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

A/ POSKYTOVANÉ  SLUŽBY 
 

1)   UŽIVATELÉ  

 708 čtenářů se nově přihlásilo nebo přeregistrovalo na další rok,  

za celý rok získalo průkaz 1.522 čtenářů. 
Tato čísla nezahrnují údaje z poboček ve Lhotkách, Mostištích a Olší nad Oslavou.   

 Za sledované období bylo v knihovně obslouženo 15.463 návštěvníků, celoročně 32.826. 
Tato čísla nezahrnují údaje z poboček ve Lhotkách, Mostištích a Olší nad Oslavou.   

V to počítejme 12.551 návštěvníků se zájmem o knihy a periodika, 

zohledněme ještě 933 brouzdalů veřejným internetem, neopomeňme 828 ctitelů výtvarného umění,  

850 účastníků tematických besed, dále 44 studentů na knihovních lekcí, 

rovněž 40 dopisovatelů v korespondenční hře Pozdrav z cest, dalších 84 účastníků soutěží,  

též 40 obdarovaných v mikulášské nadílce, 85 zájemců o Knížku od Ježíška … 

 Jsou vykazovány vedle výše uvedených fyzických též virtuální návštěvy. 

On-line služby z prostoru mimo knihovnu užili 2 žadatelé o informaci,  

7.622 vstupujících do elektronického katalogu a  

3.628 vstupujících do elektronického výpůjčního protokolu. 

Za toto období bylo mimo knihovnu obslouženo 11.252 návštěvníků, za rok 21.354. 

 47 čtenářů a 686 návštěvníků poboček (místních knihoven, zkratkou MK) 

upravilo celoroční počty na 1.569 čtenářů a 54.868 návštěvníků. 

 Navíc evidujeme 7.511 návštěv webu, za rok 15.906, 

což navyšuje počet uživatelů veškerých našich služeb na 34.226. 

 Odesláno čtenářům 459 upomínek.  
Není zde uvedena nejčastější 1. upomínka, neboť se nezasílá. 

 

uživatelé bez MK 1. pol. 

2013 

2. pol. 

2013 

1. pol. 

2014 

2. pol. 

2014 

1. pol. 

2015 

2. pol. 

2015 

registrovaní uživatelé 883 691 868 701 814 708 

návštěvníci celkem 22.404 19.652 39.328 30.050 35.864 34.226 

     fyzické návštěvy 16.283 13.614 17.116 14.197 17.363 15.463 

     virtuální návštěvy 6.121 6.038 22.212 15.853 18.501 18.763 

 

2)  VÝPŮJČKY 

 Vypůjčeno bylo celkem 46.642 titulů knih a periodik. 

Ročně činily výpůjčky 88.910 knihovních dokumentů, s pobočkami 92.433. 

V půjčovně pro dospělé 30.244 krásná a 3.501 naučná literatura.    

V půjčovně pro děti činila 3.668 krásná a 563 naučná literatura. 

Celkový podíl výpůjček dětem byl tedy 4.231 titulů.  

Ze všech výpůjček tvořila periodika 4.138 titulů. 

Zaváděny výpůjčky CD s mluveným slovem 528 titulů, ročně 968. 

(Zahanbit se nenechaly ani společenské hry se 272 ks, za rok 420.) 
Tato čísla nezahrnují údaje z poboček ve Lhotkách, Mostištích a Olší nad Oslavou. 

Pobočky přispěly k celoročnímu zúčtování dalšími 3.523 výpůjčkami. 

 Také se vyčleňuje počet prolongací. Bylo tedy prodlouženo 10.175 výpůjček. 

Celoročně prolongováno 22.219 výpůjček a s pobočkami celkem 22.377. 

 Zvlášť jsou vykazovány prezenční výpůjčky. Pročteno v knihovně 3.373 titulů. 

Prezenčně bylo za rok zapůjčeno 7.234 titulů a včetně poboček 7.857. 

 Knižní donáškovou službou bylo poskytnuto 23 výpůjček, za rok 47 výpůjček. 

 Služba biblioboxu spočívá v možnosti vrátit výpůjčky 7 dní v týdnu, 

vrátilo se tak celkem 1.779 výpůjček, celoročně 3.185. 

 Vyřízeno 3.210 rezervací právě vypůjčených titulů knih i periodik, ročně 6578. 



výpůjčky bez MK 1. pol. 

2013 

2. pol. 

2013 

1. pol. 

2014 

2. pol. 

2014 

1. pol.  

2015 

2. pol.  

2015 

výpůjčky celkem 45.883 39.581 42.495 46.379 46.268 46.642 

     výpůjčky dospělí 34.123 30.276 31.571 36.388 32.615 33.745 

     výpůjčky děti 6.938 5.545 6.675 6.068 8.974 4.231 

     výpůjčky tisk                 4.615 3.660 4.027  3.560 4.239 4.138 

     výpůjčky CD 171 100 222 363 440 528 

 

 Trojlístek nejžádanějších knih pro dospělé vede Moliérův Lakomec (půjčeno 17x),  

druhé místo obsadily tři tituly Simony Monyové a Krev na sněhu Jo Nesbo (každá14x),  

třetici uzavírá sedm titulů per S. Monyové, E. Bočka, K. Čapka, Ch. Link (13x). 

Nejpůjčovanější dětskou beletrií jsou opět Staré řecké báje a pověsti Eduarda Petišky (11x),  

druhé místo obsadilo Ledové království (7x), třetí je Deník malého poseroutky J. Kinney (6x). 

Nej novinami MF Dnes (97x), ONA Dnes (95x), a Žďárský deník (83x). 

Nejpopulárnějšími časopisy pro dospělé Vlasta a Tina (každá 224x) a Květy (207x). 

Mezi dětskými periodiky vítězí Čtyřlístek (93x), ABC (90x), Tom a Jerry (27x).  

Zvukové knihy pro dospělé postavily na 1. místo opět Gogolova Revizora. (6x). 

Dětská CD nabídla 1. příčku Babičce drsňačce Davida Walliamse (5x). 

Prim mezi půjčovanými společenskými hrami hrál Jožin z bažin a Tik…tak…bum! Junior (6x). 

 

3)  ELEKTRONICKÉ SLUŽBY 

 Tři veřejné internetové stanice zaznamenaly 933 návštěv. 

Za 12 měsíců 1.822 připojení a s pobočkami celkem1.890. 

 Webové stránky www.knihovnavm.cz umožnily 7.511 návštěv, za rok 15.906. 

 Elektronické katalogy knihovních systémů Clavius a Carmen zaznamenaly  

z prostoru knihovny 2.331 vstupů a mimo knihovnu 7.622 vstupů. 

Ročně z knihovny 4.907 a mimo ni 13.596 vstupů do on-line katalogu. 

 Elektronický výpůjční protokol knihovního systému Clavius zapsal 

z prostoru knihovny 25 vstupů a mimo knihovnu 3.628 vstupů. 

Za rok z knihovny 64 a mimo ni 7.760 vstupů do výpůjčního protokolu. 

 On-line informační služba představuje zodpovězených 7 dotazů za rok. 

 Elektronické služby byly celkem využity v 22.052 případech, ročně 44.062. 

 

elektronické služby 1. pol. 

2013 

2. pol. 

2013 

1. pol. 

2014 

2. pol. 

2014 

1. pol. 

2015 

2. pol. 

2015 

služby celkem 14.948 14.913 26.342 26.427 22.010 22.052 

     veřejný internet 1.275 923 1.072 620 889 933 

     web knihovny 5.832 6.405 7.518 7.497 8.395 7.511 

     on-line katalog 5.281 5.046 13.835 14.748 8.550 9.953 

     výpůjční protokol 2.560 2.539 3.905 3.562 4.171 3.653 

 

4)  MEZIKNIHOVNÍ SLUŽBY 

 Jako dožádaná instituce jsme obdrželi 12 požadavků, za celý rok 34 požadavků. 

 V roli žádající knihovny jsme zaslali 57 požadavků, celoročně 115 požadavků. 

 Zapůjčili jsme 12 a vypůjčili si 56 titulů, za rok 31 zapůjčených a 111 vypůjčených titulů. 

 

 

 

 

 

 

 



5)  VYDAVATELSKÁ ČINNOST 

 Zpracovány další 4 bibliografie: 
Středověk ožívá, Odporná odborná, Stručnost je duší vtipu, Nejen knihami živ je člověk. 

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

 Pokračováno ve vydávání občasníku LIST pro návštěvníky knihovny  

dalšími třemi čísly o nákladu 100 ks papírově a 60 ks elektronicky. 

 Každý měsíc stále přidávány k výpůjčkám letáčky přibližující naše služby: 

Naučná literatura, Jak hledat?, Knížky do ouška. 

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

 

6)  KULTURNÍ AKCE 

 Výstavu Něco o knize ZUŠ VM pod vedením Dagmar Masnicové vidělo 95 lidí. 

 Výstava O ptáku Ohniváku ZUŠ VM pod vedením Aleny Stehlíkové potěšila 233 obdivovatelů. 

 Výstavu Chuděra kniha o špatném zacházení s výpůjčkami Ivany Vaňkové si prohlédlo 300 lidí. 

 Výstava pohlednic zaslaných ve stejnojmenné soutěži Pozdrav z cest oslovila 200 zájemců. 

 Všechny 4 výstavy vidělo nejméně 828 diváků, ročně 10 výstav pro 1.712 milovníků umění. 

 Uspořádáno bylo 42 !!! námi lektorovaných besed pro 850 posluchačů. 

Šestkrát zazněno Živá nebo mrtvá i Karel IV. I. Vaňkové, 

pětkrát O Jazýčku IV a Macourkoviny K. Holfeuerové,  

třikrát Ta teta to plete KH, jednou Máme rádi zvířátka KH. 

Ostatní besedy se opakovaly dvakrát: Pověsti VM a Banka oboje IV, Červená Karkulka, Komiks, 

Staré řecké báje vše KH, Večerníčky z knížky a Abeceda z dílny Jany Oberreiterové. 

Rovněž dvakrát zazněla první beseda pro dvě lektorky a věkově smíšené třídy MŠ Tvary a barvy. 

Šlo o děti z MŠ Čechova, Sportovní, Sokolovská (ta 5x) VM a MŠ Mostiště, Rudíkov, Uhřínov. 

Dále ZŠ Oslavická (ta 10x), Sokolovská VM a ZŠ Křižanov, Měřín (14x), Netín, Ruda a Březejc. 

Za rok bylo předneseno 80 besed pro 1.652 dětí a dalších 9 programů pro 207 dětí. 

 Celoročně nejúspěšnější besedou bylo povídání O Jazýčku (předneseno 13x). 

 O druhou příčku se galantně dělí Karel IV.a Macourkoviny (obě 9x), 

 Třetí místo zaujímá odpověď na otázku, zda je ústní slovesnost Živá nebo mrtvá (8x). 

 Připravena akce Mikuláš pro seniory a potěšeno sušeným ovocem a sypaným čajem 40 čtenářů. 

 Připravena nová akce Knížka od Ježíška. Sklidila nebývalý ohlas - o 10 dárků si napsalo 85 zájemců. 

  

7)   VZDĚLÁVACÍ AKCE 

 Uskutečněny 2 knihovní lekce pro 44 studentů HŠ VM. 

 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 přiblíženy další 4 tituly, celoročně 8 knih. 

Uličianskeho Analfabeta Negramotná, Pan Lišák má knihy rád F. Biermannové (pro děti), 

Jméno růže Umberta Eca, Huptychovi Milovníci knížek (pro dospělé). 

 Sepsány vždy úzce navazující 4 bibliografie, za rok 8 bibliografií. 

 Tyto provázeny 4 výstavkami v půjčovně pro dospělé, celoročně 8 témat. 

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: 

Komiksech, Děsivé dějiny, Pro kluky x Pro holky, Vyrábíme a Vánoční. 

 Korespondenční hra Pozdrav z cest byla rozehrána 16. 6. a skončila 19. 9. 2015. 

Čtenáři nám poslali 40 pohlednic z míst své dovolené, z toho 6x z ciziny a jednou na pivním tácku. 

Připsali název rozečtené knihy a kontaktní údaj, hráli o dárkové poukazy na knihy. 

 Pokusili jsme se bez valného ohlasu o uspořádání etapové akce Společná čtení. 

 Soutěž Kočka nebo pes? si o medvědy (Brumíky) zahrálo 55 dětí. 

 Etapová soutěž Kdo to je? zaujala 19 dětí. Tři z nich získali poukazy na nákup knih. 

 Tipovací hra Není Vlasta,  jako Vlasta přinesla také tři poukazy na nákup knih dospělým vítězkám. 

 

 



8)  SLUŽBY KNIHOVNÁM 

 Poskytovány odborné služby 3 pobočkám ve Lhotkách, Mostištích a Olší nad Oslavou. 

 Zkatalogizováno pro MK 51 přírůstků  

nakoupených ze zůstatků předpokládaných rozpočtů či získaných darem pro MK Mostiště. 

 Bylo vyřazeno 135 úbytků pro MK Mostiště. 

 Zajišťováno MK předplatné 8 časopisů. 

 Sestaveno 19 výměnných souborů všem pobočkám. Zapůjčily si úhrnem 162 svazků. 

Celkem zapůjčeno 45 výměnných souborů o 565 svazcích. 

 Přivítána exkurze  ze SKIP Střední Čechy. 

Na základě této návštěvy byla ředitelka požádána o uspořádání dvoudenního semináře  

v MěK Kolín pro středočeské kolegy na téma péče o návštěvníky knihovny. 

 

9)  PREZENTACE INSTITUCE 

 Vykouzleny úsměvy u čtenářů antidepresivními vitaminovými bonbony v sychravých dnech. 

 Odeslány originální novoročenky ve formě obřího sáčku sypaného čaje Novoroční přání. 

 Prostory zútulňovány průběžně výzdobou nikdy nepostrádající originální užití knížek. 

Podzimem nás provázeli ježci s knihami na bodlinách, vánoční stromky měly koruny ze stránek. 

 Rozmístěni k pobavení návštěvníků po budově papíroví čtenáři z dílny ZUŠ VM. 

 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. 

 Užívána též vývěska před objektem Jupiter-clubu na náměstí. 

Domluveno využívání čtvrtiny původní úřední desky u Nábytku Neko. 

 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. 

 

 

 

 

Několik výňatků z písemných ohlasů na práci knihovny z konce roku 2015: 

 
„Nejradši jsem v (městské knihovně) ve Velkém Meziříčí, páč je tady úžasná sestava místních knihovnic.  

Já je mám moc rád, to jsou ženský, který ví, co chtějí dělat a co mají dělat. Svoji práci dělají rády.“ 

spisovatel a čtenář naší městské knihovny, Medřičské listy č. 26 

 

„Dovolte, abych vám poděkovala za příjemné chvíle strávené v naší městské knihovně,  

odborný přístup, vždy pohodovou atmosféru a milé vánoční dárečky, kterých se nám – čtenářům – od vás dostalo.“ 

úřednice a čtenářka naší městské knihovny, dopis 

 

„Moc vám děkuji za vaše krásné přání, ještě nikdy jsem takové nedostala.“ 

Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou, mail 

 

„Tak jsem si zase početla v tom vašem Listu.  

Moc se mi líbí, jak (čtenáře) vzděláváte, zároveň bavíte, zároveň informujete, zároveň lákáte.  

Fakt je to moc dobré. Škoda, že to k vám mám z ruky…“ 

Knihovnický institut Národní knihovna, mail 

 

 

 

 

 

 

 



B/ ODBORNÉ  ZÁZEMÍ 
 

1)   KNIHOVNÍ FOND 

 Nakoupeno (či získáno darem) a zpracováno bylo 698 přírůstků. 

Ročně 1.720 přírůstků s pobočkami celkem 1.771. 

 Nadále participováno na projektu Česká knihovna. 

 Pokračováno v nákupu zvukových knih, jejichž fond čítá již 339 ks. 

 Pokračováno v nákupu společenských her, jejichž fond čítá již 99 ks. 

 Předplaceno knihovnu 62 titulů novin a časopisů. 

 Odepsáno bylo 152 úbytků. 

Ročně 413 úbytků s pobočkami celkem 548. 

 Realizována tradičně úspěšná burza vyřazených knih a periodik. 

 Stále rostoucímu zájmu se těší služba druhé šance.  

 

2)  DOKUMENTACE 

 Provedena pololetní a čtvrtletní účetní závěrka 2015. 

Hlídáno každý měsíc čerpání rozpočtu v posledním čtvrtletí 2015. 

 Sestaveny přehledy nákladů a výnosů za II. a III. čtvrtletí 2015.  

 Vyhotovena zpráva o činnosti za I. pololetí 2015. 

 Vypracován, předložen a obhájen návrh rozpočtu městské knihovny 2016. 

 Vypracován, předložen a obhájen návrh rozpočtu nákladů hrazených městem 2016. 

 Provedena fyzická inventarizace. 

 Realizovány inventarizace pokladny a cenin. 

 Dohodnuto zapůjčení revizních scannerů pro revizi fondu v květnu 2016. 

 Zasílána data do souborného katalogu. 

 Veden měsíčně deník veřejné knihovny. 

 Předložena žádost o předchozí souhlas zřizovatele s přijetím daru. 

Řešeno nastavení postupu přijímání darů v souvislosti s jejich daněním. 

 Konzultováno zavedení Marc 21, RDA, Tritius. 

 Hlídáno čerpání prostředků na dary hrazené z rozpočtu zřizovatele. 

Město VM tak podpořilo během roku:  

kvízy Co je to a Mějme se rády, hry Pozdrav z cest a Není Vlasta jako Vlasta, soutěž Kdo to je, 

akce Pouťová štěstíčka, Knížka od Ježíška a Nesmysly všemi smysly, nadílku Mikuláš pro seniory 

 Spolupracováno na vyhotovení stavebnětechnického průzkumu nástavby. 

 Aktualizovány příkazy ředitele:  

Komunikační opatření, Režim pokladen, Řešení podnětů veřejnosti, Bezpečnostní opatření. 

 Aktualizovány vnitřní směrnice:  

Udělování odměn, Nakládání s odpady, Evidence, uchovávání a vyřazování periodik. 

 Zjišťování dalších možností vymáhání nevrácených upomínek. 

 

3)   PROJEKTY 

 Využívána dotace z projektu Česká knihovna zprostředkovaně od Ministerstva kultury. 

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

 

4)   PERSONÁLIE  

 Ředitelka navštívila knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. 

 Zaměstnanci absolvovali exkurzi do Městské knihovny v Novém Městě na Moravě. 

 Zaměstnanci při poradě seznámeni se Zprávou o činnosti za I. pololetí 2015. 

 Zaškolována nově přijatá knihovnice internetové studovny a čítárny. 

 Uzavřena smlouva na poskytování závodní lékařské péče. 

 Vypracovány nové platové výměry v souvislosti s nárůstem mez o 3%. 

 Proběhlo každoroční setkání bývalých i stávajících zaměstnanců. 

 Řešeny zástupy za dlouhodoběji nemocnou kolegyni. 



C/ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 
 

 Pořízeny dvě kancelářské židle, malířský stojan a duplexní tiskárna.  

 Dovybaveno divadlo kobercem, systémem opon na lankách a loutkami na prvních sedm pohádek. 

 Provedeny revize kotlů a plynových zařízení, hydrantů a hasicích přístrojů. 

 Umyta okna v celé budově. 

 Realizována drobná údržba svépomocí. 

 Pročištěn opět odpad od wc pro personál jevící se jako dlouhodobý problém žádající si pozornost. 

 Řešen problém havarijního osvětlení chodeb:  

vypracován odborný posudek i cenová nabídka,  

konzultováno s vedením města, připravována výměna svítidel. 

 Řešen problém přeplněných volných výběrů půjčovny pro dospělé: 

posouzeno a podloženo cenovými nabídkami odborných firem, 

konzultováno s vedením města, domluveno zbudování odlehčovacího skladu knih. 

 Dokončeny rozsáhlé zahradní úpravy pořízením a zabetonováním devíti laviček. 

 Provedeny úpravy parčíku před budovou: 

ohrazeny záhony kamennou bariérou proti močení psů na výsadbu, odborně ošetřeny keře, 

nahrazeny ukradené a zlikvidované rostliny, přijata další opatření proti řádění vandalů. 

 Udržována prostranství před budovou, parkoviště i zahrada: 

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

 Prováděna zimní údržba komunikací. 

 Zajištěny vánoční služby objektu v době celozávodní dovolené. 

 

 

 

 

Několik výňatků z pohlednic doručených v rámci korespondenční hry Pozdrav z cest: 

 

„…moje milované, posílám všem moc pozdravů z léčení…“ 

 

„…jsem ve Španělsku a pochopitelně čtu…“ 

 

„…krásný pozdrav z Beskyd hlavně paní ředitelce…“ 

 

„…jsem hujer a píšu už potřetí…“ 

 

„…právě sedíme v útulné kavárničce Coffee lovers a čteme detektivku…“ 

 

„…pozdrav z dovolené zvláště milé paní knihovnici Šumpelové…“ 

 

„…čtu … tedy když mám čas a brýle…“ 

 

„…z Benátek po dvou dnech u moře v přístavu Santa Margharita…“ 

 

„…někdo napsal od moře, já seděla na dvoře, nohy v lavoře…“ 

 

„…posílám lístek do soutěže v obálce, abych vám mohla napsat …“ 

 

„…je to porce skoro 600 stran, žasnu, co všechno ještě nevím…“ 

 

 

 

 



VÝHLED ČINNOSTI ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 30. 6. 2016 
 

A/ POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
Předpokládá se zejména: 

 poskytování veškerých základních knihovních a informačních služeb 

 zavedení nové služby Knihobudky na koupališti 

 výstava Škola = dílna lidskosti Gymnázia Velké Meziříčí 

 výstavy obou tříd Výtvarného oboru ZUŠ VM  

 realizace tematických besed a programů 

 příprava nového programu Procházka 

 příprava první divadelní dílny 

 kvíz pro ženy Muži jsou z Marsu 

 výtvarná soutěž Co už umím nakreslit 

 etapová soutěž Hrady a zámky 

 spolupráce na akci Pálení čarodějnic 

 příprava dne dětí v duchu Zimních radovánek 

 vydávání občasníku LIST 

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

 metodické návštěvy poboček MK Lhotky, Mostiště, Olší nad Oslavou 

 

B/ ODBORNÉ ZÁZEMÍ 
Předpokládá se zejména: 

 nákup knih, zvukových knih, společenských her a předplatné periodik 

 dokoupení knižních řad, žádaných meziknihovních výpůjček a multiplikátů povinné četby 

 provedení účetní závěrky 2015 

 vypracování zprávy o činnosti v II. pololetí 2015 

 vyhotovení ročního statistického výkazu 2015 

 provedení dokladové inventarizace majetku 2015 

 absolvování veřejnosprávní kontroly 2015 

 předkládání zpráv o hospodaření 2016 

 příprava plánů činnosti 2016 

 uskutečnění revize knihovního fondu  

 uskutečnění inventarizací pokladny a cenin 

 aktualizace vnitřních směrnic 

 participování na projektu Česká knihovna   

 vzdělávání zaměstnanců  

 

C/ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 
Řeší se zejména: 

 nákup drobného majetku dle plánu nákupu a finančních možností 

 nákup úklidových, hygienických, kancelářských a BOZP potřeb 

 vybudování odlehčovacího skladu 

 výměna svítidel na chodbách 

 drobná údržba svépomocí 

 udržování prostranství před budovou, parkoviště i zahrady 

 

 

 

 

 



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

 

1. ZŘIZOVATEL 

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ 

 

2. SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE 

Knihkupectví Charvátová, Velké Meziříčí 

Káva, čaj, suché plody Štěpánková, Velké Meziříčí 

ZUŠ Velké Meziříčí 

 

3. VYHLAŠOVATELÉ GRANTŮ 

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

 

4. DÁRCI PUBLIKACÍ 

Janošík Pavel, Velké Meziříčí 

Lázničková Eva Mgr., Velké Meziříčí 

Makovský Vladimír, Velké Meziříčí 

Urbanová Marta, Chotěboř 

Obec Dolní Heřmanice 

Obec Nová Ves 

Obec Radostín nad Oslavou 

 

5. MEDIÁLNÍ PARTNEŘI 

Informační centrum Městský úřad Velké Meziříčí 

 Jupiter club s.r.o. Velké Meziříčí 

  

 

PŘÍLOHY 
 

fotografie   

snímek na titulní straně volné výběry v půjčovně pro dospělé 

    

statistika   roční výkaz o knihovně za rok 2015 

  

ukázky   plakát Chuděra kniha 

    občasník LIST 03/2015  

    nabídka besed a programů pro školní rok 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


