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ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ZA OBDOBÍ OD 1. 7. DO 31. 12. 2017
A/ POSKYTOVANÉ SLUŽBY
1) UŽIVATELÉ
 550 čtenářů se nově přihlásilo nebo přeregistrovalo na další rok,
za celý rok získalo průkaz 1.928 čtenářů.
 Za sledované období bylo v knihovně obslouženo 13.107 návštěvníků, celoročně 30.694.
Tato čísla nezahrnují údaje z poboček ve Lhotkách, Mostištích a Olší nad Oslavou.







Konkrétně 10.693 zájemců o knihovní dokumenty, 557 uživatelů veřejného internetu,
488 hostů kulturních akcí a 1.369 hostů vzdělávacích akcí.
K hostům akcí náleželo zejména 104 ctitelů výtvarného umění,
207 účastníků tematických besed, 36 návštěvníků divadla, 23 hráčů letní zahradní hry,
602 hlasujících, 37 luštitelů hádanek,18 členů čtenářského kroužku, 24 studentů knihovní lekce,
na 300 obdivovatelů Květiny měsíce či rovněž zhruba 300 fanoušků interaktivních nástěnek …
Jsou vykazovány vedle výše uvedených fyzických též virtuální návštěvy.
On-line služby z prostoru mimo knihovnu užilo 377 žadatelů o informaci,
5.606 vstupujících do elektronického katalogu a
3.042 vstupujících do elektronického výpůjčního protokolu.
Za toto období bylo mimo knihovnu obslouženo 9.025 návštěvníků.
54 čtenářů a 592 návštěvníků poboček (místních knihoven, zkratkou MK)
upravilo celoroční počty na 1.982 čtenářů a 53.227návštěvníků.
Navíc evidujeme 8.218 návštěv webu, za rok 16.137.
To navyšuje počet uživatelů veškerých našich služeb na 30.350 ročně 69.584.
Odesláno čtenářům 464 upomínek.
Není zde uvedena nejčastější 1. upomínka, neboť se nezasílá.



Letošní nižší počty návštěvníků byly způsobeny uzavřením knihovny z důvodu rekonstrukce!
Uživatelé bez MK
registrovaní uživatelé
návštěvníci celkem
fyzické návštěvy
virtuální návštěvy

2015
1.522
70.090
32.826
37.264

2016
1.475
76.868
28.586
48.282

2017
1.928
52.635
30.694
21.941

2) VÝPŮJČKY
 Vypůjčeno bylo celkem 38.229 titulů knih a periodik.
Ročně činily výpůjčky 76.632 knihovních dokumentů, s pobočkami 79.483.
V půjčovně pro dospělé 27.771 krásná a 1.995 naučná literatura.
V půjčovně pro děti činila 4.440 krásná a 356 naučná literatura.
Celkový podíl výpůjček dětem byl tedy 4.796 titulů.
Ze všech výpůjček tvořila periodika 2.994 titulů.
Zaváděny výpůjčky CD s mluveným slovem 673 titulů.
(Zahanbit se nenechaly ani společenské hry se 329 ks, za rok 608.)
Ani tato čísla nezahrnují údaje z poboček ve Lhotkách, Mostištích a Olší nad Oslavou.








Pobočky přispěly k celoročnímu zúčtování dalšími 2.851 výpůjčkami.
Také se vyčleňuje počet prolongací. Bylo tedy prodlouženo 8.196 výpůjček.
Celoročně prolongováno 19.719 výpůjček a s pobočkami celkem 19.879.
Zvlášť jsou vykazovány prezenční výpůjčky. Pročteno v knihovně 2.836 titulů.
Prezenčně bylo za rok zapůjčeno 6.209 titulů a včetně poboček 6.701.
Knižní donáškovou službou bylo poskytnuto 19 výpůjček, za rok 72 výpůjček.
Službou biblioboxu se vrátilo se tak celkem 1.469 výpůjček, za rok 2.903.
Tato služba se osvědčila zejména při omezování provozu v létě či uzavření z důvodu rekonstrukce.
Vyřízeno 3.069 rezervací právě vypůjčených titulů knih i periodik ročně 6.307.
Letošní nižší počty výpůjček byly způsobeny uzavřením knihovny z důvodu rekonstrukce!

Loňské nižší počty výpůjček byly zapříčiněny zase uzavřením knihovny z důvodu revize fondu!
výpůjčky bez MK
výpůjčky celkem
výpůjčky dospělí
výpůjčky děti
výpůjčky tisk + CD


2015
92.910
66.360
13.205
9.345

2016
82.583
62.621
11.461
8.501

2017
76.632
56.759
11.532
8.341

Trojlístek nejžádanějších knih pro dospělé vedou Okamžiky štěstí Patrika Hartla (půjčeny 21x),
druhé místo obsadily Bábovky Radky Třeštíkové (19x),třetí místo patří dílu Osm téže autorky (15x).
Nejpůjčovanější dětskou beletrií jsou Pověsti z Velkého Meziříčí (9x),
druhé místo zaujaly Staré řecké báje a pověsti E. Petišky a Deník malého poseroutky J. Kinney (8x).
Nej novinami přílohy ONA Dnes (69x), Magazín Dnes (59x), Doma Dnes (48x).
Nejpopulárnějšími časopisy pro dospělé Reflex (162x), Květy (157x), Tina (134x).
Mezi dětskými periodiky vítězí Čtyřlístek (32x), Top dívky (30x), ABC (23x).
Zvukové knihy pro dospělé postavily na 1. místo Šváby Jo Nesbö a Hrabalovy Postřižiny (každá 5x).
Dětská CD nabídla 1. příčku Čtyřlístku ve službách krále a Babičce drsňačce (4x).
Prim mezi půjčovanými společenskými hrami hrála Příroda v kostce (6x).

3) ELEKTRONICKÉ SLUŽBY
 Tři veřejné internetové stanice zaznamenaly 557 návštěv.
Za 12 měsíců 1.285 připojení a s pobočkami celkem 1.308.
 Webové stránky www.knihovnavm.cz umožnily 8.218 návštěv, za rok 16.137.
 Elektronické katalogy Clavius, Carmen a později jen Tritius zaznamenaly
z prostoru knihovny 1.408 vstupů a mimo knihovnu 5.606 vstupů.
Ročně z knihovny 3.917 a mimo ni 14.855 vstupů do on-line katalogu.
 Elektronický výpůjční protokol knihovního systému Clavius a později Tritius zapsal
z prostoru knihovny 46 vstupů a mimo knihovnu 3.042 vstupů.
Za rok z knihovny 92 a mimo ni 7.086 vstupů do výpůjčního protokolu.
 On-line informační služba představuje zodpovězených 377 dotazů, 812 dotazů za rok.
 Elektronické služby byly celkem využity v 18.877 případech, ročně 43.372.
Elektronické služby
služby celkem
veřejný internet
web knihovny
on-line katalog
výpůjční protokol

2015
44.062
1.822
15.906
18.503
7.824

2016
53.709
1.437
15.558
29.229
7.354

2017
43.372
1.308
16.137
18.772
7.178

4) MEZIKNIHOVNÍ SLUŽBY
 Jako dožádaná instituce jsme obdrželi 1 požadavek, za celý rok pouhých 5 požadavků.
 V roli žádající knihovny jsme zaslali 57 požadavků, celoročně 109 požadavků.
 Zapůjčili jsme 1 a vypůjčili si 54 titulů, za rok 5 zapůjčených a 105 vypůjčených titulů.
5) VYDAVATELSKÁ ČINNOST
 Zpracováno 6 bibliografií.
Bibliografie letos vycházejí z jednotné myšlenky „Rok podle abecedy“.
Od července do prosince tedy představily autory s příjmeními od L po Ž.
 Vydáván LIST pro návštěvníky knihovny o nákladu 60 ks papírově a 60 ks elektronicky.
Občasník se pro tento rok stal měsíčníkem kvůli postupnému uveřejňování slovníkových hesel.
 Rozpracován Slovníček pojmů, aneb Jak to chodí v Městské knihovně Velké Meziříčí.
V LISTU a nástěnkou prezentovány pojmy od L po Ž.

6) KULTURNÍ AKCE
 Výstavu Toulky Vysočinou Zdenka Lukáška si prohlédlo 54 lidí.
 Provozován malý výstavní prostor v hlavní chodbě, kde instalována další prezentace.
Výhodou bezprostřední kontakt s návštěvníky půjčoven, nevýhodou jen kvalifikovaný odhad diváků.
 Výstava soutěžních pohlednic Od Athén po Žilinu vrátila návštěvníky zpět do letních zážitků.
 Obě výstavy vidělo 104 diváků, ročně 6 výstav pro více než 852 lidí.
 Uspořádáno bylo dalších 9 námi lektorovaných besed pro 207 posluchačů,
ročně 65 besed pro 1.527 dětí.
Třikrát zaznělo Zlatý křížek Ivany Vaňkové a rovněž Tehdá Kateřiny Balounové,
dvakrát tatáž lektorka přednesla Komiks a jednou Macourka.
Šlo o děti ZŠ Sokolovská VM 4x, ZŠ Lavičky 2x, ZŠ Měřín 2x, ZŠ Netín 1x.
Celoročně nejúspěšnější besedou byl hit sezóny Zlatý křížek IV (13x),
na druhém místě skončila stálice Karel IV. rovněž IV (9x),
třetí příčka patří O Jazýčku stejné lektorky (7x).
Na čtvrtém místě Macourek a Tehdá obě KB a Robot Rob vedený dvěma lektory (5x).
 Odehrána 2 divadelní představení pro 36 dětí, ročně 8 divadelních představení pro 179 dětí.
Tradiční příběh o pejskovi a kočičce, kteří si dělali dort, okořenily zcela netradiční aktivity,
do nichž se diváci z ZŠ Sokolovská VM s chutí zapojili.
Velký úspěch měla kuchyňská kapela, čichový test, zlý pes a popletený Kašpárek.
 Uspořádány za rok 4 námi lektorované programy v zahradě pro 94 dětí.
Jde se o dvouhodinové programy nazvané ZA – HRA – DA vedené všemi třemi lektorkami.
 Zahradní čítárna ožila během letních prázdnin individuální soutěžní hrou Příroda podle abecedy.
7) VZDĚLÁVACÍ AKCE
 Většina letošních aktivit je spojena myšlenkou „Rok podle abecedy“.
Každý měsíc má přidělenu skupinu písmen, a té je různými způsoby věnována pozornost.
 Nástěnky představily naše služby v pojmech na LMNŇ, OPQ, RŘSŠ, TŤU, VWXYZŽ.
Navazuje na ně úzce Slovníček pojmů, aneb Jak to chodí v Městské knihovně Velké Meziříčí.
 Sepsáno dalších 6 bibliografií shrnujících spisovatele s příjmeními na toho času aktuální písmena
za rok 12 bibliografií.
 Tyto provázeny 6 výstavkami z jejich děl v půjčovně pro dospělé.
Výhodou vytváření tematických kolekcí knih je vždy rychlé rozebrání čtenáři.
 V půjčovně pro děti fungují na čelech regálů žebříčky k vyzdvižení zajímavých titulů.
Tentokrát knihy sdružují rovněž počáteční písmena příjmení autora.
 Probíhalo zde také jedno ze setkání čtenářského kroužku při ZŠ Sokolovská VM.
 Na knihovní lekci přišel první ročník HŠ a OA VM.
 Hra Literární hádanky nabízí vždy s novým měsícem dva obrázky napovídající název knihy:
Maková panenka, Ocelové město, Strakonický dudák, Tankový prapor, Válka s mloky.
 Akci Květina měsíce připravujeme celý rok ve spolupráci s obchodem F-květiny VM.
K zapůjčené rostlině přidáváme vždy námi zpracovaný návod na pěstování.
Představili jsme Lilium, Nephrolepsis, Phalaenopsis, Spathiphyllum, Tilansii a Vánoční hvězdu.
Tento nápad se líbí zejména našim dospělým čtenářkám, které zkrátka kytičky baví.
 Děti zase zaujala novinka zvaná hlasování, do kterého se měsíčně zapojí průměrně 93 robátek.
Co měsíc jim na boční straně výpůjčního pultu klademe jinou otázku s dvěma možnými odpověďmi.
Otiskem razítka volí řešení, o jehož správnosti se přesvědčí s dalším dotazem.
 Úspěch sklízí také v dětském nová výzva Seřaď v limitu podle abecedy.
„Předpokládám, že i Ježíšek miluje dobře napsané detektivky a po té vánoční námaze
s roznosem dárků si také nějakou přečte. P. S. A možná jsem letos moc nezlobila.“
Na druhou stranu dopisu psali i dospělí čtenáři v rámci akce Knížka od Ježíška důvod, proč by měl obdarovat právě je.

8) SLUŽBY KNIHOVNÁM
 Poskytovány odborné služby 3 pobočkám ve Lhotkách, Mostištích a Olší nad Oslavou.
 Zkatalogizováno pro MK 16 přírůstků nakoupených ze zůstatků předpokládaných rozpočtů.
 Byly vyřazeny 4 úbytky.
 Zajišťováno a aktualizováno MK předplatné 7 časopisů, z toho 5 titulů v remitendách.
 Sestaveno 4 výměnné soubory všem pobočkám. Zapůjčily si úhrnem 177 svazků.
Celkem zapůjčeno 16 výměnných souborů o 598 svazcích.
 Zrušeny k 31. 12. 2017 pobočky MK Lhotky a MK Olší nad Oslavou.
Vedly k tomu dlouhodobé problémy s nízkým počtem čtenářů a výpůjček,
zrovna jako zpřísnění legislativy v oblastech personální i BOZP a PO.
Nebyl přijat návrh provozování bibliovozu pro uchování služeb knihovny.
 Poskytnuta metodická pomoc dvěma městským knihovnám s přípravou žádosti VISK 3 Tritius.
 Poskytnuta systematická metodická pomoc ZŠ Sokolovská VM při oživení žákovské knihovny.
9) PREZENTACE INSTITUCE
 Prostory zútulňovány průběžně výzdobou nikdy nepostrádající originální užití knížek.
Léto patřilo balónům, které na plášti nesly motto „Choďte do knihovny – duševní posilovny“.
Podzim provázely předlouhé ocasy draků.
Zima přiměla návštěvníky procházet zasněženými chodbami.
 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!
 Oblibu si získal dětský tipář dobré četby, v němž si sami malí čtenáři doporučují knížky.
 Probíhá druhým rokem utajovaná akce Pozornost k svátku.
Dospělí přicházející v den svých jmenin si odnášejí malý pečený čaj.
Pastelky a omalovánka VM čeká letos nově i na dětské oslavence.
 Uskutečnila se tradiční akce Mikuláš pro seniory, která přinesla nadílku 45 obdarovaným.
 Díky druhému ročníku akce Knížka od Ježíška udělala kniha radost pod stromečkem 14ti čtenářům.
 Odeslány originální novoročenky ve formě kartiček s přáním napsaným (téměř) husím brkem.
„Chtěla bych se dozvědět pokračování. 1. P. S. Prosím. 2. P. S. Děkuji.“
„Tuto knihu bys měl dát právě mě, protože je z mé nejoblíbenější série knih NA SVĚTĚ,
protože ráda čtu a protože do Vánoc dočtu osmý, devátý a desátý díl a nebudu mít co číst.“
„Milý Ježíšku, nutně bych ty mapy potřebovala, protože starší brácha mi je nechce půjčovat.“
„Obdarovat právě mě bys měl, protože jsem vášnivá čtenářka,
hodně navštěvuji knihovnu a knížka od tebe by mi udělala velikou radost.“
„Moc ráda čtu knížky a hlavně miluju Hunger Games a je to boží. A chci si ten pocit čtení užít.“
„Jsem moc hodná na rodiče i brášku. A ve škole jsem pilná jako včelka.“
„Protože jsem smutný.“
Na druhou stranu dopisu psaly i děti v rámci akce Knížka od Ježíška důvod, proč by měl obdarovat právě je.

B/ ODBORNÉ ZÁZEMÍ
1) KNIHOVNÍ FOND
 Nakoupeno a zpracováno bylo 629 přírůstků.
Ročně 1.279 přírůstků, s pobočkami celkem 1.295.
Dlouhodobě nejsme zcela schopni uspokojit poptávku po novinkách.
Jsme omezeni nedostatkem místa v půjčovnách i skladech.
Od přijímání darů jsme pro komplikovanou administrativu téměř upustili.
 Nadále participováno na projektu Česká knihovna.
 Koupí dalších společenských her se jejich fond rozrostl na 190.
 Odebírány 4 tituly remitend časopisů.
 Předplaceno 41 titulů novin a časopisů.
 Odepsáno bylo od začátku roku 57 úbytků.
Ročně 120 úbytků, s pobočkami celkem 124.
 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.
 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.
2) DOKUMENTACE
 Provedena pololetní a čtvrtletní účetní závěrka 2017.
 Hlídáno každý měsíc čerpání rozpočtu v posledním čtvrtletí 2017.
 Sestaveny přehledy nákladů a výnosů za II. a III. čtvrtletí 2017.
 Vyhotovena zpráva o činnosti za I. pololetí 2017.
 Koupena zřizovatelem nejprve ideální polovina, následně zbývající polovina zahrady.
Dohodnuto vypracování projektové studie rozvoje instituce přístavbou.
 Vypracován, předložen a obhájen návrh rozpočtu městské knihovny 2018.
 Vypracován, předložen a obhájen návrh rozpočtu nákladů hrazených městem 2018.
 Vyúčtována dotace s MK ČR Přechod na knihovní systém Tritius z VISK 3.
 Zřízena datová schránka.
 Uzavřena společná hmotná odpovědnost po změně personálního složení.
 Provedena fyzická inventarizace.
 Realizovány inventarizace pokladny a cenin.
 Zaslána data do souborného katalogu.
 Veden měsíčně deník veřejné knihovny.
 Předloženy žádosti o předchozí souhlas zřizovatele s přijetím daru.
 Uzavřena se zřizovatelem darovací smlouva na výpůjční pult v půjčovně pro děti.
 Hlídáno čerpání prostředků na dary hrazené z rozpočtu zřizovatele.
Město VM tak podpořilo během roku:
kvíz Muž od A po Z, soutěže Veselá písmenka a Od Athén po Žilinu, dotazník spokojenosti,
akce Pozornost k svátku, Mikuláš pro seniory a Knížka od Ježíška.

3) PROJEKTY
 Získána dotace z projektu Česká knihovna zprostředkovaně od Ministerstva kultury.
Jde o nákup nekomerčních titulů děl české literatury v maximální možné výši.
 Získána dotace z programu Veřejné informační služby knihoven (VISK 3) ve výši 206 000 Kč.
Díky tomu došlo k přechodu na knihovní systém Tritius formou pořízení licence a server hostingu.
Tento krok přinesl špičkové prostředí pro práci knihovníků i veřejnosti formou on-line katalogu.
Čtenáři zprvu překonávali údiv nad zcela odlišným designem a možnostmi využití.
Nová katalogizační pravidla RDA umožnila opětovné zasílání záznamů do Souborného katalogu ČR.
Jako spoluúčast vyměněny výpůjční PC, počítač pro on-line katalog a tiskárna pro veřejnost.
4) PERSONÁLIE
 Již dva roky bojuje instituce se značnými personálními problémy:
 Za nemocnou paní uklízečku nejprve přijat zástup a později s ní byl rozvázán pracovní poměr.
Zastupující uklízečka přešla tedy do pracovního poměru a vzápětí žádala jeho ukončení.
Vybrána nová kolegyně s nástupem v únoru 2017, tedy po uplynutí výpovědní doby předchůdkyně.
Pracovní poměr této uklízečky byl ukončen po šesti měsících v červenci.
Na základě výběrového řízení nastoupila další uklízečka v září 2017.
 Na podzim roku 2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dvě místa knihovnic půjčovny pro děti.
V létě totiž odešla nenadále jedna knihovnice této půjčovny a druhá byla přeřazena na dospělé.
Odtud v prosinci téhož roku plánovaně odcházela kolegyně do starobního důchodu.
V listopadu však nastoupil pouze jeden nováček, druhý zájemce si to rozmyslel.
Toto místo bylo tak obsazeno až od ledna 2017 po dalším výběrovém řízení.
Následně si to nová kolegyně rozmyslela a ukončila s problémy pracovní poměr v srpnu.
Po dalším výběrovém řízení bylo místo obsazeno stávající kolegyní od listopadu 2017.
 Rovněž v srpnu 2017 vypršela výpovědní lhůta další knihovnici v internetové studovně a čítárně.
Na toto místo proběhlo výběrové řízení a obsazeno od září 2017.
 Z důvodu personální nouze byla povolána na výpomoc knihovnice ve starobním důchodu.
Podána proto žádost o převod finančních prostředků mezi dvěma závaznými ukazateli platy – OOP.
 Se všemi odcházejícími i přicházejícími zaměstnanci řešena veškerá nezbytná agenda:
výpověď, vyrovnání stravenek a zůstatkových cen OOPP, dočerpání dovolené či náhradního volna,
protokoly o splnění povinností, protokoly o předání věcí ve správě, inventury pokladen a skladů,
ukončení dohod o společné odpovědnosti, výstupní lékařská prohlídka, zápočtové listy, evidenční listy…
pracovní smlouva, platový výměr, popis práce, přidělení stravenek, nakoupení OOPP, stanovení dovolené,
protokoly o převzetí povinností, protokoly o převzetí věcí ve správě, inventury pokladen a skladů,
uzavření dohod o společné odpovědnosti, vstupní lékařská prohlídka, školení BOZP a PO…







Neúplný výčet naznačuje náročnost nejen pro ředitelku knihovny, ale i pro externí účetní firmu.
Nehledě na naprosto vyčerpávající opakovaná výběrová řízení a zaškolování nových zaměstnanců.
Dokonce byla řešena i jedna neoprávněná stížnost žadatele o zaměstnání.
Všem zaměstnancům vyhotoveny opakovaně nové platové výměry.
Ředitelka absolvovala periodickou lékařskou prohlídku.
Ředitelka učinila zápis do registru oznámení.
Zaměstnanci při poradě seznámeni se zprávou o činnosti za I. pololetí 2017.
Uskutečnilo se sváteční předvánoční setkání.

C/ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ


















Realizován projekt Přechod na knihovní systém Tritius:
zaveden tento moderní knihovní systém včetně nového on-line katalogu
s mnoha vylepšeními pro práci knihovníků i uživatelů,
vyměněn výpůjční PC v půjčovně pro dospělé a katalogový PC v půjčovně pro děti,
pořízena tiskárna pro veřejnost do čítárny.
U té příležitosti navýšena kapacita serveru a přeinstalovány PC veřejného internetu.
Uskutečněny práce spojené s rozšířením využitelnosti výstavního sálu:
odstraněny příčky a zazděny dveře, vyměněn koberec a vymalován výstavní sál i přilehlá chodba.
Demontáž a následnou instalaci výstavních lišt zvládli knihovnice a rodinní příslušníci.
Proběhla rovněž částečná revitalizace půjčovny pro děti a mládež:
vyměněn výpůjční pult a koberce na podlahách přízemí i galerie vč. pódia.
Vyklizení a následovné opětovné uložení knihovního fondu provedly zaměstnankyně knihovny.
Demontáž a uložení výpůjčního pultu a všech regálů s následnou montáží zajistili rodinní příslušníci.
Propracovaný harmonogram prací a vstřícný přístup knihovnic, truhlářů, podlahářů, zedníků a malířů
stojí za hladkým průběhem, dobrým výsledkem a omezením provozu jen na nezbytnou dobu:
celá knihovna byla uzavřena 27. - 28. 7. a 14. – 16. 8., půjčovna pro děti 27. 7. – 20. 8.
Při uvádění půjčovny pro děti do původního stavu došlo k zásadní restrukturalizaci uložení fondu.
Přerušení provozu bylo využito také k údržbě svépomocí i dodavatelsky:
opraveny žaluzie, přilepeny lišty schodnic, vyčištěny střešní svody, vyměněno čidlo topení,
přeinstalovány hasicí přístroje, vymalováno wc pro personál, opraveny výmalby v půjčovně pro děti.
Vyměněn po havárii ohřívač vody v kuchyňce pro personál.
Uskutečněn také svépomocí velký úklid celého objektu, včetně umytí oken a vygruntování skladů.
Odvezen nebezpečný odpad i vyřazený majetek.
Koupen věšák na kostýmy, scaner, skartovač.
Vyrobeny do půjčovny pro děti žebříky na prezentaci povinné četby.
Vyroben na zakázku do sekretariátu pořadačový stůl na papíry.
Provedeny revize el. nářadí a zařízení, kotlů a plynových zařízení, hydrantů a hasicích přístrojů.
Udržována prostranství před budovou, parkoviště i zahrada:
sekána tráva, zalévány a upravovány keře i stromy, doplněna kúra, sbírány odpadky.
Prováděna zimní údržba komunikací.
Zajištěny vánoční služby objektu v době celozávodní dovolené.

VÝHLED ČINNOSTI NA OBDOBÍ OD 01. 01. DO 30. 06. 2018
A/ POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Předpokládá se zejména:
 poskytování veškerých základních knihovních a informačních služeb
 provozování knihobudek
 výstava Běžný život v 15. století (J. Nováková)
 výstava Horror vacui (Gymnázium VM, E. Kočí Valová)
 výstavy Na zahradě, O městě (ZUŠ VM, J. Štursová a D. Masnicová)
 realizace besed, divadel, programů
 příprava nového divadelního představení O perníkové chaloupce
 příprava nových besed: Baba není babička, Boj o vlast, Detektivka
 příprava nového programu Geocaching
 přepracování nabídky programů pro MŠ a ZŠ pro šk. r. 2018/2019
 dámský kvíz Ženy českých králů a prezidentů
 soutěžní hra K čemu ta čítárna?
 výtvarná soutěž Zvířata pro děti od 2 do 5
 akce Rozcvička paměti
 spolupráce na Pálení čarodějnic
 nedělní Chlupatý den dětí
 malé akce: pozornost k svátku, sestav v limitu, hlasuj pro radost
 prezentace: nástěnky, bibliografie, výstavky v duchu tématu „Jména v knihách“
 propagace: žebříčky Každý pes - jiná ves, žebříky Povinná četba, vývěsky, web a LIST

B/ ODBORNÉ ZÁZEMÍ
Předpokládá se zejména:
 nákup knih, CD, her a předplatné periodik
 dokoupení knižních řad, žádaných meziknihovních výpůjček a multiplikátů povinné četby
 participování na projektu Česká knihovna
 přelokace knihovních fondů zrušených poboček MK Lhotky a Olší nad Oslavou
 změna poskytovaných služeb pobočce MK Mostiště
 vypracování zprávy o činnosti v II. pololetí 2017
 vyhotovení ročního statistického výkazu 2017
 provedení dokladové inventury majetku 2017
 absolvování veřejnosprávní kontroly 2017
 předkládání zpráv o hospodaření 2018
 příprava plánů činnosti 2018
 uskutečnění inventur pokladny a cenin
 vzdělávání zaměstnanců

C/ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
Řeší se zejména:
 nákup majetku dle plánu nákupu a finančních možností
 nákup úklidových, hygienických, kancelářských a BOZP potřeb
 drobná údržba budovy i okolí svépomocí případně dodavatelsky
 udržování prostranství před budovou, parkoviště i zahrady

D/ PODĚKOVÁNÍ
v II. pololetí roku 2017 nechť přijmou:
1. ZŘIZOVATEL
Město Velké Meziříčí
2. SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
obchod F – květiny VM
3. SPOLUPRACUJÍCÍ JEDNOTLIVCI
Jan Budín
Josef Matějíček
Josef Vaněk
4. VYHLAŠOVATELÉ GRANTŮ
Moravská zemská knihovna Brno (MK ČR Praha), Česká knihovna
Ministerstvo kultury ČR Praha, Veřejné informační služby knihoven VISK 3
5. DÁRCI PUBLIKACÍ
Technické služby, Velké Meziříčí
6. MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Informační centrum Městský úřad Velké Meziříčí

PŘÍLOHY
fotografie

proměny půjčovny pro děti

ukázky

roční výkaz o knihovně za rok 2017
poděkování čtenářky za akci Knížka od Ježíška
formulář průzkumu spokojenosti návštěvníků

