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Bezkontaktní půjčování knih:  

nedobrovolný test odolnosti knihovnic i čtenářů. 

 

 

Často půjčované knihy se časem  

stávají daktyloskopickou kartotékou. 

Nerozšiřujte ji!  

Z. Ortová 

 
 

Choďte do knihovny – duševní posilovny! 
 

předkládá Mgr. Ivana Vaňková  

Velké Meziříčí 30. 7. 2021 



ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ZA OBDOBÍ OD 01. 01. DO 31. 06. 2021 
 

A/ POSKYTOVANÉ  SLUŽBY 
 

1)   UŽIVATELÉ  

 Počet návštěvníků byl ovlivněn nařízeným uzavřením a následně omezeným provozem knihovny. 

Od ledna do poloviny dubna mohli čtenáři pouze bezkontaktně půjčovat u zamčeného vchodu, 

do konce měsíce dubna neměli možnost využívat ani to málo do té doby povolených služeb,  

teprve od května směli vstoupit do knihovny a bez zdržování sami vyřídit absenční služby. 

 Vycházeli jsme po celou dobu vstříc vášnivým čtenářům, ale také žákům a studentům. 

Přestože nefungovaly školní knihovny, museli zvládnout referáty, seminární práce a povinnou četbu. 

 886 čtenářů se nově přihlásilo nebo přeregistrovalo na další rok. 

 Za sledované období bylo v knihovně obslouženo 9.274 návštěvníků. 

Konkrétně 8.722 zájemců o knihovní dokumenty, žádný uživatel veřejného internetu,  

528 hostů kulturních akcí a 24 hostů vzdělávacích akcí. 

 Jsou vykazovány vedle výše uvedených fyzických též virtuální návštěvy. 

On-line služby z prostoru mimo knihovnu užilo 304 žadatelů o informaci,  

8.318 vstupujících do elektronického katalogu a  

3.969 vstupujících do elektronického výpůjčního protokolu. 

Za toto období bylo mimo knihovnu obslouženo 12.591 návštěvníků. 

 Navíc evidujeme 6.974 návštěv webu. 

To navyšuje počet uživatelů veškerých našich služeb na 19.565. 
 

uživatelé bez MK 1. pololetí 2019 1. pololetí 2020 1. pololetí 2021 

registrovaní uživatelé 1.379 1.359 886 

návštěvníci celkem 35.794 29.005 21.865 

     fyzické návštěvy 15.737 10.932 9.274 

     virtuální návštěvy 20.057 18.073 12.591 

 Veškeré statistické výstupy zcela zásadně ovlivňovalo uzavírání a restriktivní omezování běžného provozu. 

 

2)  VÝPŮJČKY  

 Počet výpůjček byl ovlivněn nařízeným uzavřením a následně omezeným provozem knihovny. 

V prvním čtvrtletí bylo povoleno nabízet jen bezkontaktní výpůjčky, pokud je knihovna dokázala realizovat. 

Až do 15. 04. tak fungoval systém telefonické nebo mailové objednávky nejvýše 6 titulů knih, periodik či CD. 

Čtenář si je mohl vyzvednout až následující pracovní den z důvodu souběhu aktualizačních a revizních prací. 

Vstřícně jsme rozšířili tuto (ne)provozní dobu na každý pracovní den v týdnu od 08 do 17 hodin. 

Dva poslední dubnové týdny nebyla knihovna otevřena ani v tomto režimu, pokládaly se koberce. 

 Až v květnu a červnu si čtenáři sami vybírali četbu v regálech, ale nesměli se v budově zbytečně zdržovat. 

 Setkali jsme se s mnoha pochvalnými reakcemi vyzdvihujícími naši ochotu, výběr četby a zavedený systém. 

Objevila se však také kritika nemožnosti vlastního výběru v regálech či omezení počtu výpůjček na 6 kusů. 

Omezení počtu výpůjček bylo dáno nutností vracení do biblioboxu s kapacitou 100 knih. 

 Vypůjčeno bylo celkem 19.851 titulů knih, periodik, her a CD. 

V půjčovně pro dospělé 14.328 krásná a 843 naučná literatura.    

V půjčovně pro děti činila 2.347 krásná a 307 naučná literatura. 

Ze všech výpůjček tvořila periodika 1.618 titulů. 

Výpůjčky CD s mluveným slovem a společenských her 408 titulů. 

 Také se vyčleňuje počet prolongací. Bylo tedy prodlouženo 4.500 výpůjček. 

 Službou biblioboxu se vrátilo celkem 7.680 výpůjček. 

 Vyřízeno 2.487 rezervací právě vypůjčených titulů knih i periodik. 

 Nabízena i nadále imobilním čtenářům knižní donášková služba. 

 Provozovány i nadále tři knihobudky s nemožností kontroly počtu výpůjček. 
 

výpůjčky bez MK 1. pololetí 2019 1. pololetí 2020 1. pololetí 2021 

výpůjčky celkem 36.739 30.318 19.851 

     výpůjčky dospělí 25.889 21.762 15.171 

     výpůjčky děti 7.393 5.737 2.654 

      výpůjčky tisk + CD a hry 2.308 + 1.149 2.819 1.618 + 408 

 Veškeré statistické výstupy zcela zásadně ovlivňovalo uzavírání a restriktivní omezování běžného provozu. 



 Trojlístek nejžádanějších knih pro dospělé obsahuje  

Moliérova Lakomce, Keleové-Vasilkové Co to bude? a Třeštíkové Foukneš do pěny (každá půjčena 12x).  

O druhou příčku se dělí hned pět titulů, z toho po dvou Aleny Mornštajnové - Slepá mapa a Tiché roky,  

Patrika Hartla - Prvok, Šampón, Tečka a Karel, dále jeho Nejlepší víkend (každá 11x). 

Nejpůjčovanější dětskou beletrií byla kniha O krtkovi, který chtěl vědět, kdo se mu vykakal na hlavu (13x),  

na druhém místě se nachází Mortina (11x), třetí příčka obsazena dílem Dospělost je mýtus (7x). 

Nejpopulárnějšími časopisy pro dospělé Tina a Téma (každá 116x), Burda (99x) a Rozmarýna (98x). 

Mezi dětskými periodiky vítězí Simpsonovi - Bart (10x), Junior (7x), Čtyřlístek a Minecraft (každé 6x). 

Zvukové knihy pro dospělé ovládla CD Právo nálezce a Osvícení Kinga, Hotýlek Mornštajnové (každé 3x). 

Dětská CD nabídla 1. příčku dvěma titulům Peroutkové Anička a cirkus, Anička ve městě (každé 2x). 

Prim mezi společenskými hrami hrála opět Albi tužka a k ní náležející různé tituly. 
 

3)  ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 

 Elektronické služby byly ovlivněny nařízeným uzavřením a následně omezeným provozem knihovny. 

 Zřízena nová služba, a to zasílání upomínek SMS. 

 Tři veřejné internetové stanice nezaznamenaly žádnou návštěvu 

z důvodu zákazu poskytování prezenčních služeb po celé sledované období. 

 Webové stránky www.knihovnavm.cz umožnily 6.974 návštěv. 

 Elektronický katalog Tritius zaznamenal  

z prostoru knihovny 170 vstupů a mimo knihovnu 8.318 vstupů. 

 Elektronický výpůjční protokol knihovního systému Tritius zapsal 

z prostoru knihovny 3 vstupy a mimo knihovnu 3.969 vstupů. 

 On-line informační služba představuje zodpovězené 304 dotazy. 

 Elektronické služby byly celkem využity v 19.738 případech. 
 

Elektronické služby 1. pololetí 2019 1. pololetí 2020 1. pololetí 2021 

služby celkem 21.307 18.252 19.434 

     veřejný internet 624 183 0 

     web knihovny 7.100 6.858 6.974 

     on-line katalog 9.731 7.323 8.488 

     výpůjční protokol 3.852 3.888 3.972 

 Veškeré statistické výstupy zcela zásadně ovlivňovalo uzavírání a restriktivní omezování běžného provozu. 

 

4)  MEZIKNIHOVNÍ SLUŽBY 

 Meziknihovní služby byly ovlivněny nařízeným uzavřením a následně omezeným provozem knihovny. 

 Jako dožádaná instituce jsme neobdrželi žádný požadavek. 

 V roli žádající knihovny jsme zaslali 36 požadavků. 

 Zapůjčili jsme 0 a vypůjčili si 30 titulů. 
 

5)  VYDAVATELSKÁ ČINNOST 

 Připravena k tisku další autorská knihovnická pohádka, tentokráte revizní. 

 Uveřejněn v únorovém Velkomeziříčsku článek Knihovna dál půjčuje a k tomu zvládá revizi. 
 

6)  KULTURNÍ AKCE 

 Kulturní akce byly přerušeny nařízeným uzavřením a omezeným provozem knihovny a škol.  

Neproběhly žádné výstavy, odpadly všechny besedy, divadelní představení a programy v zahradě. 

Mrzelo nás zrušení značného počtu dohodnutých aktivit, protože jsme měli obsazené veškeré termíny. 

Neuskutečnily se akce s letitou tradicí, tedy Pálení čarodějnic či tradiční recitační soutěž Já básnička. 

 Snažili jsme se tento výpadek kolektivních akcí částečně nahradit individuálními aktivitami. 

 V lednu jsme ke všem bezkontaktním výpůjčkám přibalili povzbuzující smajlíky se snímatelnou rouškou. 

 Další měsíc byla stejnou cestou distribuována s hromádkami knih hra Únorová křížovka o 2 zdravé lahve. 

 A jaro zakončila taktéž k výpůjčkám přiložená hra Březnové bláznivé barvy o 2 deskovky Člověče, nezlob se. 

 Květen a červen byl po úplném dubnovém přerušení služeb ve znamení návratu návštěvníků do budovy.  

 Proběhl dámský kvíz No dovol, Oskare! a dívčí kvíz Holky se vyznají! 

V obou jsme zkoušeli soutěžící ze znalostí našeho knihovního fondu. 

Pro vítězné dámy byly připraveny 3 kosmetické balíčky a pro děvčata 3 sady na výrobu korálkových náramků. 

 V červnu jsme připravovali každoroční letní zahradní hru pro děti, tentokráte Prázdninovou míčovanou.  

Byla odstartována poslední školní týden, kdy si ji vyzkoušelo prvních 16 sportovců. 
 



7)   VZDĚLÁVACÍ AKCE 

 Vzdělávací akce byly přerušeny nařízeným uzavřením a následně omezeným provozem knihovny a škol.  

 Uvolnění koncem školního roku umožnilo připravit etapovou hru Jednohubky pro děti i dospělé. 

V principu musel čtenář během čtyř týdnů přečíst čtyři rychle zdolatelné knihy z předem daného výběru. 

Ze všech vyplněných herních karet jsme losovali 4 výherce dárkových poukazů do lahůdkářství. 
 

8)  SLUŽBY KNIHOVNÁM 

 Poskytovány odborné služby pobočce: Místní knihovně Mostiště. 

 Nefungovaly výpůjční služby kvůli kovidovým opatřením, stavebním opravám a operaci knihovnice. 

 Bylo zkatalogizováno pro MK 14 přírůstků a nebyly vyřazeny žádné úbytky. 

 Zajišťováno a aktualizováno MK předplatné 2 časopisů, z toho jeden titul v remitendách. 

 Převeden 1 výměnný soubor. Zapůjčeno úhrnem 66 svazků. 
 

9)  PREZENTACE INSTITUCE 

 V době nařízeného uzavření instituce byly zaslány čtenářům opakovaně: 

motivační a informační SMS a e-maily s údaji o stavu přijatých opatření. 

 Nové internetové stránky instituce byly průběžně aktualizovány. 

 Zajištěna výměna loga Tritia za logo knihovny v katalogu. 

 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. 

 Půjčovny ožily májovou květinovou výzdobou. 

 Půjčovány deštníky s mottem knihovny. 

 Oceňovány dioptrické brýle na čtení k půjčování zapomnětlivým dospělým návštěvníkům. 

 Probíhá tradiční utajovaná akce Pozornost k svátku. 

Dospělí přicházející v den svých jmenin si odnášejí malý pečený čaj. 

Na dětské oslavence čekají balíčky želatinových bonbonů. 

 Zavedeno zasílání SMS Přání k narozeninám, protože věříme, že to naše čtenáře potěší. 

 Připravena akce Štěstíčka pro prvních 182 čtenářů přicházejících po květnovém znovuotevření. 

V některých obálkách byl jen citát o knihovnách, v jiných navíc přívěsek sovičky či funkční lupa knihovny. 

  

 

 

 

Při vracení knih nedrážděte knihovnici 

líčením zdravotních komplikací infekčně přenosných chorob,  

které ve vaší rodině vypukly během výpůjční doby. 

Z. Ortová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B/  ODBORNÉ ZÁZEMÍ 
 

1)  KNIHOVNÍ FOND 

 Nakoupeno a zpracováno bylo 651 přírůstků. 

Cíleně jsme nahrazovali odepsaná díla zlatého fondu české a světové literatury. 

Od přijímání darů jsme pro komplikovanou administrativu téměř upustili.  

 V době nuceného uzavření knihovny jsme dokončili vůbec poprvé nebývale rozsáhlou aktualizaci fondu. 

V půjčovně pro dospělé jsme zvládli prohlédnout zbývající 2/3 naučných knih a především kompletní beletrii. 

Většina knih v půjčovně pro děti a veškeré společenské hry v čítárně již prošly aktualizací koncem roku 2020. 

Dokončila se tedy pouze dílčí část v dětském oddělení a celý regionální fond v čítárně. 

Následovaly dokumenty uložené v obou skladech a ve všech kancelářích. 

 Částečně poničená díla byla očištěna, odborně poslepována, přeštítkována a nově obalena krycí folií. 

Značně opotřebované knihy byly odepsány. 

Nejčastěji jsme řešili tyto zásahy čtenářů do vypůjčených knih: 

 amatérské slepování izolepou vedoucí následně k vytržení celého díla z vazby,  

 nešetrné zacházení s knihami v měkkých deskách ústící v rozsypání vazby, 

polití kávou a dalšími tekutinami zanechávající rozsáhlé prosakující skvrny, 

ponoření knih do vody při četbě ve vaně, což přináší zvlnění všech listů a plíseň, 

počmárání děl fixami i pastelkami rukou malých dětí bez dozoru, 

podtrhání textů propiskami či tužkami od studentů a dospělých. 

Ti často ještě doplňují poznámky na okraje či si do přečtených knih dělají značky. 

Také jsme odepisovali díla rozkousaná psy nebo ohořelá od cigaret. 

 Odepsáno v souvislosti s aktualizací a revizí fondu 5.950 úbytků. 

Jednalo se zejména o natolik zužité či poničené výtisky, že by oprava již nebyla možná.  

Dále byly vyřazeny výrazně morálně či obsahově zastaralé tituly. 

 Využili jsme přerušení provozu k provedení plánované revize knihovního fondu. 

Probíhá přidělením jednotlivých provozů sehraným dvojicím knihovnic. 

Jedna načítá čtečkou kódy knih v policích, druhá sleduje záznamy v revizním modulu systému Tritius. 

Tyto zápisy upozorní na výpůjční historii každého díla.  

Knihy dlouhodobě nepůjčené jsou následně převedeny z volných výběrů půjčoven do skladů. 

Knihy léta uložená bez zájmu ve skladech jsou navržena k odpisu a následné nabídce zájemcům či likvidaci. 

Tato inventura smysluplně doplnila aktualizaci. Ještě jednou jsme vzali do ruky každý knihovní dokument. 

Další revize při velikosti knihovního fondu do 50.000 svazků nás ze zákona čeká za 5 let. 

 Vymyšleno a zavedeno smysluplné značení části beletrie v dospělém i dětském oddělení. 

 Trvale zasílána data do Souborného katalogu ČR. 

 Nadále participováno na projektu Česká knihovna. 

 Zakoupeno 17 titulů zvukových knih. 

 Pořízeno dalších 17 společenských her. 

 Osloveny obce širokého regionu s žádostí o nové místní publikace k rozšíření fondu. 

 Odebíráno 11 titulů remitend časopisů. 

 Předplaceno 42 titulů novin a časopisů. 

 Dokoupeny chybějící tituly knižních řad i náhrady za vyřazená díla zlatého fondu. 

Pořízeny multiplikáty často požadovaných knih s ohledem na povinnou četbu. 

 Provozován s úspěchem systém nabídky povinné četby s identifikací konkrétní zdejší školy. 

 Provedena archivace 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. 

 Úspěšně provozovány knihobudky: celoročně v domě zdraví a sezónně na koupališti Palouky.  

Fungují podle pravidel ve 3 slovech: Vyber – čti – vrať!  

Četba je do knihobudek vybírána výhradně z druhé šance a našich vyřazených dokumentů. 

 

 

 

 

Čtenář, který nemá doma batole či drobného hlodavce,  

je handicapovaný při vysvětlování stavu vrácených knih.  

Z. Ortová 

 



2)  DOKUMENTACE 

 Provedena účetní závěrka 2020. 

 Sestaveno daňové přiznání 2020. 

 Sestaveny přehledy nákladů a výnosů za IV. čtvrtletí 2020 a I. čtvrtletí 2021. 

 Podán návrh na rozdělení ZHV 2020. 

 Vyhotovena zpráva o činnosti za II. pololetí 2020. 

 Vypracován roční statistický výkaz o knihovně 2020. 

 Vyúčtovány tiskové rozmnoženiny 2020. 

 Provedena dokladová inventarizace 2020. 

 Absolvována veřejnosprávní kontrola 2020 ze strany zřizovatele. 

 Absolvována kontrola Finančního výboru města Velkého Meziříčí. 

 Sestaven rozbor čerpání FKSP 2020. 

 Sestaven rozpočet a zásady čerpání FKSP 2021. 

 Zahájeno vypracování studie proveditelnosti přístavby. 

a) Požadován je nový prostor podél celé délky plotu hasičského hřiště se stávající budovou do tvaru L.  

Přístavba by zahrnovala velký sál pro konferenční a výstavní činnost, dále kuchyňský kout, toaletu, sklad. 

Musela by zde být i ředitelna, sekretariát a spisovna, protože tyto místnosti padnou za oběť rekonstrukci. 

b) Zmiňována je také nutnost úprav stávající budovy, přednostně oprava havarijní elektroinstalace. 

Musí dojít na rozšíření půjčovny pro dospělé integrací přilehlé půjčovny pro děti i studovny a čítárny. 

Přestěhováním současné studovny a čítárny do dětského oddělení bude dosaženo  

rozšíření nabídky zvukových knih a společenských her i zřízení malé klidové zóny.  

Dosáhne se také zrušení pro dospělé čtenáře zcela nevyhovujícího ukládání knih na regálová dna. 

Půjčovna pro děti se přestěhuje do stávající studovny a čítárny a zabere i výstavní sál.  

Získá tak sice menší prostor, který ale bude sloužit výhradně k absenčním službám. 

Pro práci s dětmi bude určeno i nadále suterénní divadlo, nový multifunkční sál a zahrada. 

c) Zásadní je také výměna mobiliáře.  

Výpůjční pulty, regály i vybavení kanceláří pochází ještě z luteránského gymnázia. 

Tam již byl tento nábytek léta využíván a ve stávajících prostorech různě modifikován. 

d) K další úvaze je včlenění herní místnosti pro adolescenty a herní zóny pro děti. 

Od věci by nebyl ani další sklad knih a rozhodně vše nutno završit smysluplnou úpravou zahrady. 

 Zahájeno vyhotovení projektové dokumentace zateplení, ale od realizace smysluplně upuštěno.  

Nejprve nutno dojít k rozhodnutí, zda bude budována přístavba, s níž by se fasáda stávajícího objektu sladila. 

 Realizovány inventarizace pokladny a cenin. 

 Realizovány kontroly skladových zásob. 

 Stanovena kalkulace poplatků 2021. 

 Veden měsíčně deník veřejné knihovny. 

 Vyhotovena žádost o poskytnutí dotace Česká knihovna. 

 Předloženy 2 žádosti o předchozí souhlas zřizovatele s přijetím daru. 

 Obnovena spolupráce na aktualizaci koncepce kultury města. 

Ředitelka se zúčastnila workshopu na uvedené téma. 

 Aktualizován Spisový řád. 

 Prodloužena licence na mailové schránky. 

 Pořízena protispamová ochrana webu. 
 

3)   PROJEKTY 

 Získána dotace z projektu Česká knihovna zprostředkovaně od Ministerstva kultury. 

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

 Ředitelka se spolupodílela na městském projektu nové instalace ve věži kostela Sv. Mikuláše. 

 

 

 

 

Nechce-li čtenář odejít z knihovny roztrpčen a s prázdnou,  

měl by být vybaven alespoň zběžnými informacemi o autorech.  

Požaduje-li například stále něco nového od Shakespeara,  

nejedná se o neochotu knihovnice. 

Z. Ortová 

 



4)   PERSONÁLIE  

 Do tohoto roku jsme vstoupili s velmi dobrým a stabilním kolektivem. 

Děkuji všem kolegyním za legrácky, smích, pohodu, nadhled, trpělivost, pracovitost a obětavost. 

 Jedna knihovnice byla po plánované operaci dlouhodobě v pracovní neschopnosti. 

Kolegyně zastupující za MD, která nastoupila v listopadu 2020, viděla čtenáře v budově až po půl roce! 

 Bylo přikročeno k přechodnému zavedení směnování  

buď s doplňkovým home officem, nebo s dílčím čerpáním dovolené v týdenní rotaci. 

Další formou pracovní doby se stalo sloučení směn s dřívějším a pozdějším nástupem, 

aby nebylo nutno měnit každodenní rozšířenou výpůjční dobu pro čtenáře od 08 do 17 hodin. 

 Zaměstnanci chystali dle telefonických a mailových objednávek výpůjčky a vydávali je na zazvonění u dveří. 

Věnovali se odkládaným agendám, vyladění a zavádění nových služeb a zejména náročné aktualizaci fondů. 

Velkou zátěží byla návazná revize fondu a ihned poté výměna koberců a generální úklid všech prostor. 

Také znovuotevření s poskytováním pouze části služeb bylo testem odolnosti. 

 Zaměstnanci se pravidelně podrobovali antigennímu testování. 

 Ředitelka předstoupila před komisi hodnotící nově manažerské dovednosti vedoucích pracovníků. 

 Vyhotoveny nové platové výměry některých zaměstnanců. 

 Ředitelka učinila zápis do registru oznámení. 

 Zaměstnanci při poradě seznámeni se zprávou o činnosti za II. pololetí 2020. 

 

 

C/ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 
 

 Řešeny opakovaně různé stupně bezpečnostních opatření v souvislosti s koronavirem. (viz příloha č. 1) 

 Vyměněn koberec v půjčovně pro dospělé. 

Tato akce byla logistickým oříškem zvládnutým díky bezproblémové součinnosti všech zainteresovaných. 

Od 16. do 30. dubna byla knihovna uzavřena, i když by dle rozvolňovacích opatření mohla částečně otevřít. 

Knihovnice sehnaly nebývalé množství krabic a rodinní příslušníci do nich vyrobili pevná dna. 

Ředitelka sestavila po domluvách s externisty přesný harmonogram a systém prací. 

Aby bylo možno koberce položit, přestože nelze odnášet mimo půjčovnu regály a velké množství knih, 

došlo k dohodě o dělení prací na galerii i v přízemní části do zahrady a tamtéž do ulice vždy na dvě poloviny. 

Záměrem bylo ve všech třech částech ponechat stávající regály i knihy  

a mezi ně doplnit regály i knihy z druhé půle prostoru, kde zrovna probíhaly práce. 

Nejprve odborníci na výpočetní techniku odpojili všechny počítače a zaměstnanci poodnášeli drobný majetek. 

Poté knihovnice naskládaly a přesunuly tři poloviny knih v krabicích. Truhláři obratem sestěhovali regály. 

Podlaháři odstranili stávající koberec a položili nivelační vrstvu. 

Po jejím zaschnutí kladli kobercové čtverce, které také musely chvíli odpočívat. 

Následovala instalace regálů na původní místa provázená přetaháním krabic s knihami. 

Knihovnice rozmístily fond do regálů a uvolněné krabice zaplnily obsahem polic z regálů,  

které opět přišli demontovat a sestěhovat truhláři. 

Podlaháři zase strhli původní krytinu, vylili nivelaci a po jejím zaschnutí položili čtverce. 

Truhláři se vrátili nejen umístit regály na svá místa, ale také sestavit dříve rozebraný výpůjční pult. 

Knihovnice rozmístily knihy do prázdných poliček a tím zdaleka jejich práce neskončila. 

V době, kdy IT specialisté oživovali počítačovou síť, začal velký úklid. 

Došlo na pečlivé otření regálů, očištění všech zaprášených knih po broušení podlah či umytí oken a svítidel. 

Ani tím však práce neskončily. Prováděly se posuny knihovního fondu  

provázené ještě doznačením beletrie tematickými značkami a regálů orientačními cedulemi. 

 Zakoupena do ředitelny tiskárna a notebook pro případné webináře. 

 Pořízen nový vysavač a dále příbory, smetáky, košťata, lopaty, kbelíky. 

 Vyroben na zakázku odkládací stolek ke katalogizačnímu pracovišti. 

 Nakoupeny do zásoby kancelářské, úklidové a hygienické potřeby. 

 Absolvována kontrola spalinových cest. 

 Uskutečněna oprava závady zjištěné právě při revizi spalin. 

 Pročištěny odbornou firmou odpady. 

 Prokypřeny trávníky z důvodu velkého výskytu mechů. 

 Prováděny rodinnými příslušníky průběžně drobné opravy. 

 Uskutečněn jarní úklid pozemků svépomocí. 

 Vyvezen nebezpečný odpad, vyřazený majetek a knihy. 

 Udržována prostranství před budovou, parkoviště i zahrada: sekána tráva, stříhány stromy, sbírány odpadky. 



VÝHLED ČINNOSTI NA OBDOBÍ OD 01. 07. DO 31. 12. 2021 
 

A/ POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
 

Předpokládá se zejména: 

a) v době omezeného provozu z důvodu pandemie koronaviru: 

 poskytování absenčních základních knihovních a informačních služeb  

 provozování knihobudek v domě zdraví a na koupališti 

 výstava Něžná krása manželů Čarkových  

 zahradní hra Prázdninová míčovaná 

 tradiční akce Mikuláš pro seniory 

 přepracování nabídky programů pro MŠ a ZŠ pro nový školní rok 

 příprava nové besedy Vesmír 

 příprava nové divadelní pohádky Tři prasátka 

 příprava nové kolektivní knihovní lekce  

 vedení malých čtenářských měsíčních her k výpůjčkám  

 realizace malých propagačních akcí pro individuální čtenáře  

b) v době uvolněného provozu v příznivé epidemiologické situaci k výše psanému navíc: 

 poskytování také prezenčních základních knihovnických a informačních služeb 

 realizace besed, divadel, programů pro školní kolektivy 

 realizace kvízů, her, soutěží pro individuální čtenáře  
 

B/ ODBORNÉ ZÁZEMÍ 
 

Předpokládá se zejména: 

 vypracování zprávy o činnosti v I. pololetí 2021 

 vypracování, předložení a obhajoba rozpočtu 2021 

 nákup knih, CD, her a předplatné periodik 

 participování na projektu Česká knihovna 

 příprava plánů činnosti podle epidemiologického výhledu 

 provedení fyzické inventarizace majetku 2021 

 uskutečnění inventur pokladny a cenin 

 vzdělávání zaměstnanců  
 

C/ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 
 

Řeší se zejména: 

 nákup majetku dle plánu nákupu a finančních možností 

 revize komína, kotlů, hydrantů a hasicích přístrojů 

 drobná údržba budovy i okolí svépomocí případně dodavatelsky 

 udržování prostranství před budovou, parkoviště i zahrady 

 

 

 

 

Pokud vlastníte ve své knihovničce publikace,  

které mají razítko na sedmnácté straně,  

nejedná se o rafinovaný ornament ani reklamní vzorek tetování, 

jak se snažíte namluvit rodině, nýbrž o majetek městské knihovny. 

Z. Ortová 

 

 

 

 

 

 

 

 



PODĚKOVÁNÍ        
v I. pololetí roku 2021 nechť přijmou: 

 

1. ZŘIZOVATEL 

Město Velké Meziříčí 
 

2. SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 

Bello podlahy s.r.o., Velké Meziříčí 

CZC.CZ, Velké Meziříčí 

VM OPTIMA s.r.o., Velké Meziříčí 
 

3. SPOLUPRACUJÍCÍ JEDNOTLIVCI 

Budín Jan 

Matějíček Josef 

Rybníček Jiří 

Vala Milan 

Vaněk Josef 
 

4. VYHLAŠOVATELÉ GRANTŮ 

Moravská zemská knihovna Brno (MK ČR Praha), Česká knihovna 
 

5. DÁRCI PUBLIKACÍ 

Město Velké Meziříčí  

Obec Pavlínov 

Prokšová Jitka, Plzeň 

Štursová Jana, Ořechov 
 

6. MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 

Informační centrum Městský úřad Velké Meziříčí 
  

PŘÍLOHY 
 

příloha č. 1 přehled provozních opatření knihovny přijatých v souvislosti s koronavirem 

příloha č. 2 fotoreportáž z průběhu aktualizace a revize knihovního fondu (snímky: Ivana Vaňková) 

příloha č. 3 fotoreportáž z průběhu výměny koberců v půjčovně pro dospělé (snímky: Ivana Vaňková) 

  Přílohy č. 2 a 3 obsahuje pouze tištěná verze zprávy o činnosti. 

 

 

 

 

Důsledně vracejte pouze knihy čerstvě půjčené. 

Odevzdáte-li omylem i pohřešovanou knihu, 

kvůli které jste před pěti lety v knihovně hystericky přísahali na život příbuzných, 

že jste ji v životě neviděli, může k vám knihovnice pojmout nedůvěru. 

Z. Ortová 

 

 

  



příloha č. 1 přehled provozních opatření knihovny přijatých v souvislosti s koronavirem 

 

04. 01. – 19. 01. 2021  

provozní doba  denně 08.00 – 12.00 a 12.30 – 18.00 

možné výpůjčky bezkontaktním výdejem u hlavního vchodu 

knihy, časopisy, CD do počtu 6 ks 

nutno objednat předem mailem nebo telefonicky 

možno vyzvednout následující pracovní den 

způsoby vracení knihy do biblioboxu 

   periodika, CD, hry na stolek v mezidveří 

zavedená opatření zaslání informačních SMS a e-mailů 

   doplnění každé výpůjčky o kartičku se smajlíky v rouškách 

   předložení čtenářského průkazu na zamčené dveře 

   placení poplatků v přesné výši 

vyžadování nasazených roušek 

   umožnění desinfekce rukou obsluhou v mezidveří 

neposkytované služby besedy, divadla, programy  

   volný výběr, on-line katalog, veřejný internet 

pracovní doba  směnování doplněné home officem    

pracovní náplň  zajištění výpůjční služby ve zvláštním režimu 

pokračování v aktualizaci knihovních fondů 

   běžný úklid knihovny se zvýšenou desinfekcí 

hygienická opatření práce v rouškách 

   doporučeno mytí a dezinfikování rukou 

 

22. 01. – 26. 02. 2021  

provozní doba  denně 08.00 – 17.00 

možné výpůjčky bezkontaktním výdejem u hlavního vchodu 

knihy, časopisy, CD do počtu 6 ks 

nutno objednat předem mailem nebo telefonicky 

možno vyzvednout následující pracovní den 

způsoby vracení knihy do biblioboxu 

   periodika, CD, hry na stolek v mezidveří 

zavedená opatření zaslání informačních SMS a e-mailů 

   doplnění každé výpůjčky o únorovou křížovku 

   předložení čtenářského průkazu na zamčené dveře 

   placení poplatků v přesné výši 

vyžadování nasazených roušek 

   umožnění desinfekce rukou v mezidveří 

neposkytované služby besedy, divadla, programy  

   volný výběr, on-line katalog, veřejný internet 

pracovní doba  sloučení směn se zavedením 

   ranního nástupu v 06.30 – 15.30 

   pozdního nástupu v 08.30 – 17.00 

pracovní náplň  zajištění výpůjční služby ve zvláštním režimu 

pokračování v aktualizaci knihovních fondů 

   návrhy odpisů z volného výběru 

   opravy omytím, přeštítkováním, slepením, přebalením 

      do tohoto období zůstalo nezaktualizováno pouze: 

      dospělé beletrie a cca 1/3 dospělé galerie 

zahájení revize knihovních fondů  

   odpisy návrhů z aktualizace i návrhů revizních (zvláště skladů) 

   převádění zastaralých titulů z volného výběru do skladů 

   zrušení nekomfortních zón na půdách regálů  

   vytvoření místa pro čerstvou akvizici 

   běžný úklid knihovny se zvýšenou desinfekcí 

hygienická opatření práce v rouškách, po zpřísnění od 25. 2. pouze chirurgických či v respirátorech 

   doporučeno mytí a dezinfikování rukou 

 

 



01. 03. – 15. 04. 2021  

provozní doba  denně 08.00 – 17.00 

možné výpůjčky bezkontaktním výdejem u hlavního vchodu 

knihy, časopisy, CD do počtu 6 ks 

nutno objednat předem mailem nebo telefonicky 

možno vyzvednout následující pracovní den 

způsoby vracení knihy do biblioboxu 

   periodika, CD, hry na stolek v mezidveří 

zavedená opatření doplnění každé výpůjčky o březnovou hru 

   předložení čtenářského průkazu na zamčené dveře 

   placení poplatků v přesné výši 

vyžadování nasazených respirátorů 

   umožnění desinfekce rukou v mezidveří 

neposkytované služby besedy, divadla, programy  

   volný výběr, on-line katalog, veřejný internet 

pracovní doba  rozdělení směn se zavedením dvoutýdenního cyklu od 01. 03. do 12. 03. 

      první tým pondělí dovolená, úterý – čtvrtek ranní 06 - 12, pátek 06 – 18 

      druhý tým pondělí 06 -18, úterý – čtvrtek odpolední 12 – 18, pátek dovolená 

   zavedení dřívější a pozdější směny od 15. 03. 

      ranní nástup v 06.30 - 15.30 

         pozdní nástup v 08.30 – 17.00  

pracovní náplň  zajištění výpůjční služby ve zvláštním režimu 

pokračování v aktualizaci knihovních fondů 

   návrhy odpisů z volného výběru 

   opravy omytím, přeštítkováním, slepením, přebalením 

uzavření revize knihovních fondů  

   odpisy návrhů z aktualizace i návrhů revizních (zvláště skladů) 

   převádění zastaralých titulů z volného výběru do skladů 

   zrušení nekomfortních zón na půdách regálů  

   vytvoření místa pro čerstvou akvizici 

   běžný úklid knihovny se zvýšenou desinfekcí 

hygienická opatření práce v respirátorech 

   dodržování rozestupů 

   doporučeno mytí a dezinfikování rukou a užívání rukavic  

 

16. 04. – 30. 04. 2021 

provozní doba  uzavřeno  

poskytované služby žádné 

způsoby vracení knihy do biblioboxu 

zavedená opatření zaslání informačních SMS a e-mailů 

   vyvěšení informace do vývěsek a na web 

pracovní doba  pevná 06.30 – 15.00  

pracovní náplň  přípravné práce při výměně koberců v půjčovně pro dospělé 

   generální úklid knihovny se zvýšenou desinfekcí 

hygienická opatření práce v respirátorech 

   doporučeno mytí a dezinfikování rukou 

 

01. 05. – 30. 06. 2021 

provozní doba  bez omezení 

možné výpůjčky pouze absenční osobně z volného výběru 

způsoby vracení u výpůjčního pultu nebo do biblioboxu 

zavedená opatření zaslání informačních SMS a e-mailů 

   vyžadování nasazených respirátorů  

   umožnění desinfekce rukou  

neposkytované služby besedy, divadla, programy  

   veřejný internet, klidové zóny 

pracovní doba  běžná dle provozní doby    

pracovní náplň  zajištění výpůjční služby v základní míře 

hygienická opatření práce v respirátorech 

   doporučeno mytí a dezinfikování rukou 


