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STATISTICKÉ ÚDAJE 

 

mailto:mek_bojkovice@sendme.cz
http://www.bojkovice.cz/


Základní: 

 

Knihovní fond:     rok 2012   rok 2013 

Stav knihovního fondu:    23587    22212 

KJ celkem  k  31.12. sledovaného roku:  22212    22286 

Naučná literatura:       8652      8899 

Krásná literatura:     13560    13387 

Počet docházejících periodik:         38         37 

Přírůstky:         389       425 

Úbytky:       1764       353 

(vyšší počet úbytků v roce 2012 je dán důsledkem zrušení skladu v budově pošty a 

dlouhodobým zákazem vyřazování knih z KF) 

 

 

 

Uživatelé:     rok 2012   rok 2013 

      

Registrovaní čtenáři:         635        654 

Registrovaní čtenáři do 15ti let:       199        199 

Návštěvníci celkem:     11386    12020 

Návštěvníci kulturních akcí:        478        794 

Návštěvníci internetu v knihovně:       820      1092 

 

 

Výpůjčky:     rok 2012   rok 2013 

 

Výpůjčky celkem:     22758    21218 



Naučná literatura dospělým:      5246      5059 

Krásná literatura dospělým:    10927    10105 

Naučná literatura pro mládež:       645        615 

Krásná literatura pro mládež:     1739      1568 

Výpůjčky periodik:       4201      3871 

Prezenční výpůjčky:       1298       637 

Prolongace.        4105      3299 

Rezervace knih:          86         97 

MVS:          166       245 

Kladně vyřízených MVS:       159       237 

Počet souborů z VF:           4          6 

Počet svazků z VF:       405       568 

 

 

 

 

Kulturní akce pro veřejnost:   rok 2012  rok 2013 

               77          73 

 

Počet hodin pro veřejnost týdně:         22          22 

 

 

 

Elektronické služby knihovny:           rok 2012           rok 2013 

 

Počet návštěv webové stránky:    1962    2301 



Počet vstupů do el. katalogu z prostoru knih:  1064    1073 

Počet vstupů do el.k. z prostoru mimo knih:    720      716 

Počet vstupů do el.výp. protokolu z prostoru kni:       7         8 

Počet vstupů do el.výp. protokolu mimo kni:    100      123 

 

 

 

Průměr návštěvníků denně:       88 čtenářů 

 

Průměr výpůjček na jednoho čtenáře za rok:  33 knih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONÁLNÍ FUNKCE 

 



V tomto roce bylo městské knihovně přiděleno v rámci RF (regionálních funkcí) 

celkem 5 knihoven z okolních obcí Nezdenice, Záhorovice, Rudice, Pitín a Hostětín. Na 

těchto knihovnách byla vykonávána během roku 2013 pravidelná kontrola. V knihovnách 

Nezdenice, Pitín, Hostětín a Rudice byla provedena aktualizace knihovního fondu a 

následné odpisy v přírůstkových a úbytkových seznamech. Proběhla také kontrola 

přírůstkového seznamu s počítačem pro knihovnu Pitín a tím i příprava na revizi KF. 

V letních měsících se uskutečnila revize knihoven Pitín a Záhorovice se závěrečným 

dohledáváním knih. Od září  jsem jezdila plnit počítač do knihovny v Rudicích (vkládání 

fondu) a vyřazovala  staré a opotřebované knihy. Dále byly těmto knihovnám vybírány 

knihy ze skladu  VF v Uherském Hradišti – v Mařaticích, a to kromě knihovny Nezdenice, 

kde si knihovnice jezdí na výběr knih sama. 

 

 

 

POBOČKY 

 

Od tohoto roku začaly opět plně fungovat pobočky Přečkovice a Bzová. Na každé 

pobočce se půjčovalo 2 hodiny týdně. V knihovně Bzová pracovala paní Marie Vápeníková a 

v Přečkovicích paní Jana Říhová. 

Knihovnice pravidelně dojížděly do Městské knihovny Bojkovice na výběr knih – 

nejenom pro novější literaturu, ale i doporučenou četbu pro školáky a studenty. Také byl 

těmto knihovnám opět umožněn výběr knih z VF v Uherském Hradišti – Mařaticích. Pro 

každou knihovnu to byly 2 soubory – tzn., že se jelo na výběr 2x během roku. Pro knihovnu 

ve Bzové jsem začala zpracovávat materiály na nástěnku – plakátky, pro které si knihovnice 

paní Vápeníková pravidelně jezdila. V Přečkovicích nástěnka není. Obě knihovny dostávaly 

darem časopisy Naše Bojkovsko a Moje zdraví, které je dostupné zdarma v lékárně. 

V knihovně Bzová byla provedena aktualizace KF, kde se vyřadilo kolem 30ti  

opotřebovaných a zastaralých knih a také byly zapsány dary. V Přečkovicích aktualizace 

proběhla v roce 2012 v důsledku posunu fondu z knihovny Krhov, takže v roce 2013 nebyla 

aktualizace nutná. Také této knihovně byly zapsány dary, které si knihovnice samy vybíraly 

(dary od čtenářů a také vyřazené knihy z VF). Vzhledem k tomu, že v těchto knihovnách 

nejsou knihy vloženy do počítače, zpracovávaly se pouze v Bojkovicích nikoliv v Uherském 

Hradišti. 

 ČINNOST KNIHOVNY 

 



 Pravidelná údržba knihovního fondu – obalování, oprava poškozených knih, rovnání 

a kontrola fondu a následného řazení do abecedy 

 Začala se opravovat, přebalovat dětská naučná literatura  a přeznačovat vybledlé 

MDT (mezinárodní desetinné třídění) 

 Proběhla aktualizace knihovního fondu – vyřazeno bylo celkem 353 titulů, většinou 

zastaralé a poškozené knihy, v malé míře ztráty. Také velké množství dětské 

literatury bylo vřazeno mezi knihy do depozitáře, neboť je v dětském oddělení málo 

místa na ukládání nových knih (to platí i pro dospělé oddělení).  

 Knihy byly rozděleny do lokací – tzn.  rozdělil se fond na depozitář, příruční 

knihovnu, region a volný výběr knih – slouží to k lepší orientaci nejen knihovnice, ale 

i čtenářů. Na základě tohoto rozdělení se zakoupily razítka jednotlivých lokací a 

knihy byly patřičně orazítkovány, načteny a upraveny v počítači podle těchto lokací.  

 Sklad byl přesunut v minulých letech na kulturní dům, kde bylo dokončeno ukládání 

knih do regálů – ještě by se v dalším roce měly knihy vřadit do abecedy 

 Konečné zpracování nově zakoupených knih a periodik – přidělení přírůstkových 

čísel a čárových kódů, orazítkování a vřazení do fondu a následná propagace na 

stránkách knihovny, facebooku a plakátcích v knihovně 

 Zpracování knih ze skladu VF v Uherském Hradišti – v tomto roce se dovezlo do 

knihovny celkem 5 souborů – 568 svazků. Potřeba jezdit do skladu se zvýšila, neboť 

nových knih není tolik, aby byla pokryta potřeba čtenářů, proto se více půjčovalo ve 

výměnném fondu. Při zpracování se knihy třídily, zpracovávaly se katalogizační 

lístky, při vracení se knihy musely odepsat v katalogizaci a zpracovat na odvoz 

 Také z důvodu větší poptávky literatury, kterou knihovna ve svém fondu nemá, se 

zvýšil počet zájemců o MVS – Meziknihovní půjčovní službu, kdy si čtenáři vybírali 

knihy převážně z knihovny v Uherském Hradišti, z Mařatic a Jarošova které jim byly 

dovezeny. Celkem to bylo 245 požadavků, z toho kladně vyřízených 237. Mimo to se 

3x půjčovaly knihy z krajské knihovny  Františka Bartoše ve Zlíně a jednou z Městské 

knihovny Velké Bílovice. Tyto služby jsou už placené – hradí se poštovné. 3x se 

půjčovalo z knihovny Starý Hrozenkov – tady byla služba v rámci okresu zdarma. 

 V květnu byla založena nová facebooková stránka knihovny 

 Začaly se zpracovávat výroční plakátky na daný měsíc na nástěnky, a to i pro 

knihovnu Bzová 

 Připravovaly se výstavky nových knih a výstavky k výročí narození nebo úmrtí 

známých osobností a jiné výstavy 

 Připravovaly se podklady pro internetové stránky 

 K propagaci se tvořily plakátky  na akce, besedy a soutěže 

 Byly vyrobeny nové nápisy na regály pro větší orientaci čtenářů v knihovně.  

 Roztřídily se do složek besedy a vřadily se do abecedy – toto nebylo doděláno, mělo 

by se v třídění, zpracování a ukládání informací pokračovat 

 Během roku se připravovaly a zpracovávaly nové besedy pro školy a školky i 

z okolních obcí, a to i s použitím prezentace přes počítač 

 Psaly se články do zpravodaje Naše Bojkovsko 

 Každý měsíc se zpracovávala pokladna 



 Během roku se jezdilo na výběr knih do VF – celkem 5x, na porady a školení, 

převážně do okresní knihovny BBB Uh. Hradiště 

 Knihovna se opět zapojila do projektu Česká knihovna – kdy jsme měly možnost si 

vybrat za částku v hodnotě 7000,- Kč literaturu českých autorů, kterou nabízí 

Moravská zemská knihovna v Brně. Naše knihovna tohoto projektu opět využila a do 

konce roku všechny vybrané knihy, které se zpracovávaly přes knihovnu v Uh. 

Hradišti přišly. Na podzim proběhlo ještě druhé kolo tohoto projektu, kde jsme si 

doobjednávaly další tituly v hodnotě 6000,- Kč, které budou v knihovně Bojkovice 

zpracovány v průběhu roku 2014 

 Na Ministerstvu kultury byl podán grant,  VISK 3 – Projekt modernizace knihovny 

Bojkovice –uskutečněn za finanční podpory Ministerstva kultury (knihovna získala 

18000 Kč), díky kterému byl v knihovně vyměněn počítač za výkonnější, který slouží 

k práci knihovnice 

 Byl zakoupen přepravní vozík na bedny  

 Mateřská škola v Bojkovicích darovala knihovně 2 vyřazené stolky pro děti a 8 židlí. 

Jsou však už opotřebované, proto je nutné je zrekonstruovat 

 Úklid v knihovně prováděla knihovnice. Byl zakoupen nový mop, pro rychlejší a 

efektivnější úklid, kovové schůdky, které zde chyběly. 2x za rok se provedl o víkendu 

úklid oken a praní záclon, neboť v pracovní a provozní době se to nedá stíhat. 

 ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK – byl poprvé po několika letech otevřen 7. října 2013. 

Přihlásilo se celkem 8 dětí (4 děvčata a 4 chlapci). Funguje pravidelně každé pondělí 

od 13.30 do 15.00 hod. Děti jsou ze 2.,3. a 4. tříd ZŠ TGM Masaryka a 2 děti dojíždějí 

ze ZŠ Komňa. Kroužek probíhal formou nejen výuky, ale i her. Každé pondělí jsme si 

s dětmi představily nějakého současného autora či autorku a jejich díla a také si 

některé z jejich knih přečetly. Děti si zapisovaly vše, co jsme přečetly do speciálních 

žákovských knížek. Na dané aktuální téma (např. advent, Vánoce…) jsem pro ně 

připravila besedy. Děti během kroužku také tvořily – slovní úlohy, básničky. Na 

odreagování pro ně byly připraveny hry – ať už slovní nebo např. hledání pokladu 

atd. viz. Kronika Čtenářského kroužku. Pokud děti setrvají, na závěr školního roku 

bych je chtěla vzít na exkurzy do okresní knihovny B.B. Buchlovana v Uherském 

Hradišti a také bych je chtěla zapojit na Pasování prvňáčků – kde by předvedly, co se 

v kroužku naučily a co už umí. Začala se zapisovat kronika tohoto kroužku. 

 

 

 

 

 

SLUŽBY KNIHOVNY 



 

Od května knihovna rozšířila služby o facebook, kde mohou najít čtenáři 

nejaktuálnější informace z činnosti knihovny – je to dáno tím, že si tyto informace vkládá 

knihovnice sama na rozdíl od www stránek, které se doplňují na městě. Facebook slouží 

zatím jen jako takové jiné internetové stránky, do budoucna by měl sloužit i ke komunikaci 

mezi čtenáři 

Do knihovny byly zakoupeny dioptrické brýle pro ty čtenáře, kteří si brýle 

zapomenou doma. Mohou  si je tedy zapůjčit v knihovně. 

Při vstupu do knihovny byla zřízena na chodbičce inzertní nástěnka, kde si mohou 

čtenáři i návštěvníky knihovny podat zdarma inzerát. 

Byly zakoupeny deskové hry, které si zejména dětští čtenáři mohou vypůjčit a zahrát 

v prostorách knihovny. Hry jsou využívány také v průběhu různých  akcích. 

Po celý rok probíhal prodej knih regionálních autorů a prodej řemeslných výrobků od 

místních obyvatel – největší zájem byl před Vánocemi. Dále pak prodej propagačních 

materiálů města (knihy, turistické známky, mapy, pohledy …) 

Začaly se také půjčovat CD nosiče z výměnného fondu. O tuto službu není zatím 

velký zájem. Seznam těchto nosičů k vypůjčení byl dán také na internetové stránky. 

Čtenáři a návštěvníci i nadále mohly využívat zdarma internet v knihovně 

Kopírování formátu A3 a A4 černobíle, zvětšování nebo zmenšování kopií 

Rezervace a prolongace knih, zámluvky knih z depozitáře 

 

 

 

 

 

 

AKCE KNIHOVNY 



 

Pravidelné akce byly besedy pro veřejnost nejen cestovatelské (většinou ve spolupráci 

s cestovní kanceláří KUDRNA z Brna), ale tentokrát proběhly i 2 autorská čtení 

s regionálními autorkami, Březen – měsíc čtenářů, Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny, 

besedy pro školy a školky v průběhu celého roku, Týden knihoven a sobotní Den pro 

dětskou knihu (poslední sobota před začínajícím adventem). 

 

17. ledna 2013 – cestopisná beseda ETIOPIE – přednášel Karel Budín 

 

 

 

 

 

24.1.2013 – Obrázky z minulosti Bojkovic –  přednášel PhDr. Zdeněk Pokluda a paní Marie 

Špiritová 

 

 

 

14. února 2013 – Známé i neznámé přírodní krásy BRITÁNIE – přednášel Miroslav Rafaj 

 

http://www.bojkovice.cz/beseda-s-karlem-budinem/g-8620/id_obrazky=12055&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/beseda-s-karlem-budinem/g-8620/id_obrazky=12055&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/beseda-s-karlem-budinem/g-8617/id_obrazky=12052&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/z-besedy-o-nove-publikaci/g-8637/id_obrazky=12064&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/z-besedy-o-nove-publikaci/g-8637/id_obrazky=12064&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/z-besedy-o-nove-publikaci/g-8643/id_obrazky=12073&typ_sady=1


 

 

 

V rámci akce Březen – měsíc čtenářů proběhlo: 

 

14. března 2013 – cestopisná beseda Letem světem nejen cyklistickým Norskem – 

přednášela Gabriela Veselá 

 

 

 

 

25. března 2013 – Scénické čtení herců Slovácké divadla v Uherském Hradišti – herci 

představily Pošťáckou pohádku od Karla Čapka.  Tuto akci navštívily žáci 3. ročníků ze 

základní školy TGM Bojkovice 

 

http://www.bojkovice.cz/miroslav-rataj-zname-i-nezname-prirodni-krasy-velke-britanie/g-8698/id_obrazky=12111&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/miroslav-rataj-zname-i-nezname-prirodni-krasy-velke-britanie/g-8698/id_obrazky=12111&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/posluchaci-besedy-o-norsku/g-8857/id_obrazky=12302&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/posluchaci-besedy-o-norsku/g-8857/id_obrazky=12302&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/gabriela-vesela/g-8855/id_obrazky=12299&typ_sady=1


 

 

 

 

 

27. března 2013 – Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny – zúčastnily se i regionální 

spisovatelé paní Alena Bartošíková a Michal Čagánek, paní místostarostka Zdeňka 

Odrušková, děti ze ZUŠ Bojkovice s paní učitelkou Petrou Skočovskou, které si připravily 

pro prvňáčky krátké vystoupení, a také rodiče a prarodiče pasovaných žáků. 

 

 

 

 

 

http://www.bojkovice.cz/scenicke-cteni/g-8958/id_obrazky=12422&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/scenicke-cteni/g-8958/id_obrazky=12422&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/herci-slovackeho-divadla-irena-vackova-david-vacke-a-jiri-hejcman/g-8968/id_obrazky=12437&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/herci-slovackeho-divadla-irena-vackova-david-vacke-a-jiri-hejcman/g-8970/id_obrazky=12440&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/herci-slovackeho-divadla-irena-vackova-david-vacke-a-jiri-hejcman/g-8970/id_obrazky=12440&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/scenicke-cteni/g-9073/id_obrazky=12564&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/pasovani-prvnacku/g-8977/id_obrazky=12446&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/pasovani-prvnacku/g-8977/id_obrazky=12446&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/deti-z-dramatickeho-krouzku-zus/g-9000/id_obrazky=12482&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/zdenka-ondruskova-alena-bartosikova-michal-caganek/g-9060/id_obrazky=12546&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/zdenka-ondruskova-alena-bartosikova-michal-caganek/g-9060/id_obrazky=12546&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/deti-z-dramatickeho-krouzku-zus/g-8986/id_obrazky=12461&typ_sady=1


28. března 2013 – cestopisná beseda Vlakem po zemích bývalého Sovětského svazu – 

přednášel Stanislav Tresa 

 

 

 

 

Vyhlášení nejlepšího čtenáře/čtenářky za rok 2012 v dětské i dospělé kategorii – nejlepší 

čtenářem v kategorii dospělých byla Jana Müllerová a v kategorii dětských čtenářů Dominik 

Hladiš 

Výstava obrázků kreslířky a ilustrátorky Lenky Janouškové 

Promítaly se pohádky, noví čtenáři se mohli přihlásit do knihovny  po celý březen zdarma, 

amnestie poplatků za upomínky byly odpuštěny, soutěže pro děti, proběhla anketa 

Magnesia Litera 2013 a průzkum spokojenosti uživatelů knihovny, který byl vyhodnocen na 

konci roku 

 

 

4. dubna 2013 – beseda Nové objevy na zámku Nový Světlov – přednášel Radim Vrla 

 

 

 

 

http://www.bojkovice.cz/stanislav-tresa-hovoril-o-svych-cestach-vlakem-po-zemich-byvaleho-sovetskeho-svazu/g-9064/id_obrazky=12552&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/radim-vrla-priblizil-nove-objevy-na-zamku-novy-svetlov/g-9145/id_obrazky=12655&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/radim-vrla-priblizil-nove-objevy-na-zamku-novy-svetlov/g-9145/id_obrazky=12655&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/radim-vrla/g-9149/id_obrazky=12661&typ_sady=1


5. června 2013 –pro pracovníky regionu a zástupce obcí a městských úřadů proběhla exkurze 

knihovny v Ratíškovicích v jihomoravském kraji. Zúčastnili se i paní místostarostka Zdeňka 

Ondrušková a vedoucí odboru kultury paní Marie Špiritová – tato knihovna byla vyhlášena 

Knihovnou roku 2012. 

 

 

 

 

 

6. – 7. srpna  2013 – Studijní dvoudenní zájezd do Děčína – pořádala okresní knihovna 

v Uherském Hradišti a zúčastnili se knihovníci našeho okresu 

 

http://www.bojkovice.cz/ratiskovice/g-9672/id_obrazky=13258&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/ratiskovice/g-9672/id_obrazky=13258&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/ratiskovice/g-9666/id_obrazky=13249&typ_sady=1


 

 

 

30.9.- 6.10.2013 – Týden knihoven 

 

Otevřeno bylo po celý týden, amnestie dlužníků, zápisné nových čtenářů zdarma, soutěže 

pro děti o ceny 

 

30. září 2013 – „Hrajeme si v knihovně“ 

 

2.října 2013 - Dopolední posezení pro seniory s četbou při kávě 

 

 

 

 

 

http://www.bojkovice.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.ashx?id_org=697&id_obrazky=13744&datum=11.10.2013+10:44:28
http://www.bojkovice.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.ashx?id_org=697&id_obrazky=13744&datum=11.10.2013+10:44:28
http://www.bojkovice.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.ashx?id_org=697&id_obrazky=13750&datum=11.10.2013+10:45:05


3. října 2013 – autorské čtení s regionální spisovatelkou Kateřinou Dubskou spojené 

s autogramiádou a prodejem knihy Člověk Gabriel 

 

 

 

 

7. října 2013 – otevřen poprvé Čtenářský kroužek pro děti 

 

 

 

 

 

24. října 2013 – cestopisná beseda Francie očima básníka – přednášel regionální básník, 

písničkář a spisovatel Michal Čagánek 

 

 

http://www.bojkovice.cz/katerina-dubska/g-10103/id_obrazky=13710&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/katerina-dubska/g-10103/id_obrazky=13710&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/autorske-cteni-s-katerinou-dubskou/g-10134/id_obrazky=13738&typ_sady=1


14. listopadu 2013 – Za vůní stezek, cest a dálek – autorské čtení s PhDr. Ivankou Radilovou 

z Uherského Brodu 

 

 

 

 

21.11.2013 – cestopisná beseda KUBA – fantastický karibský mikrokosmos – přednášela 

Michaela Poborská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30.11.2013 – Den pro dětskou knihu 

 

Setkání s regionálními autory paní Alenou Bartošíkovou a panem Michalem Čagánkem 

 

 

 

Michal Čagánek představil novou dětskou knihu O chlapci, snu a medvídku, kterou si měli 

návštěvníci možnost zakoupit a nechat i podepsat 

Paní Bartošíková četla ukázky ze své knihy O lopenickém dráčkovi. 

Setkání s paní Martinou Junaštíkovou a jejím pejskem fenkou Ariskou a 2 štěňátky – 

Canisterapie 

Přihlášení dětských čtenářů zdarma, amnestie poplatků, předvánoční prodej dětských knih 

ve spolupráci s papírnictvím paní Urbánkové z Bojkovic, tvůrčí dílna s místními skauty – 

(vánoční přáníčka, výroba kolíčků), tvůrčí dílna s paní Leonou Zimčíkovou – (decoupage – 

ubrousková technika – výroba záložek do knih) – materiál na tuto  dílnu sponzoroval pan 

Filip Zimčík. Promítání pohádek, pouštění vánočních koled, výstavka knih s vánoční 

tematikou. Výstava k výročí Josefa Lady. 

 

 

 

http://www.bojkovice.cz/den-pro-detskou-knihu/g-10383/id_obrazky=14095&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/den-pro-detskou-knihu/g-10383/id_obrazky=14095&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/den-pro-detskou-knihu/g-10391/id_obrazky=14111&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/den-pro-detskou-knihu/g-10401/id_obrazky=14131&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/den-pro-detskou-knihu/g-10401/id_obrazky=14131&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/den-pro-detskou-knihu/g-10385/id_obrazky=14099&typ_sady=1


4.12.2013 – proběhla 2 vystoupení žáků ze základní školy Komňa z dramatického kroužku, 

kteří si pro děti z mateřské školy z Bojkovic připravili pod vedením paní učitelky Evy 

Hrubčové pásmo o adventu s povídáním a písničkami. 

 

 

 

 

Po celý rok probíhaly různé výstavy prací žáků ze Základní umělecké školy v Bojkovicích, 

výstava obrázků Lenky Janouškové, výstava prací žáků 2. tříd ze ZŠ Bojkovice, kteří 

malovali postavy z děl autorů, které jsme si představili na besedě aj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNICE 



 

Na začátku roku dokončen e-learningový kurz současné české literatury e-Litka 

Školení Self Check, Mýty českého knihovnictví, Webinář –Prezentace dovedností, Jak se to 

dělá, aby to vyšlo – revize, Quo vadis knihovny?, Databanka vzdělávacích programů. 

Exkurze v knihovně v Ratíškovicích 5. června 2013 – tato knihovna byla vyhlášena 

Knihovnou roku 2012 

6. – 7. srpna 2013 – dvoudenní Knihovnický studijní zájezd do Děčína spojený s exkurzemi 

do zajímavých nebo nových knihoven České republiky, jejíž součástí byla výměna 

zkušeností, prezentace nových poznatků, návštěva kulturních památek – navštívili jsme 

Městskou knihovnu Třebíč, Baziliku sv. Prokopa v Třebíči, Židovskou čtvrť v Třebíči, Místní 

knihovnu Zruč nad Sázavou a Městskou knihovnu Děčín. 

19. listopadu 2013 - konference pro starosty, zástupce obcí a knihovníky regionu Uherského 

Hradiště. Uskutečnila se na Domě kultury v  Uherském Brodě, za Bojkovice se zúčastnila 

knihovnice a paní místostarostka Zdeňka Ondrušková 

 

 

CÍLE - BUDOUCNOST 

 

Knihovna v budově penzionu sídlí již 12 rok. Bylo by dobré tu vymalovat a pořídit 

nové záclony. Ty stávající jsou již za tu dobu potrhané a nevzhledné. Do dětského oddělení 

bych zakoupila záclonu dětskou. Dále by se mělo obnovit a zmodernizovat dětské oddělení. 

Regály jsou nejenom v dětském oddělení staré, rozklížené, rozpadají se. Pokud to bude 

možné, investovat do nových regálů a hrabadel, popřípadě zakoupit pohovku nebo dětské 

vaky.  

Vzhledem k tomu, že je v knihovně černobílá kopírka s tiskárnou, plakátky, které 

potřebuji tisknout barevně, musím  posílat na město, aby mi je vytiskly. Zabere to spoustu 

času, většinou chodím před pracovní dobou nebo po pracovní době, jindy na to nemám čas. 

Proto bych byla ráda, kdyby byla do knihovny pořízena aspoň nová barevná tiskárna. 

Minulý rok jsem žádala o to, aby měla knihovna své vlastní www stránky, které bych si 

mohla spravovat sama. V dnešní době už by každá knihovna měla mít své stránky 

s odkazem na stránky města nebo obce. Mně by se ušetřil čas tím, že bych nemusela posílat 

zprávy kontaktní osobě, která má stránky na starosti, ale mohla bych informace a fotografie 

sama na ně ukládat. Bylo by to jednodušší a pružnější. Navíc jsou některé weby tvořeny 

přímo pro knihovny, což je lepší, neboť současný design je pro knihovnu nepřehledný a 



nevzhledný - nevyhovující. Dále bych v knihovně také uvítala nový fotoaparát, vzhledem 

k tomu, že zde probíhá během roku celkem hodně akcí. Tyto fotím svým vlastním 

fotoaparátem, který je už starý a nekvalitní. Technika se stále vyvíjí a i knihovna by se měla 

dále modernizovat. Knihovna by měla mít k dispozici i čtečku e-knih, aby si čtenáři mohli 

vyzkoušet její funkce. Mohla by fungovat prozatím k zapůjčení a k prohlédnutí pouze 

v prostorách knihovny. 

Knihovna by se chtěla a měla zapojit do více projektů, které jsou knihovnám 

nabízeny. To ale také závisí na času, který by se měl projektům věnovat – zatím se to 

v pracovní době nestíhá. 

Chtěla bych více spolupracovat se školami – pokud budou peníze a město bude 

ochotno toto sponzorovat, mým cílem je více přiblížit  a představit  současné  autory dětem. 

 Chtěla bych  rozšířit  spolupráci s místními organizacemi a pořádat více různorodých 

akcí pro veřejnost. Vše se odvíjí od finančních příspěvků, ale také času. 

Zlepšit propagaci knihovny – vizitky, brožury, propagační materiály – drobnosti jako 

záložky, tužky, tašky …., popřípadě vytvořit logo knihovny 

Velmi tu chybí uzamykatelné skříňky, kde by si mohli čtenáři odkládat své věci. 

 

 

 

 

V Bojkovicích, dne 10.1.2014 

Vypracovala: Kristýna Šopíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


