠ Březejc, ZŠ Křižanov, ZŠ Lhotky, ZŠ Osová Bitýška,
ZŠ Radostín nad Oslavou, ZŠ Sokolovská VM, ZŠ Školní VM a ÚSP Křižanov.
Proběhla akce Noc s Andersenem a komisařem Vrťapkou pro třídu 1.B ZŠ Oslavická VM.
V pátrání po unesené spisovatelce nám aktivně pomohla také místní hlídka Policie ČR.
Vyhodnotila námi odebrané otisky rtů, rozluštěné šifry či nashromážděné důkazy.
Odebrala všem otisky prstů, nechala zkusit neprůstřelnou vestu či interiér služebního vozidla.
V nočních hodinách nás informovala o zadržení únosce a my ji oplátkou o objevení autorky.
Petra Dvořáková přečetla ze své knížky pár kapitol před spaním.
Díky Hotelu Pod zámkem vyčerpaní detektivové zhltli k večeři palačinky s marmeládou.
Většina nocležníků spala poprvé mimo domov bez rodičů. Zvládli to!
Osvědčilo se propojení soutěže, výstavy a programu Čarodějnická třída.
Celkem 6 komentovaných prohlídek s lektorovaným pořadem navštívilo 131 dětí.
Zavítali k nám žáci MŠ Čechova, MŠ Sokolovská a ZŠ Školní VM.
Vedle výše zmíněné Čarodějnické třídy jsme se zapojili do městské akce Pálení čarodějnic:
přípravou soutěže Živá čarodějnická křížovka. Celkem 130 dětí si vysloužilo na zakázku
vyrobené perníkové koště, neboť našly všechny kroužící čarodějnice a splnily jejich úkoly.
Ředitelka sehrála v procesu s čarodějnicí roli odsouzené nešťastnice.
Připojili jsme se rovněž k městské oslavě dne dětí přípravou akce Večerníčky z knížky.
Na zahradě se malovalo poslepu, skákalo v pytli, běhalo v obřích holinách…
Otcové se osvědčili ve vození potomků v kotouči či jako osedlaní bujní oři.
Mámám zase šly lépe papírové večerníčkovské čepice nebo komíny z vyřazených knížek.
Kdo zvládl všech 10 disciplin a nechtěl ještě domů, hledal poztrácené hračky, čmáral na zeď,
poslouchal veršované pohádky nebo hloubil tunely v písku. Na 250 spokojených návštěvníků.
V zahradě žáky všech prvních tříd zdejších ZŠ čekal v červnu program Tluče bubeníček.
Projekt Bubnování v kruhu dorazil do VM poprvé a dle ohlasu doufáme, že nikoliv naposledy.
Aktéři dokázali nadchnout, pohltit, uvolnit i rozzářit 130 dětí. A ještě je naučili bubnovat!
7) VZDĚLÁVACÍ AKCE
Absolvovány 3 knihovní lekce pro 51 žáků.
Seznámit se přišly děti z MŠ Nad Plovárnou VM, MŠ Mostiště VM a ZŠ Březejc.
Nechyběla exkurze budovou pro delegaci z Českého Meziříčí.
Výstavky přiblížily díla 5 autorů.
Nástěnky letos co měsíc připomínají pozapomenuté spisovatele, dosud rovněž 5 autorů.
Sepsáno 5 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 nastudování bibliografie.

8) SLUŽBY KNIHOVNÁM
Poskytovány odborné služby 3 pobočkám ve Lhotkách, Mostištích a Olší nad Oslavou.
Zajišťováno a aktualizováno MK předplatné 9 časopisů, z toho 6 titulů v remitendách.
Sestaveno 15 výměnných souborů všem pobočkám. Zapůjčily si úhrnem 386 svazků.
Připravena pro pobočky korespondenční soutěž Znáte je?
V MK Lhotky se zapojilo 10, v Mostištích 12 a v Olší nad Oslavou 6 čtenářů.
Provedeny metodické návštěvy všech poboček.
Zajištěny veškeré podklady na základě shledaných nedostatků.
Uchystáno pro dobrovolné knihovnice školení BOZP a PO.
Odevzdáno zřizovateli vyúčtování služeb pobočkám v roce 2013.
Ředitelka navštívila Městskou knihovnu Valašské Meziříčí.
Ředitelka navštívila Obecní knihovnu v Českém Meziříčí.
Ředitelka navštívila Městskou knihovnu Velká Bíteš.
9) PREZENTACE INSTITUCE
Ředitelka zasedla v porotě recitační soutěže Domu dětí a mládeže.
Knihovna navštívena delegací ze spřáteleného města České Meziříčí.
Prostory zútulňovány průběžně výzdobou. Zdařila se zejména velikonoční.
Obměňovány vývěsky před budovou i nástěnky ve vstupní chodbě.
Aktualizovány informace ve vývěskách, nástěnkách, dveřích i regálech.
Užívána též vývěska před objektem Jupiter-clubu na náměstí.
Aktualizovány a průběžně upravovány internetové stránky instituce.
Připraveny letáky s nabídkou společenských her a periodik.
Odebírán a bezplatně distribuován časopis Můj vláček.
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.
Zajištěny polepy s názvem instituce a rozšířenou provozní dobou na hlavní dveře.
Propagována rozšířená provozní doba:
na vývěskách, nástěnkách, kartičkách do peněženky, výpůjčních pultech, webových stránkách.

B/ ODBORNÉ ZÁZEMÍ
1) KNIHOVNÍ FOND
Nakoupeno (či získáno darem) a zpracováno bylo 985 přírůstků.
Dlouhodobě nejsme zcela schopni uspokojit poptávku po novinkách.
Jsme nuceni upřednostňovat beletrii před dražší odbornou literaturou.
Nadále participováno na projektu Česká knihovna.
Pokračováno v nákupu CD s mluveným slovem.
Pokračováno v nákupu společenských her, také za využití dalšího výhodného balíčku ALBI.
Dokoupeny chybějící tituly knižních řad a často objednávaných meziknihovních výpůjček.
Pořízeny multiplikáty často požadovaných knih s ohledem na povinnou četbu.
Odebíráno 8 titulů remitend časopisů.
Předplaceno knihovnu 62 titulů novin a časopisů.
Výrazně rozšířena nabídka periodik pro děti a mládež.
Odepsáno bylo 421 úbytků.
Realizována tradičně úspěšná burza vyřazených knih a periodik.

2) DOKUMENTACE
Provedena roční účetní závěrka 2013.
Sestaveno daňové přiznání 2013.
Sestavena zpráva o hospodaření za IV. čtvrtletí 2013 a I. čtvrtletí 2014.
Vyhotovena zpráva o činnosti za II. pololetí 2013.
Předložena zpráva o finančních kontrolách 2013.
Absolvována 1. část veřejnosprávní kontroly 2013.
Vypracován protokol o odstranění závad zjištěných veřejnosprávní kontrolou.
Zpracován statistický výkaz 2013.
Vyúčtovány tiskové rozmnoženiny 2013.
Převedeny inventární knihy z papírové do elektronické podoby.
Provedena dokladová inventarizace 2013.
Realizovány inventarizace pokladny a cenin.
Realizovány inventarizace skladových zásob.
Uzavřena nová dohoda o společné odpovědnosti.
Zaslána data do souborného katalogu.
Zajištěny 2 posudky nezbytných kroků po ukončení podpory Windows xp.
Vyhotoven rozpočet a zásady čerpání FKSP 2014.
Vypracován rozbor hospodaření FKSP 2013.
Veden měsíčně deník veřejné knihovny.
Provedena archivace periodik 2013.
Aktualizována směrnice Evidence, uchovávání a vyřazování periodik.
Vyhotovena žádost o poskytnutí dotace Česká knihovna MK.
Předloženy 2 žádosti o předchozí souhlas zřizovatele s přijetím daru.
Provedeny změny zřizovací listiny.
Zpracován popis, hlášení produkce, povolení uložení, smlouva evidence odpadu.
Sestaveny plán každoročních aktivit, plán aktivit 2014, plán vzdělávání zaměstnanců.
Připraveny plán výstav a plán nástěnek a knihotestů, bibliografií a bibliokvízů.
Vznikl rovněž plán čerpání prostředků na dary.
Zpracovány plán pořízení majetku a plán údržby objektu.
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
Realizováno výběrové řízení na pozici knihovník půjčovny pro děti a mládež.
Přijata výpověď knihovníka internetové studovny a čítárny z pracovního poměru.
Ředitelka se zúčastnila semináře k důchodové reformě.
Ředitelka a knihovnice absolvovaly kurz Scénického čtení.
Knihovnice absolvovala e-kurz Knihovnického minima.
Knihovník prošel školením k právnímu systému Codexis.
Knihovnice navštívily školení o databance nápadů.
Knihovníci navštívili školení na téma regionální literatura.
Knihovnice nechyběla na školení o zvukových knihách.
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 2013.
Knihovnice absolvovaly periodické lékařské prohlídky.
Uzavřeny 2 smlouvy na poskytování závodní lékařské péče.

C/ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
Pořízeny 2 výpůjční počítače, tiskárna se scannerem do formátu A3 a skartovací stroj.
Dále koupen grafický program Corel Draw a pořízeno wifi do kanceláří.
Objednány 2 kancelářské židle a křeslo.
Na zakázku rozšířena kuchyňská linka, zabudována skříňka na wc a zhotoven kancelářský stůl.
Součástí zakázky byla také nyní velmi oceňovaná venkovní lavička.
Po havárii vyměněn ohřívač vody v přípravně.
Zajištěn na připravované akce kostým čarodějnice a plyšový komisař Vrťapka.
Nakoupeny úklidové prostředky, hygienické a kancelářské potřeby.
Obměněno vybavení lékárničky a vyměněn vodoměr.
Proveden servis knihovních systémů Clavius a Carmen u firmy Lanius.
Proveden servis elektronického systému Pracovní doba firmou Atlas.
Proveden servis fungování počítačové sítě formou Prolog.
Uskutečněna revize spalinových cest.
Dbáno na čtvrtletní sanitaci aquabaru profesionální firmou.
Připravena bývalou zaměstnankyní jarní i letní výzdoba.
Přemístěny, přesázeny a ošetřeny květiny.
Vyměněna komínová trubka zužitá sluncem.
Umyta veškerá závěsná a stropní svítidla.
Uskutečněn jarní úklid pozemků.
Dohodnuto provedení zahradních úprav před objektem.
Udržována prostranství před budovou, parkoviště i zahrada:
sekána tráva, upravovány keře a stromy, sbírány odpadky.
Zprovozněna zahradní čítárna:
poryto pískoviště, zlikvidováno mraveniště, umyt zahradní nábytek.

D/ PODĚKOVÁNÍ
v I. pololetí roku 2014 nechť přijmou:
1. ZŘIZOVATEL
MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
2. SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
Dům dětí a mládeže Velké Meziříčí
Hotel Pod zámkem Velké Meziříčí
Společnost historického šermu TAS Velké Meziříčí
Policie ČR Obvodní oddělení Velké Meziříčí
3. VYHLAŠOVATELÉ GRANTŮ
Moravská zemská knihovna Brno (MK ČR Praha), Česká knihovna
4. DÁRCI PUBLIKACÍ
Dočkalová Petra, Velké Meziříčí
Dubanský Vladimír, Brno
Fučíková Lea, Velké Meziříčí
Jarušková Jana, Velké Meziříčí
Roblová Miluše, Velké Meziříčí
Městská knihovna Valašské Meziříčí
Obecní knihovna Bory
Obec Ruda
5. 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. 7. DO 31. 12. 2014
A/ POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Předpokládá se zejména:
poskytování veškerých základních knihovních a informačních služeb
přepracování nabídky tematických besed a knihovních lekcí
zapůjčení zahrady pro akci Farní den
křest knihy o Zdence Vorlové Vlčkové
návštěva VGS Velké Meziříčí
příprava výstavy Ligy vozíčkářů
koncepce a realizace kurzu pro seniory Po škole
uskutečnění ankety spokojenosti dětí do 15 let
prezentace: nástěnky, výstavky, vývěsky, web

B/ ODBORNÉ ZÁZEMÍ
Předpokládá se zejména:
nákup knih a předplatné periodik
participování na projektu Česká knihovna
předložení pololetní zprávy o hospodaření 2014
vypracování zprávy o činnosti v I. pololetí 2014
vypracování, předložení a obhajoba rozpočtu 2015
provedení fyzické inventarizace majetku 2014
uskutečnění inventarizací pokladny a cenin
obměna personálu v souvislosti s výpovědí zaměstnance
vzdělávání zaměstnanců

C/ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
Řeší se zejména:
dokončení zahradních úprav před objektem
nákup drobného majetku dle plánu nákupu a finančních možností
udržování prostranství před budovou, parkoviště i zahrady

PŘÍLOHY
fotografie

akce Pálení čarodějnic
snímek na titulní straně

výstava Čarodějnická třída
snímek v textu za bodem c) Technické zázemí

výstava Doteky
snímek v textu za bodem d) Poděkování

akce Noc s Andersenem
akce Večerníčky z knížky
akce Tluče bubeníček
ukázka

leták
upozorňují na letošní rozšířenou nabídku periodik pro děti a mládež

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ČTENÁŘŮM PŮJČOVNY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
NABÍZÍ V ROCE 2014 TYTO ČASOPISY:
ABC
BRAVO
ČTYŘLÍSTEK
ČTYŘLÍSTEK SPECIÁL
JUNIOR 21. STOLETÍ
HRANA
KONĚ A HŘÍBATA
MATEŘÍDOUŠKA
MŮJ VLÁČEK
SLUNÍČKO
SPOJKA
TOM A JERRY
TOP DÍVKY
WITCH

Komu jsou časopisy určeny?
Každý návštěvník ve věku od 3 do 14 let si určitě vybere!
Stačí mít průkazku do půjčovny pro děti a mládež.
Kde časopisy hledat?
Přímo v půjčovně pro děti a mládež mají vyhrazený regál při zdi až u okna.
Nová čísla navíc často visí na lankách pod pružinovými zvířátky.
Jak výpůjčka funguje?
Vezměte si časopis z lanka nebo z regálu
a předložte paní knihovnici k zápisu.
To je celé a úplně stejné, jako když si půjčujete knížku.
Časopisy i knížky si odnášíte domů na měsíc.
Potom je musíte vrátit, nebo poprosit o prodloužení výpůjčky.
Jaké časopisy nabízíme?
Letos jsme rozšířili nabídku na 14 titulů.
Některé jsme odebírali už v předchozích letech, jiné tady najdete poprvé.
Každé číslo vám nabízíme celé tři roky.
Potom už je hrozně poničené a musí do sběru.
Proč si časopisy půjčovat domů?
protože si to platíte při vyřízení průkazky do půjčovny pro děti a mládež
protože rodiče vám opravdu nemohou kupovat všechno …
Tak neváhejte a vyzkoušejte
NABÍDKU ČASOPISŮ
V PŮJČOVNĚ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
MĚSTSKÉ KNIHOVNY VELKÉ MEZIŘÍČÍ
provozní doba:
pondělí, středa, pátek 12.30 – 17.00

