Výroční zpráva za rok 2015

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
BOJKOVICE
Knihovna roku 2015
Zlínského kraje
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Název knihovny:

Městská knihovna Bojkovice

Adresa:

Tovární 1020
68771 Bojkovice

Evidenční číslo knihovny:

1035/2002

Zřizovatel:

Město Bojkovice

IČO:

290807

Pobočky:

Bzová, Přečkovice

Knihovník:

Kristýna Šopíková – od dubna 2011

Kontakt:
Telefon:

+420 572 641 520

Mail:

mek_bojkovice@sendme.cz

www adresa:

www.bojkovice.cz

Půjčovní doba:
Pondělí a pátek:

9.00 – 11.30 a 12.30 – 18.00

Čtvrtek:

8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.30
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STATISTICKÉ ÚDAJE
Základní:

rok 2014

rok 2015

Knihovní fond:

22286

22235

KJ celkem k 31.12. sled. roku:

22235

21769

Naučná literatura:

8710

8393

Krásná literatura:

13525

13376

Počet docházejících periodik:

35

34

Přírůstky:

321

410

Úbytky:

372

876

Uživatelé:

rok 2014

rok 2015

Registrovaní čtenáři:

681

649

Registrovaní čtenáři do 15ti let:

210

211

Návštěvníci celkem:

12487

12154

Návštěvníci kulturních akcí:

1210

1828

Návštěvníci internetu v knihovně:

878

883

Výpůjčky:

rok 2014

rok 2015

Výpůjčky celkem:

19789

18022

Naučná literatura dospělým:

5796

5311

Krásná literatura dospělým:

8825

7878

Naučná literatura pro mládež:

611

599

Krásná literatura pro mládež:

1693

2084

Výpůjčky periodik:

2864

2150
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Prezenční výpůjčky:

843

1648

Prolongace:

2562

1969

Rezervace knih:

58

34

MVS – Meziknihovní výp. služba:

207

221

Kladně vyřízené MVS:

204

222

Počet souborů z VF:

6

5

Počet svazků z VF:

477

601

Kulturní akce pro veřejnost:

Počet hodin pro veřejnost týdně:

rok 2014

rok 2015

72

84

rok 2014

rok 2015

23

23

Elektronické služby knihovny:

rok 2014

rok 2015

Počet návštěv webové stránky:

2363

2438

Počet vstupů do el. katalogu z prostoru knihovny:

988

894

Počet vstupů do el. k. z prostoru mimo knihovnu:

900

780

Počet vstupů do el. výp. protokolu z prostoru knihovny:

8

7

Počet vstupů do el. výp. protokolu mimo knihovnu:

115

80

Průměr návštěvníků denně:

79 čtenářů

Průměr výpůjček na jednoho čtenáře za rok:

28 knih

Pokles některých číselných ukazatelů byl v tomto roce způsoben častějším uzavřením
knihovny (dovolená, revize, malování aj.), než tomu bylo v předcházejících letech.
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Nákup knih – částka na rok 2015 na nákup knih v knihovně B.B.Buchlovana v Uh. Hradišti
byla 60000,- Kč + 10000,- Kč (tuto částku knihovna dostala jako dar za Knihovnu roku 2015
Zlínského kraje), mimo nákup v KBBB Uh. Hradiště se nakoupily knihy za 3280,- Kč, nákup
periodik za 10007,- Kč.

POBOČKY BZOVÁ, PŘEČKOVICE
Půjčovní doba na knihovnách byla 1 hodinu týdně. Knihovnicí ve Bzové zůstává paní Marie
Vápeníková a na pobočce v Přečkovicích paní Jana Říhová.
Paní knihovnice Vápeníková pravidelně dojížděla do městské knihovny na výběr knih,
převážně literatury pro děti a také pro doporučenou četbu školákům a studentům. Obě
knihovny měly možnost si opět vybrat knihy z VF (výměnného fondu) v Uherském Hradišti –
knihy jsem jim vybírala dle požadavků, této možnosti využily knihovna Bzová za rok 3x – na
pobočku se půjčilo celkem 154 svazků a Přečkovice 2x – celkem se půjčilo 78 svazků. Obě
knihovny odebíraly časopisy Naše Bojkovsko. Na těchto knihovnách si také čtenáři mohli
zapůjčit časopisy, které se vyřazovaly na začátku roku z městské knihovny. Na knihovnách
byly provedeny aktualizace starých a opotřebených knih, byly přeznačeny MDT naučné
literatury. Z knihovny ve Bzové si paní Vápeníková vozila bedny přímo do městské knihovny,
kde se všechny knihy z naučné literatury opravily, přeznačily a znovu obalily. Na obou
knihovnách proběhly také revize KF (knihovního fondu), následné uzavření revizí a odpisy
ztrát.

REGIONÁLNÍ FUNKCE
V tomto roce bylo městské knihovně přiděleno v rámci RF (regionálních funkcí) celkem 6
knihoven z okolních obcí - Hostětín, Komňa, Pitín, Nezdenice, Záhorovice a Rudice. Na
těchto knihovnách byla během roku provedena statistika – zpracování ročního statistického
výkazu místních knihoven, poradenství, konzultace pro neprofesionální knihovníky místních
knihoven, poradenství při tvorbě www stránek, metodické návštěvy v místních knihovnách,
přeznačení naučné literatury v MLK Nezdenice a Záhorovice, pomoc při tvorbě www stránek
– Nezdenice, Pitín, aktualizace fondu a přebalování knih v Hostětíně, velká aktualizace
v knihovně v Záhorovicích, v knihovně Pitín a Nezdenice proběhly revize KF a následné odpisy
ztrát.

6

ČINNOT KNIHOVNY


obalování, oprava poškozených knih, pravidelná údržba knihovního fondu



na konci roku proběhla aktualizace knihovního fondu – byly vyřazeno celkem 876
svazků, z toho 44 svazků ztrát zjištěných při revizi KF.
















cirkulace knih do depozitáře a z depozitáře na kulturní dům – celek 29 dokumentů
zamluveno a vyzvednuto.
konečné zpracování nově zakoupených knih a periodik – přidělení přírůstkových čísel
a čárových kódů, orazítkování a vřazení do fondu, následná propagace na stránkách
knihovny, facebooku a plakátcích umístěných v prostorách knihovny.
zpracování knih ze skladu VF (výměnného fondu) v Uherském Hradišti – při
zpracování se knihy třídily, vřazovaly se katalogizační lístky, při vracení se knihy
musely odepsat v počítači a zpracovat na odvoz zpět do Uherského Hradiště.
poskytování služby MVS v průběhu roku – požadavky od čtenářů se musí zpracovat
nejen v počítači, ale také v knize MVS. Půjčovala se literatura i z jiných knihoven
kromě knihovny B.B.Buchlovana v Uherském Hradišti, jeden dokument byl půjčen z
knihovny v Pelhřimově a 5 dokumentů z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.
Tyto služby jsou už placené – platí se poštovné.
v průběhu roku se doplňovaly informace na facebookovou stránku knihovny,
připravovaly se výstavky nových knih a výstavky k výročí narození nebo úmrtí
známých osobností aj.
zpracovávaly se podklady pro internetové stránky knihovny
ve zpracování a třídění besed se z nedostatku času nepokračovalo
pravidelně se psaly články do zpravodaje Naše Bojkovsko a informace o akcích
knihovny zasílány do deníku Dobrý den s kurýrem a Slováckého deníku
každý měsíc se zpracovávala pokladna a finanční hotovost odevzdávala v pokladně
MěÚ
během roku se jezdilo do VF (výměnného fondu) v Uherském Hradišti na výběr knih –
toho knihovna využila celkem 5x a vypůjčilo se ve skladu 601 svazků knih








jezdilo se na porady a školení převážně do knihovny B.B. Buchlovana Uherské
Hradiště
do dětského oddělení byly zakoupeny 3 sedací vaky
byl zakoupen nový fotoaparát pro focení akcí
od října začal fungovat opět čtenářský kroužek pro žáky 2. – 7. tříd, které navštěvuje
11 dětí
proběhla výmalba všech prostor knihovny, v půjčovních barevně
zapojila do několika projektů: Magnesia Litera, Čtení pomáhá, Už jsem čtenář – knížka
pro prvňáčka, projekt Česká knihovna, SUK –čteme všichni
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proběhla revize knihovního fondu městské knihovny i na pobočkách Bzová a
Přečkovice
od Týdne knihoven až do konce prosince 2015 probíhal dotazník Průzkum
spokojenosti uživatelů knihovny, který mohli čtenáři vyplnit buďto přímo v knihovně
nebo na webových stránkách knihovny. Vyhodnocení dotazníku proběhlo v lednu
2016 a bylo zveřejněno na webových stránkách naší knihovny.

SLUŽBY KNIHOVNY

Půjčování dioptrických brýlí, tato služba byla i nadále hojně využívána. Brýle si čtenáři mohou
zapůjčit přímo u pultu, pokud si své zapomenou doma.
Byly zakoupeny sluchátka k poslechu na 3 počítače v prostorách dospělého oddělení – hodně
se využívají.
Po celý rok probíhal prodej knih nejen regionálních autorů a prodej řemeslných výrobků od
místních obyvatel, prodej propagačních materiálů města (knihy, turistické známky, mapy,
pohledy…)
Půjčování CD nosičů z výměnného fondu i přímo z hudebního oddělení knihovny BBB Uh.
Hradiště pro nově registrovaného nevidomého čtenáře
Čtenáři i návštěvníci knihovny i nadále mohli využívat zdarma internet v knihovně – byly
k dispozici 3 počítače pro dospělé a 1 pro děti.
Kopírování formátu A3 a A4 černobíle, zvětšování nebo zmenšování kopií
Rezervace, prolongace (prodloužení) knih, zámluvky knih z depozitáře, MVS
Propagace knihovny – 6x ročně články do zpravodaje Naše Bojkovsko, propagace v místním
rozhlase, na plakátcích, www stránkách města a knihovny, facebooku, propagace besed
v regionálním tisku Dobrý den s kurýrem a Slováckém deníku, Okno do kraje, rozhovor
v Českém rozhlase 2 Brno v pořadu Morava, krásná zem, registrace celonárodních akcí
Týden knihoven, Den pro dětskou knihu na SKIPu (Svaz knihovníků a informačních
pracovníků).
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AKCE KNIHOVNY
Pokračovaly cestovatelské besedy a autorská čtení pro veřejnost, Březen – měsíc čtenářů,
Den dětí – Puzzleiáda, Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny, besedy pro školy a školky
v průběhu celého roku, Týden knihoven, sobotní Den pro dětskou knihu (vychází vždy na
poslední sobotu před začínajícím adventem), canisterapie, vystoupení dětí ze čtenářského
kroužku pro klienty DPS Bojkovice na ulici Černíkova a pro děti z Dětského domova
v Bojkovicích.
Spolupráce s cestovní kanceláří Kudrna z Brna při cestovatelských besedách, s paní Mgr.
Petrou Skočovskou při Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny, s paní Martinou Junaštíkovou
se sdružení Labradoří pac, se základní školou T.G.Masaryka Bojkovice, ZŠ Záhorovice,
ZŠ Komňa a MŠ Bojkovice.

22. ledna 2015 – cestopisná beseda TŘI MUŽI VE ČLUNU – přednášel Miroslav Rafaj

26.2.2015 – cestopisná beseda
Markéta Balatková

ISLAS FORTUNADAS – Kanárské ostrovy – přednášela
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BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
5.3.2015 – beseda a autorské čtení s panem Vlastimil Helou

19.3.2015 – soutěže pro děti v deskových hrách o ceny

26..3.2015

–

cestopisná

beseda

INDIE

–

26.3.2015 - návštěva dětí z Dětského domova v Bojkovicích
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přednášel

Jaroslav

Koníček

Vyhlášení nejlepšího čtenáře/čtenářky za rok 2014 v dospělé i dětské kategorii (nejlepší
čtenářkou v kategorii dospělých – Jana Müllerová, v kategorii dětských čtenářů – Aneta
Šleglová).

Výstava – výstava k výročí Hanse Christiana Andersena

8.4.2015 - cestopisná beseda – MOMPOVÉ – zapomenutí Tibeťané – přednášel pan Robert
Bazika

14.4.2015 – Pasování prvňáčků - tentokrát z důvodu velkého počtu dětí proběhlo
v dopoledních hodinách 2x za účasti hostů paní Aleny Bartošíkové, paní místostarostky Ing.
Zdeňky Ondruškové a pana Michala Čagánka.

14.4.2015 – Tvořím, tedy jsem – literárně-hudební setkání s Michalem Čagánkem
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1.6..2015 – Puzzleiáda na Den dětí

9.6.2015 jsem navštívila žáky prvních tříd v Základní škole T.G. Masaryka v Bojkovicích, kde
jsem jim v rámci projektu Už jsem čtenář-Knížka pro prvňáčka předala knížky, které získali
žáci za splnění podmínek tohoto projektu.

TÝDEN KNIHOVEN
1.10.2015 – PEJSCI V KNIHOVNĚ – beseda se záchranáři

6.10.2015 – Posezení se seniory – tvorba mandal, představení projektu MENTEM
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8.10.2015 – cestopisná beseda ÍRÁN- sedm barev Persie -

přednášel Robert Bazika

Vyhlášení soutěže Ilustrace Heleny Zmatlíkové, výstava prací žáků ZUŠ Bojkovice
Knihovna mimořádně otevřena i v sobotu.
12.11.2015 – cestopisná beseda MAROKO NA KOLE – přednášel Rudolf Růžička

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU – 29.11.2015
Canisterpie s pejskem Ariskou a Martinou Junaštíkovou, pohádka s kocourem Mikešem,
záchranářští pejsci Sára a Tessie
Vánoční dílna se skauty v Bojkovicích
Zpívání s Michalem Čagánkem
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8.12.2015 – vystoupení dětí ze čtenářského kroužku pro klienty DPS na ulice Černíkova –
básně, písně a povídání s vánoční tematikou

15.12.2015 – vystoupení dětí ze čtenářského kroužku pro děti z Dětského domova
v Bojkovicích

.

16.12.2015 – Setkání knihovníků regionu – setkání s knihovníky z okolních knihoven, které
mám na starost v rámci regionálních služeb.

27.5.2015 - návštěva a exkurze v knihovně Horní Lideč
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VÝSTAVY
Andersenovy pohádky očima našich dětí – literárně-výtvarná soutěž, Kopanice ve fotografii
– výstava fotografií Pavla Bezděčky, Jan Hus – výstava k 600.výročí upálení velikána české
historie, Má nejoblíbenější literární postava - výstava prací žáků ZŠ T.G. Masaryka Bojkovice
a ZŠ Záhorovice, Canisterapie v obrázcích, ve stupních prostorách práce dětí z Dětského
domova Bojkovice, výstava prací žáků ZUŠ Bojkovice, výstava výtvarné soutěže Ilustrace
Heleny Zmatlíkové – práce žáků ZŠ Záhorovice a ZŠ T.G. Masaryka Bojkovice.

ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK

Kroužek funguje od října 2015 a navštěvuje ho celkem 11 dětí 2. – 6.tříd. Děti nacvičily
v tomto roce kratičké vánoční vystoupení plné básniček, písniček a povídání, které předvedly
klientům v DPS Bojkovice na ulici Černíková a dětem z Dětského domova v Bojkovicích. Mimo
nacvičování na toto vystoupení připravujeme vystoupení na pasování, hrajeme různé slovní
hry na procvičování slovní zásoby, soutěže, kvízy, hledáme poklad – děti se tím učí
vyhledávat knihy na regále a pracovat s webovým katalogem, lépe se orientovat v knihovně
aj. Vše probíhá zábavnou formou.
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BESEDY PRO ZŠ a MŠ
V průběhu roku probíhaly také besedy pro děti základních a mateřských škol – 2. – 6. ročníky
ZŠ TGM se zúčastnily informativních lekcích, pro první ročníky besedy Večerníčky, pro 3.,4.
a 5.třídu ZŠ Komňa Bajky, pro 1.a 2.tř. ZŠ Komňa Pohádkový svět, pro žáky ZŠ TGM Poezie,
pro 3.ročníky Astrid Lindgrenová, pro děti z MŠ Večerníčky, pro žáky 4.tříd beseda Pověsti,
pro žáky 2.tříd Čtvrtek, Sekora, Lada, pro prvňáčky „Čteníčko“ v rámci projektu Už jsem
čtenář-Knížka pro prvňáčka , pro 5.třídy Poezie, pro 2.třídy Bajky.

Malování – říjen 2015
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KNIHOVNA ROKU ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně každoročně oceňují práci veřejných
knihoven ve Zlínském kraji, jejich přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních
služeb, mimořádné počiny a nadstandardní aktivity knihovny. Toto ocenění probíhá pod
záštitou Ing. Ladislava Kryštofa, člena Rady Zlínského kraje pro oblast kultury a cestovního
ruchu. Komise složená ze zástupců kraje, krajské knihovny Františka Bartoše a knihoven z
Kroměříže, Uherského Hradiště a Vsetína vybrala čtyři veřejné knihovny (jednu knihovnu z
každého okresu), které získaly finanční dar, květinu a diplom a čtyři knihovníky, kteří
obdrželi „zvláštní uznání“ spojené s předáním daru, květiny a diplomu. Slavnostní ocenění
proběhlo 22.října 2015 v prostorách sídla Zlínského kraje. Převzetí ocenění jsem se zúčastnila
společně se zástupci města paní JUDr. Marií Hamšíkovou a paní Bc. Petrou Stojaspalovou,
která akci fotila. Za knihovnu jsem společně s paní Hamšíkovou převzala kromě kytky a
diplomu také šek v hodnotě 10000,- Kč určený na nákup knihovního fondu.

24.11.2015 – účast ve Starém Městě na každoroční konferenci pro starosty, zástupce obcí a
knihovny regionu Uherského Hradiště, kterého se zúčastnila i paní místostarostka
Ing. Zdeňka Ondrušková. Kromě zahájení a přivítání panem starostou Josefem Bazalou
proběhly dvě přednášky a také byly představeny a oceněny osobnosti a knihovny Zlínského
kraje, mimo jiné i naše knihovna.
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VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNICE
Účast na školení v okresní knihovně v Uherském Hradišti - www stránky knihoven, Jak jsme
na tom s češtinou, Odpis knih v AVS Clavius a související aktivity, Knihovny se nikdo nezeptá
aneb Hamster business Plan, Vesnická knihovna nového tisíciletí a 2 exkurzí: - do knihovny
v Horní Lidči 27.5.2015 a do Státního archivu v Uherském Hradišti 9.12.2015 – celkový počet
– 18 hod. (v roce 2014 jsem měla celkem 114,5 vzdělávacích hodin). V tomto roce jsem
standardy nesplnila z nedostatku času.

V Bojkovicích, 21.1.2016
Vypracovala: Kristýna Šopíková
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