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

A/ POSKYTOVANÉ  SLUŽBY 
 

1)   UŽIVATELÉ  

 814 čtenářů se nově přihlásilo nebo přeregistrovalo na další rok. 

 Za sledované období bylo v knihovně obslouženo 17.363 návštěvníků. 
Tato čísla nezahrnují údaje z poboček ve Lhotkách, Mostištích a Olší nad Oslavou.   

V to počítejme 13.324 návštěvníků se zájmem o knihy a periodika, 

zohledněme ještě 889 brouzdalů veřejným internetem,  

neopomeňme 884 ctitelů výtvarného umění,  

799 účastníků tematických besed, 207 sportovců zahradních programů,  

dále 100 soutěžících ve hře Na čarodějnice (ne)máš?!,   

350 účastníků akce Nesmysly všemi smysly, 66 soutěžících drobných klání  

nebo 140 obdarovaných Pouťovými štěstíčky… 

 Jsou vykazovány vedle výše uvedených fyzických též virtuální návštěvy. 

On-line služby z prostoru mimo knihovnu užilo 5 žadatelů o informaci,  

5.974 vstupujících do elektronického katalogu a  

4.132 vstupujících do elektronického výpůjčního protokolu. 

Za toto období bylo mimo knihovnu obslouženo 10.106 návštěvníků. 

 Navíc evidujeme 8.395 návštěv webu,  

což navyšuje počet uživatelů veškerých našich služeb na 35.864. 

 Odesláno čtenářům 872 upomínek.  
Není zde uvedena nejčastější 1. upomínka, neboť se nezasílá. 

 

Uživatelé 1. pololetí 2013 1. pololetí 2014 1. pololetí 2015 

registrovaní uživatelé 883 868 814 

návštěvníci celkem 22.404 39.328 35.864 

     fyzické návštěvy 16.283 17.116 17.363 

     virtuální návštěvy 6.121 22.212 18.501 

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

 

2)  VÝPŮJČKY 

 Vypůjčeno bylo celkem 46.268 titulů knih a periodik. 

V půjčovně pro dospělé 28.725 krásná a 3.890 naučná literatura.    

V půjčovně pro děti činila 8.346 krásná a 628 naučná literatura. 

Celkový podíl výpůjček dětem byl tedy 8.974 titulů.  

Ze všech výpůjček tvořila periodika 4.239 titulů. 

Zaváděny výpůjčky CD s mluveným slovem 440 titulů. 

(Zahanbit se nenechaly ani společenské hry se 148 ks.) 

Také se vyčleňuje počet prolongací. Bylo tedy prodlouženo 12.044 výpůjček. 
Ani tato čísla nezahrnují údaje z poboček ve Lhotkách, Mostištích a Olší nad Oslavou. 

 Zvlášť jsou vykazovány prezenční výpůjčky. Pročteno v knihovně 3.861 titulů. 

 Knižní donáškovou službou bylo poskytnuto 24 výpůjček. 

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

vrátilo se tak celkem 1.406 výpůjček. 

 Vyřízeno 3.368 rezervací právě vypůjčených titulů knih i periodik. 

 

výpůjčky 1. pololetí 2013 1. pololetí 2014 1. pololetí 2015 

výpůjčky celkem 45.883 42.495 46.268 

     výpůjčky dospělí 34.123 31.571 32.615 

     výpůjčky děti 6.938 6.675 8.974 

     výpůjčky tisk+CD 4.615 + 171 4.027 + 222 4.239 + 440 



 Trojlístek nejžádanějších knih pro dospělé vede Padesát odstínů šedi E. L. Jamese (půjčeny 20x),  

druhé místo obsadili Moliérův Lakomec a Poslední aristokratka Evžena Bočka (každá18x),  

třetici uzavírá Bočkova Aristokratka ve varu (17x). 

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

druhé místo zaujaly Příběhy o prasátku Peppě A. Neville (9x),  

o třetí příčku se dělí tři díly Deníku malého poseroutky s knihou Harry Potter a Kámen mudrců (7x). 

Nej novinami MF Dnes (132x), ONA Dnes (109x) a Žďárský deník (64x). 

Nejpopulárnějšími časopisy pro dospělé Vlasta (348x), Květy (325x) a Tina (257x).  

Mezi dětskými periodiky vítězí Čtyřlístek (84x), Junior (28x), ABC (26x). 

Zvukové knihy pro dospělé postavily na 1. místo Revizora Nikolaje Gogola (4x). 

Dětská CD nabídla 1. příčku Českému Honzovi (4x). 

Prim mezi půjčovanými společenskými hrami hrál Tik…tak…bum! Junior (7x). 

 

3)  ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 

 Tři veřejné internetové stanice zaznamenaly 889 návštěv. 

 Webové stránky www.knihovnavm.cz umožnily 8.395 návštěv. 

 Elektronické katalogy knihovních systémů Clavius a Carmen zaznamenaly  

z prostoru knihovny 2.576 vstupů a mimo knihovnu 5.974 vstupů. 

 Elektronický výpůjční protokol knihovního systému Clavius zapsal 

z prostoru knihovny 39 vstupů a mimo knihovnu 4.132 vstupů. 

 On-line informační služba představuje zodpovězených 5 dotazů. 

 Elektronické služby byly celkem využity v 22.010 případech. 

 

Elektronické služby 1. pololetí 2013 1. pololetí 2014 1. pololetí 2015 

služby celkem 14.948 26.342 22.010 

     veřejný internet 1.275 1.072 889 

     web knihovny 5.832 7.518 8.395 

     on-line katalog 5.281 13.835 8.550 

     výpůjční protokol 2.560 3.905 4.171 

 

4)  MEZIKNIHOVNÍ SLUŽBY 

 Jako dožádaná instituce jsme obdrželi 22 požadavků. 

 V roli žádající knihovny jsme zaslali 58 požadavků. 

 Zapůjčili jsme 19 a vypůjčili si 55 titulů. 

 

5)  VYDAVATELSKÁ ČINNOST 

 Zpracovány 4 bibliografie: 
Moderní naučná literatura, Bojíte se rádi?, Naše polská literatura, Žádné obyčejné kočky nejsou. 

Bibliografie letos navazují na nástěnkové interaktivní prezentace v duchu motta Knihovny v knihách. 

 Zahájeno vydávání občasníku LIST pro návštěvníky knihovny  

prvními dvěma čísly o nákladu 100 ks papírově a 60 ks elektronicky. 

 Každý měsíc přidávány k výpůjčkám letáčky přibližující naše služby: 

První čtení, Aktuální nabídka periodik, Kudy do knihovny, Kdo si hraje, nezlobí!, Povinná četba. 

 Vyvěšovány nově souborné měsíční plakáty zmiňující aktivity pro veřejnost nad základní služby. 

 Pro účastníky akce Nesmysly všemi smysly jsme vymysleli a vydali pohádku O kačce Kačce. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6)  KULTURNÍ AKCE 

 Výstavu Obrazy Lenky Cardové vidělo 33 lidí. 

 Výstavu Čáry-kruhy-čarokruhy studentů G VM pod vedením E. Kočí Valové si prohlédlo 47 lidí. 

 Výstava Kytice Václava Kočího potěšila 242 obdivovatelů, vernisáž navštívilo 60 přátel. 

 Výstava Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme, prezentující práci handicapovaných, oslovila  12 zájemců. 

 Připraven nový malý výstavní prostor v hlavní chodbě, kde instalovány první dvě prezentace. 

Výhodou bezprostřední kontakt s návštěvníky půjčoven, nevýhodou jen kvalifikovaný odhad diváků. 

 Výstava Optické klamy sestavená I. Vaňkovou sklidila nebývalý ohlas na 350 návštěvníků. 

 Výstava 20. století přiblížila tvorbu žáků ZŠ Měřín cca 200 čtenářům. 

 Všech 6 výstav vidělo nejméně 884 diváků.  

 Uspořádáno bylo 38 !!! námi lektorovaných besed pro 799 posluchačů. 

Osmkrát zaznělo O Jazýčku I. Vaňkové, pětkrát Máme rádi zvířata K. Holfeuerové, 

čtyřikrát se odehrály jak Macourkoviny KH tak Večerníčky z knížky J. Oberreiterové, 

třikrát nás navštívil Karel IV. IV i Naši ilustrátoři JO,  

dvakrát Živá nebo mrtvá? či Neotesánek IV, Ta teta to plete KH, Červená Karkulka KH,  

Návštěva knihovny JO, jednou Žáček žáčkům a Komiks KH.  

Šlo o děti z MŠ Čechova VM, Křižanov, Lhotky, Stránecká Zhoř, Uhřínov, Vídeň  

a ZŠ Budišov, České Meziříčí, Dolní Heřmanice, Měřín, Netín, Oslavická VM, Pavlínov,  

Radostín nad Oslavou, Rudíkov, Sokolovská VM či Školní VM. 

 Uspořádáno 9 námi lektorovaných novinkových programů v zahradě pro 207 dětí. 

Jednalo se o téměř dvouhodinový sportovně-soutěžní program nazvaný ZA – HRA – DA. 

Pod vedením IV a KH podaly děti z MŠ Čechova VM, Mírová VM, Sportovní VM, Sokolovská VM 

a ZŠ Měřín, Netín a Sokolovská VM bojovné výkony. Diplomy a sladké medaile získaly po zásluze. 

 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. 

 Opět jsme se zapojili do městské akce Pálení čarodějnic. 

Ředitelka sehrála se společností historického šermu TAS scénku únosu šlechtičny. 

Knihovnice nabídly stovce dětí hru Na čarodějnice (ne)máš?! 

Pět sester čarodějek Knihomilných se rozhodlo uvařit v ten slavný den guláš dle receptu Baby Jagy. 

Každá do něj sháněla nějaké ingredience a dožadovala se pomoci. 

Houkalka maso, proto se lovilo v pytli s havětí. K odpoutání pozornosti za mumlání jazykolamů. 

Hadimorka kočičí chlupy, a tak se namotávala vyplašená Micka za zpěvu hitů o kočkách. 

Vrápenka žabí stehýnka, tedy se házely žáby do kotlíku a vrývala do paměti supertajná receptura. 

Arachnea bylinky, ovšem bylo je nutno rozpoznat a uhodnout i další hádanky. 

Jen Čičimůra byla v dobré míře a děti nezkoušela.  

Rozdávala totiž na zakázku upečené linecké kočky a soutěžní kupony s pravidly bonusové hry. 

Kdo do doupěte babizen doručil lístek se jmény všech sester, zabojoval o poukaz na nákup knihy. 

Dali jsme si záležet na rekvizitách a na kostýmech šitých na míru. 

 Den dětí jsme v zahradě oslavili již podruhé, tentokráte nedělní akcí Nesmysly všemi smysly. 

Na dvojice ve složení dítě a dospělý čekalo osm soutěžních stanovišť. 

Zaměřili jsme se – jak už název napovídá – na protrénování všech smyslů bláznivými úkoly: 

Zvukovka je přinutila jen po sluchu poznat hudební nástroje, 

Metronom byl o špicování uší a vyhledání té drobné schované krabičky, 

Nesmyslov jim vytřeštil oči při hledání absurdit rozesetých všude kolem, 

Čichovka prověřila nosy při identifikaci pachů, 

Ochutnávka pro dětské chuťové pohárky přinesla kousíčky ovoce a zeleniny, 

Ochutnávka 18+ pro dospělé průvodce do opravdových pohárků po kapičce nápojů. 

Hmatovka nabídla ošmátrání předmětů uvězněných v krabičkách. 

Procházka nezapomněla ani na hmat v nohou a prohnala je pouze v ponožkách po různých površích. 

Závěr patřil nákupu v krámku U Kolíčků a poté přišla pro každého z 350 hostů na řadu další lákadla:  

stánek U Žíži pomohl s pitným režimem, opékání špekáčků zahnalo hlad,  

pískoviště uchvátilo nejmenší, starší se vyřádili na opičí dráze a ve výtvarné dílně. 



7)   VZDĚLÁVACÍ AKCE 

 Nástěnky jsou letos vedeny heslem Knihovny v knihách. 

Vždy představují děj i ilustrace knihy měsíce a přidají související hry, kvízy, dílny. 

Touto interaktivní prezentací byly již přiblíženy 4 tituly: 

Kamil neumí lítat Jennifer Berneové, Půjčovna babiček Marie Marjansky-Czernik (pro děti), 

Čtyři po půlnoci Stephena Kinga a Dewey Vicki Myron (pro dospělé). 

 Sepsány vždy úzce navazující 4 bibliografie: 

Moderní naučná literatura pro děti, Naše polská literatura, 

Bojíte se rádi?, Žádné obyčejné kočky nejsou. 

 Tyto provázeny 4 výstavkami v půjčovně pro dospělé. 

Výhodou vytváření tematických kolekcí knih je vždy rychlé rozebrání čtenáři,  

jejichž zájem byl podnícen právě trojlístkem nástěnka – bibliografie – výstavka. 

 V půjčovně pro děti proto vyroben na čela regálů systém poliček k vyzdvižení zajímavých celků. 

Jen se zaprášilo po Prvním čtení, Druhém čtení, Malovaném čtení, Hledej a najdi, Encyklopediích. 

 Anketa O jaká periodika máte zájem? nám pomohla s předplatným na míru zájemcům o časopisy. 

 Kvíz Co je to? s pomocí maminek zvládlo 16 dětí od 2 do 5 let. Šest získalo veliké plyšáky. 

 Láskyplný dámský kvíz Mějme se rády vyplnilo 12 žen. Tři měly radost z poukazů na kosmetiku. 

 Soutěž Optické klamy provázela stejnojmennou výstavu. Ze správná řešení rozdáno 12 hlavolamů. 

 Soutěž Není na světě bylina, aby pro něco nebyla zaujala 26 dětí se zájmem o bylinkové polštářky. 

 Korespondenční hra Pozdrav z cest byla rozehrána 16. 6.  

Až do 19. 9. nám mohou lidé posílat pohlednice z míst své dovolené.  

Připíší-li název rozečtené knihy a kontaktní údaj, zahrají si o dárkové poukazy na knihy. 

 

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 26 výměnných souborů všem pobočkám. Zapůjčily si úhrnem 403 svazků. 

 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 2014. 

 Vedeny 2 studentské oborové praxe. 

 

9)  PREZENTACE INSTITUCE 

 Ředitelka zasedla v porotě recitační soutěže. 

 Značný ohlas měla malá červnová akce Pouťová štěstíčka. 

Celkem 140 dospělých čtenářů s napětím rozbalovalo maličký papírový pytlíček. 

S úsměvem si přečetli citát o knihách, smlsli čokoládku, potěšili se přívěskem. 

 Prostory zútulňovány průběžně výzdobou nikdy nepostrádající originální užití knížek. 

Létem nás provází na výpůjčních pultech rozevřené knihy s pískem, oblázky a mušlemi. 

 Vypracován podrobný a výrazně rozšířený systém distribuce propagace aktivit. 

 Využívány nově 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. 

 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. 

 Půjčovány deštníky s mottem knihovny. 

 Oceňovány dioptrické brýle na čtení k půjčování zapomnětlivým dospělým návštěvníkům. 

 

 

 

 



B/ ODBORNÉ  ZÁZEMÍ 
 

1)   KNIHOVNÍ FOND 

 Nakoupeno (či získáno darem) a zpracováno bylo 1.022 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 zvukových knih. 

 Pokračováno v nákupu společenských her. 

 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 52 titulů novin a časopisů. 

 Upravena nabídka časopisů pro děti a mládež díky anketě. 

 Zahájeno vpisování katalogizační zmínky u knih prvního čtení. 

 Odepsáno bylo 261 úbytků. 

 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 již nemají zájem. 

A naopak si mohou odnést ty, jenž je zaujaly a někdo jiný je již pokládal za přebytečné. 

 

2)  DOKUMENTACE 

 Spolupracováno na výběrovém řízení k vypracování projektové dokumentace nástavby. 

 Dosaženo odpuštění bankovních poplatků na 3 roky. 

 Aktualizovány účetní směrnice. 

 Aktualizována dokumentace BOZP + PO. 

 Provedena roční účetní závěrka 2014. 

 Sestaveno daňové přiznání 2014. 

 Sestavena zpráva o hospodaření za IV. čtvrtletí 2014 a I. čtvrtletí 2015. 

 Vyhotovena zpráva o činnosti za II. pololetí 2014. 

 Předložena zpráva o finančních kontrolách 2014. 

 Absolvována veřejnosprávní kontrola 2014. 

 Zpracován statistický výkaz 2014. 

 Vyúčtovány tiskové rozmnoženiny 2014. 

 Provedena dokladová inventarizace 2014. 

 Realizovány inventarizace pokladny a cenin. 

 Realizovány inventarizace skladových zásob. 

 Uzavřena nová dohoda o společné odpovědnosti. 

 Zaslána data do souborného katalogu. 

 Vyhotoven rozpočet a zásady čerpání FKSP 2015. 

 Vypracován rozbor hospodaření FKSP 2014. 

 Veden měsíčně deník veřejné knihovny. 

 Provedena archivace periodik 2014. 

 Vyhotovena žádost o poskytnutí dotace Česká knihovna MK. 

 Předloženy 2 žádosti 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 a bibliografií,  

 Vznikl rovněž plán čerpání prostředků na dary, plán vzdělávání zaměstnanců. 

 Zpracovány plán pořízení majetku a plán údržby objektu a pozemků. 

 Vyhotoven nový provozní řád plynové kotelny. 

 



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  

 Přijata knihovnice do internetové studovny a čítárny. 

 Vyřízeny veškeré nástupní formality nového zaměstnance. 

 Ředitelka absolvovala e-kurz Zpětná vazba, mentoring, koučink. 

 Knihovnice absolvovaly rozdílové školení k novým katalogizačním pravidlům. 

 Zaměstnanci absolvovali školení BOZP a PO. 

 Zaměstnanci při poradě seznámeni se všemi plány. 

 Zaměstnanci při poradě obeznámeni s aktualizovanými standardy. 

 Zaměstnanci při poradě informováni o vývoji statistických ukazatelů. 

 Zaměstnanci při poradě seznámeni se zprávou o činnosti za II. pololetí 2014. 

 

C/ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 
 

 Pořízena stupátka k přeplněným regálům, nedostatek místa nás nutí rovnat knihy až na horní dna. 

Koupeny regály a věšák do skladu rekvizit, z těchto potom sportovní vybavení a hudební nástroje. 

Pro děti a mládež 2 sedací vaky, dělící desky mezi PC pro soukromí uživatelů veřejného internetu. 

 Na zakázku vyroben další regál na rozšiřující se fond společenských her. 

 Ušito 5 kostýmů čarodějnic na míru. 

 Vytvořen z úklidové místnosti v suterénu sklad rekvizit nezbytných pro besedy a programy. 

 Vyměněna trvalá výzdoba chodeb opět za použití vyřazených knih. 

 Nakoupeny úklidové prostředky, hygienické a kancelářské potřeby. 

 Proveden servis knihovních systémů Clavius a Carmen u firmy Lanius. 

 Proveden servis fungování počítačové sítě formou Prolog. 

 Uskutečněna revize spalinových cest. 

 Uskutečněna revize elektrického nářadí. 

 Opakovaně řešen problém praskajících žárovek: konzultace s odborníkem, výměna za zářivky. 

 Proveden velký úklid veřejně nepřístupných prostor. 

 Provedeny svépomocí drobné údržbářské práce. 

 Přemístěny, přesázeny a ošetřeny květiny. 

 Umyta veškerá závěsná a stropní svítidla. 

 Uskutečněn svépomocí jarní úklid pozemků. 

 Zprovozněna zahradní čítárna: poryto pískoviště, umyt zahradní nábytek. 

 Řešeno ničení parčíku před budovou renovovaného v loňském roce: 

spoluobčané rozkrádají mladé jehličnany, nechají děti běhat po výsadbě a psi močit na rostliny. 

 Provedeny rozsáhlé zahradní úpravy: 

získání souhlasu majitelů pozemku po komplikovaných jednáních, 

zajištění pokácení a odvozu stromů, vytahání a odvozu kořenů, prořezání keřů, dílčí srovnání terénu,  

vypracování návrhy a kalkulace výsadby, vysázení jabloní, dosetí trávy, rozjednání pořízení laviček. 

 Udržována prostranství před budovou, parkoviště i zahrada: 

sekána tráva, zalévány a upravovány keře i stromy, sbírány odpadky. 

 

 

 

 

 

 

 



VÝHLED ČINNOSTI ZA OBDOBÍ OD 1. 7. DO 31. 12. 2015 
 

A/ POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
Předpokládá se zejména: 

 poskytování veškerých základních knihovních a informačních služeb 

 prezentace: nástěnky, bibliografie, LIST, výstavky, vývěsky, web 

 přepracování nabídky programů pro MŠ a ZŠ pro šk. r.  2015/2016 

 výstava Výtvarného oboru ZUŠ VM Něco o knize 

 výstava Výtvarného oboru ZUŠ VM O ptáku Ohniváku 

 přehlídka špatného zacházení Chuděra kniha 

 korespondenční hra Pozdrav z cest 

 etapová soutěž Kdo je to? 

 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 2016 

 předložení pololetní zprávy o hospodaření 2015 

 vypracování zprávy o činnosti v I. pololetí 2015 

 vypracování, předložení a obhajoba rozpočtu 2016 

 provedení fyzické inventarizace majetku 2015 

 uskutečnění inventarizací pokladny a cenin 

 vzdělávání zaměstnanců  

 exkurze knihovníků do Městské knihovny Nové Město na Moravě 

 

C/ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 
Řeší se zejména: 

 nákup drobného majetku dle plánu nákupu a finančních možností 

 pořízení laviček do zahrady i parčíku před budovu 

 revize komína, kotlů, hydrantů a hasicích přístrojů 

 umytí veškerých oken 

 udržování prostranství před budovou, parkoviště i zahrady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D/ PODĚKOVÁNÍ        
v I. pololetí roku 2015 nechť přijmou: 

 

1. ZŘIZOVATEL 

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

 

2. SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 

Kostýmovna Velké Meziříčí 

Společnost historického šermu TAS Velké Meziříčí 

 

3. VYHLAŠOVATELÉ GRANTŮ 

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

 

4. DÁRCI PUBLIKACÍ 

Bojanovský Antonín, Velké Meziříčí 

Jiříčková Radka, Velké Meziříčí 

Jupiter club Velké Meziříčí 

Město Velké Meziříčí 

Obec Lavičky 

Zvěřina Michal, Velké Meziříčí 

 

5. MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 

Informační centrum Městský úřad Velké Meziříčí 

 Jupiter club s.r.o. Velké Meziříčí 

  

 

PŘÍLOHY 
 

fotografie   

snímek na titulní straně Hadimorka, Čičimůra, Arachnea, Vrápenka, Houkalka Knihomilné  

opouštějí doupě a vyrážejí poshánět ingredience do výročního guláše 

    akce Pálení čarodějnic 

    

momentky v příloze  Tohle znám. Co to jenom je? aneb Čichovka  

Zakryju ti oči, abys nešvindloval, tati! aneb Ochutnávka 18+ 

    To je nutela, že? Nemohl bych dostat ještě jednou? aneb Ochutnávka  

No tak, hop! Ale musíme stejně! aneb sportovní úkol pro dva před disciplínou 

akce Nesmysly všemi smysly 

    

záběry v příloze  Do výstavního sálu nedorazí každý. Chodbou projdou všichni.  

výstavy Optické klamy a 20. století 

 

  

ukázky   Trénink zraku a kombinačních schopností, tedy jedna z mnoha her 

    interaktivní prezentace titulu Půjčovna babiček Marie Marjansky-Czernik 

    nástěnka Knihovny v knihách 

 

občasník pro návštěvníky knihovny LIST 01/2015 a 02/2015  

     

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VELKÝ SE SVOJÍ BABIČKOU TRÉNOVAL 

ZRAK A KOMBINAČNÍ SCHOPNOSTI. 

ZKUSÍŠ TO TAKÉ? 

 
 

Přiřaď dvojice. 
 

 
 

 

Dva obrázky nemají dvojici. 

Kterépak? 

 
 



ŘEŠENÍ 

 

 

 
 

Přiřaď dvojice. 

 
 

Obrázkovka. 

 


