Výroční zpráva za rok 2016
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V BOJKOVICÍCH
Knihovna roku 2015
Zlínského kraje
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Název knihovny:

Městská knihovna v Bojkovicích

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 2015

rok 2016

Knihovní fond:

22235

21769

KJ celkem k 31.12. sled. roku:

21769

21718

Naučná literatura:

8393

8282

Krásná literatura:

13376

13436

Počet docházejících periodik:

34

39

Přírůstky:

410

388

Úbytky:

876

439

Uživatelé:

rok 2015

rok 2016

Registrovaní čtenáři:

649

626

Registrovaní čtenáři do 15ti let:

211

197

Návštěvníci celkem:

12154

9041

Návštěvníci kulturních akcí:

1828

1124

Návštěvníci vzdělávacích akcí:

521

Návštěvníci internetu v knihovně:

883

967

Výpůjčky:

rok 2015

rok 2016

Výpůjčky celkem:

18022

18461

Naučná literatura dospělým:

5311

5059

Krásná literatura dospělým:

7878

9215

Naučná literatura pro mládež:

599

613

Krásná literatura pro mládež:

2084

1277
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Výpůjčky periodik:

2150

2297

Prezenční výpůjčky:

1648

1639

Prolongace:

1969

1665

Rezervace knih:

34

33

MVS – Meziknihovní výp. služba:

221

260

Kladně vyřízené MVS:

222

248

Počet souborů z VF:

5

3

Počet svazků z VF:

601

509

Kulturní a vzdělávací akce
pro veřejnost:

Počet hodin pro veřejnost týdně:

rok 2015

rok 2016

84

79

rok 2015

rok 2016

23

23

Elektronické služby knihovny:

rok 2015

rok 2016

Počet návštěv webové stránky:

2438

5744

Počet vstupů do el. katalogu z prostoru knihovny:

894

924

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

780

700

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

7

3

Počet vstupů do el. výp. protokolu mimo knihovnu:

80

69

Průměr návštěvníků denně:

70 čtenářů

Průměr výpůjček na jednoho čtenáře za rok:

29 knih
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Nákup knih – částka na rok 2016 na nákup knih v knihovně B.B.Buchlovana v Uh. Hradišti
byla 60227,-, mimo nákup v KBBB Uh. Hradiště se nakoupily knihy za 5160,- Kč, nákup
periodik za 11305,- 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 2x – na
pobočku se půjčilo celkem 77 svazků a Přečkovice 2x – celkem se půjčilo 77 svazků. Obě
knihovny odebíraly zpravodaj Naše Bojkovsko. Na těchto knihovnách si také čtenáři mohli
zapůjčit časopisy, které se vyřazovaly na začátku roku z městské knihovny. V knihovně Bzová
byla provedena aktualizace starých a opotřebených knih, byly přeznačeny MDT dětské
literatury. Z knihovny ve Bzové si paní Vápeníková vozila bedny přímo do městské knihovny,
kde se knihy v průběhu roku opravovaly a znovu obalily. Pro obě knihovny byly zapsány a
zpracovány do fondu knižní dary.

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 –
aktualizace a přebalování knih v Hostětíně, revize KF, přeznačení dětské naučné literatury,
dokončeno přeznačování MDT dětské beletrie a naučné literatury pro dospělé, Komňa –
revize KF, dohledávání ztrát po revizi KF, Nezdenice – dohledávání ztrát po revizi KF,
přeznačování MDT příruční knihovny, Záhorovice – přeznačování MDT naučné literatury a
dětské beletrie aj.
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ČINNOT KNIHOVNY


obalování, oprava poškozených knih, pravidelná údržba knihovního fondu



v průběhu roku proběhla aktualizace knihovního fondu – byly vyřazeno celkem 439
svazků
cirkulace knih do depozitáře a z depozitáře na kulturní dům – celek 15 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, po jedné knize z knihoven
Prostějov, Nový Jičín, Poděbrady, Mařatice a UTB Zlín, z Krajské knihovny Františka
Bartoše ve Zlíně 5 titulů a 8 svazků ze Starého Hrozenkova.
v průběhu roku se doplňovaly informace na facebookovou stránku knihovny,
připravovaly se výstavky nových knih a výstavky k výročí narození nebo úmrtí
známých osobností, výstava k 700. výročí od narození Karla IV:
zpracovávaly se podklady pro internetové stránky knihovny
ve zpracování a třídění besed se z nedostatku času opět 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 3x a vypůjčilo se ve skladu 509 svazků knih






jezdilo se na porady a školení převážně do knihovny B. B. Buchlovana Uherské
Hradiště
od září začal fungovat opět čtenářský kroužek pro žáky 2. – 7. tříd, který navštěvuje
14 dětí
knihovna se zapojila do několika projektů: Magnesia Litera, Čtení pomáhá, Už jsem
čtenář – knížka pro prvňáčka, projekt Česká knihovna, SUK – čteme všichni, Noc
s Andersenem
úklid knihovny

7

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.
Začala probíhat donášková služba v rámci čtenářského kroužku – této služby využila zatím
jedna čtenářka.
Byla zavedena nová služba – půjčování tašek a deštníků – viz. Dodatkové služby výpůjčního
řádu
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…)
Čtenáři i návštěvníci knihovny 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, registrace celonárodních akcí
Týden knihoven, Den pro dětskou knihu na SKIPu (Svaz knihovníků a informačních
pracovníků).

AKCE KNIHOVNY
Pokračovaly cestopisné 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, Noc s Andersenem, Týden knihoven, sobotní Den pro dětskou knihu
(vychází vždy na poslední sobotu před začínajícím adventem), vystoupení dětí ze
čtenářského kroužku pro klienty DPS Bojkovice, bazar vyřazených knih ve spolupráci s dětmi
ze čtenářského kroužku Knihomílek.
Spolupráce s cestovní kanceláří Kudrna z Brna při cestovatelských besedách, s paní Mgr.
Petrou Skočovskou při Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny a výstavách, se základní
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školou T.G.Masaryka Bojkovice, ZŠ Záhorovice, ZŠ a MŠ Komňa, MŠ Bojkovice, ZUŠ Bojkovice
a Dětský domovem Bojkovice, s paní Martinou Junaštíkovou se sdružení Labradoří Pac.
Akce v průběhu roku:
14. ledna 2016 – cestopisná beseda PŘES MOSKVU NA SOLOVECKÉ OSTROVY – přednášel
Ivo Dokoupil

11.2.2016 – cestopisná beseda RUMUNSKO– exotický kout EU – přednášel Ondřej Syrovátka

25.2.2016 – autorské čtení s regionální spisovatelkou paní Kateřinou DUBSKOU, která nám
přestavila svou knihu DCERY

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Vyhlášení nejlepšího čtenáře/čtenářky za rok 2015. Za kategorii dospělých čtenářů získala
knižní cenu paní Dobroslava Zapletalová, za dětské čtenáře Denisa Šopíková. Obě z Bojkovic.
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10.3.2015 – cestopisná beseda MEXIKO A GUATEMALA – přednášela paní Michaela
POBORSKÁ

23.3.2015 – POSEZENÍ SE SENIORY – součástí této akce byla i beseda o bylinkách s paní
Kateřinou ČERNOU.

Od 14.3.2016 do 31.3.2016 působil v knihovně praktikant Marek Jančář z Bojkovic.

1.4.– 2.4.2016 – NOC S ANDERSENEM pro děti ze čtenářského kroužku – ve spolupráci
s Muzeem Bojkovska – v podvečerních hodinách soutěže pro děti, večerní vycházka
Bojkovicemi, nocování v muzeu – hledání pokladu, promítání a čtení pohádek, v sobotu
prohlídka muzejní knihovny.
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5.4.2015 – PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ - proběhlo za účasti hostů paní Aleny Bartošíkové, paní
místostarostky Ing. Zdeňky Ondruškové a pana Michala Čagánka. Vystoupily zde i děti ze
čtenářského kroužku KNIHOMÍLEK.

10.5.2016 – DEN MATEK – vystoupení dětí ze čtenářského kroužku v knihovně pro klienty
DPS Bojkovice

31.5.2016 – PUZZLEÁDA v rámci Dne dětí

TÝDEN KNIHOVEN
27.9.2016 v rámci TK – BAZAR vyřazených knih ve spolupráci s Knihomílky

4.10.2016 – POSEZENÍ SE SENIORY – součástí posezení byla i beseda s paní Markétou
KLIMENTOVOU na téma Putování po Bílých Karpatech
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5.10.2016 – ČAROVNÝ KRAJ - beseda a autorské čtení s paní Jiřinou PILÁTOVOU. Hosté –
Tomáš Ježek, Miroslav Šuránek a muzikanti ze souboru Kopaničár pod vedením Jana Rapanta
ze Starého Hrozenkova.

6.10.2016 – cestopisná beseda
SKOTSKÉ HORY A SKOTSKÁ WHISKY K SOBĚ
NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ - přednášel pan Miroslav RAFAJ

18.10.2016 – literární beseda s MALOVANÝM KRAJEM – hosté: Alena Bartošíková, Michal
Čagánek, Libor Velan a PhDr. Petr Slinták

12

Vyhlášení literárně-výtvarné soutěže PŘÁNÍ NAŠICH DĚTÍ

3.11.2016 - GRUZIE – tajemné království ve stínu Kavkazu – cestopisná beseda
s panem Michalem Štěpánkem

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU – 26.11.2016
Knihovnická dílna „VYMALOVÁNKY“
PEXESIÁDA – soutěž ve skládání pexesa
S LÁSKOU DĚTEM – beseda, autorské čtení a křest dětské knihy s panem Miroslavem
Kuželou a paní Marií Machálkovou z Pitína. Hosté: Alena Bartošíková. Doprovodný program
- hudební vystoupení žákyň ZUŠ Bojkovice.
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20.12.2016 – ADVENTNÍ CHVILKY S KNIHOMÍLKY - vystoupení dětí ze čtenářského kroužku
pro klienty DPS v ulici Černíkova – básně, písně a povídání s vánoční tematikou

.

14.12.2016 – Setkání knihovníků regionu – setkání s knihovníky z okolních knihoven, které
mám na starosti v rámci regionálních služeb.

VÝSTAVY
Ilustrace Heleny Zmatlíkové – literárně-výtvarná soutěž – leden/únor 2016, výstava obrázků
a vystřihovánek dětí z Dětského domova v Bojkovicích, SVĚT MÝMA OČIMA – výstava
kreseb paní Petry MOJŽÍŠKOVÉ z Komně, Karel IV. – výstava k 700. výročí, výstavy k výročí
Zdeňka Milera a Zdeňka Svěráka.
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ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK KNIHOMÍLEK
Kroužek ve školním roce 2015/2016 a 2016/2017. Od září ho navštěvuje ho celkem 14 dětí 2.
– 7. tříd. Děti nacvičily v tomto roce kratičké vystoupení pro klienty DPS ke DNI MATEK a
vánoční vystoupení nazvané Adventní chvilky s Knihomílky plné básniček, písniček a
povídání, které předvedly klientům v DPS Bojkovice v ulici Černíkova. V roce 2016 jsem je
poprvé ve spolupráci s Muzeem Bojkovska zapojila do celonárodní akce Noc s Andersenem.
Děti se účastnily krátkým programem i Pasování prvňáčků a na konci června jsme společně
podnikli exkurzi do knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. V září
proběhl Bazar vyřazených knih, kdy jsme si díky výtěžku z prodeje těchto knih zakoupili
trička k prezentaci kroužku a knihovny.
Mimo nacvičování na různá vystoupení, připravujeme vystoupení, hrajeme v kroužku různé
slovní hry na procvičování slovní zásoby, čteme, pořádáme 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.
Vystoupení kroužku:
5.4.2016 – pásmo na Pasování prvňáčků
10.5.2016 – vystoupení ke Dni matek pro klienty DPS Bojkovice

21.6.2016 – exkurze do knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti

27.9.2016 – Bazar vyřazených knih
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22.12.2016 – vánoční pásmo Adventní chvilky s Knihomílky pro klienty DPS Bojkovice v ulici
Černíkova.

BESEDY PRO ZŠ, MŠ a ostatní
V průběhu roku probíhaly také besedy pro děti základních a mateřských škol – pro 2. a 3.
ročníky ZŠ TGM Bojkovice besedy se spisovatelem Janem Opatřilem, beseda pro ZŠ
praktickou na téma K.J.Erben, Večerníčky pro obě MŠ Bojkovice a MŠ Komňa, pro žáky 4.
ročníků beseda s paní Martinou Junaštíkovou o první pomoci, pro Knihomílky setkání
s autory paní Alenou Bartošíkovou a Michalem Čagánkem, čteníčko pro děti z Rodinné centra
Nebojsa, pro 6. ročníky beseda s Janem Opatřilem na téma Hororové povídky, pro žáky 4.
ročníků besedy o bajkách, informativní lekce pro žáky prvních a druhých ročníků, pro první
třídy beseda Rozfoukané pohádky aj.
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22.11.2016 – účast na každoroční konferenci pro starosty, zástupce obcí a knihovny regionu
Uherského Hradiště v kulturním domě v Babicích. Součástí konference bylo také představení
místní knihovny, proběhly 2 prezentace o venkovských knihovnách a veřejných knihovnách a
jejich prostoru, a byly nám představeny a oceněny osobnosti a knihovny Zlínského kraje.
14.12.2016 – setkání s knihovníky regionu – proběhla porada s knihovníky, které v rámci RF
obsluhuji.

VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNICE
Účast na školení v okresní knihovně v Uherském Hradišti - seznámení s AKS TRITIUS,
krajský seminář profesionálních knihoven, prezentace SW Citace PRO a citace v katalogu,
knihovna v sociálních sítích, Jak nebýt Pat a Mat ve venkovské knihovně, Veřejné knihovny a
jejich prostor, Wiki svět – školení v KKFB ve Zlíně - celkový počet – 15 hod. V tomto roce jsem
standardy opět nesplnila z nedostatku času.

V Bojkovicích, 31.1.2017
Vypracovala: Kristýna Šopíková
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