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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Základní:     rok 2013   rok 2014 

Knihovní fond:     22212    22286 

KJ celkem k 31.12. sled. Roku:   22286    22235 

Naučná literatura:    8899    8710 

Krásná literatura:    13387    13525   

Počet docházejících periodik:  37    35 

Přírůstky:     427    321 

Úbytky:     353    372 

 

 

Uživatelé:     rok 2013   rok 2014 

Registrovaní čtenáři:    654    681 

Registrovaní čtenáři do 15ti let:  199    210 

Návštěvníci celkem:    12020    12487 

Návštěvníci kulturních akcí:   794    1210 

Návštěvníci internetu v knihovně:  1092    878 

 

 

Výpůjčky:     rok 2013   rok 2014 

Výpůjčky celkem:    21218    19789 

Naučná literatura dospělým:   5059    5796 

Krásná literatura dospělým:   10105    8825 

Naučná literatura pro mládež:  615    611 
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Krásná literatura pro mládež:  1568    1693 

Výpůjčky periodik:    3871    2864 

Prezenční výpůjčky:    637    843 

Prolongace:     3299    2562 

Rezervace knih:    97    58 

MVS – Meziknihovní výp. služba:  247    207 

Kladně vyřízené MVS:    237    204 

Počet souborů z VF:    6    6 

Počet svazků z VF:    568    477 

 

Kulturní akce pro veřejnost:   rok 2013   rok 2014 

       73    72 

 

Počet hodin pro veřejnost týdně:  rok 2013   rok 2014 

        22    23 

 

Elektronické služby knihovny:    rok 2013  rok 2014 

Počet návštěv webové stránky:    2301   2363 

Počet vstupů do el. katalogu z prostoru knihovny:  1073   988 

Počet vstupů do el. k. z prostoru mimo knihovnu:  716   900 

Počet vstupů do el. výp. protokolu z prostoru knihovny: 8   8 

Počet vstupů do el. výp. protokolu mimo knihovnu: 123   115 

 

Průměr návštěvníků denně:     84 čtenářů 

Průměr výpůjček na jednoho čtenáře za rok:  29 knih 
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Nákup knih - částka na nákup knih pro rok 2014 byla 60225,- Kč  v knihovně 

B.B.Buchlovana Uherské Hradiště, mimo to se nakoupily knihy za 4593,- Kč, nákup periodik 

za 13990,- Kč 

 

POBOČKY BZOVÁ, PŘEČKOVICE 

 

Půjčovní doba na knihovnách byla 1 hodinu týdně. Knihovnice ve Bzové - 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 knihovny za rok 2x – na 

pobočku ve Bzové se půjčilo celkem 142 svazků a pro knihovnu Přečkovice 135 svazků. Obě 

knihovny odebíraly časopisy Naše Bojkovsko a Moje zdraví. Na těchto knihovnách si také 

čtenáři mohli zapůjčit časopisy, které se vyřazovaly na začátku roku z městské knihovny. Na 

knihovně ve Bzové byla provedena aktualizace starých a opotřebených knih. Obě  knihovny  

začaly vozit poškozené, neobalené knihy, které jsem jim v průběhu roku opravovala a 

obalovala. 

 

 

REGIONÁLNÍ FUNKCE 

 

V tomto roce bylo městské knihovně přiděleno v rámci RF (regionálních funkcí) celkem 5 

knihoven z okolních obcí  - Hostětín, 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, 

kontrola přírůstkového seznamu a vložených knih v knihovně Rudice, vyhotovení seznamu 

nevložených knih, přeznačení naučné literatury MLK Nezdenice a Rudice, pomoc při tvorbě 

www stránek – Nezdenice, Pitín, aktualizace fondu a přebalování knih v Hostětíně, 

dohledávky ztrát při revizi v knihovně v Záhorovicích. 
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ČINNOT KNIHOVNY 

 

 obalování, oprava poškozených knihy, pravidelná údržba knihovního fondu 

 na konci roku proběhla aktualizace knihovního fondu – byly vyřazeno celkem 362 

svazků a 10 svazků ztrát. Tyto odepsané knihy byly nabídnuty Moravské zemské 

knihovně v Brně, která si vyřazené knihy odvezla k digitalizování.  

 bylo vybráno a  přesunuto  během roku 10 beden knih na kulturní dům do 

depozitáře, kde se budou dále vřazovat do regálů – jednalo se o knihy, které jsou 

zastaralejší a často se nepůjčují a také z důvodu uvolnění místa pro novější knihy 

v půjčovních prostorách knihovny. 

 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,   také ze Starého Hrozenkova, 

knihovny v Mařaticích a  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. 

 připravovaly se podklady pro internetové stránky knihovny 

 byly vytvořeny a následně v tiskárně vytištěny propagační materiály knihovny – 

vizitky a záložky 

 pokračovalo se ve zpracování a třídění besed 

 zpracovávaly se nové besedy pro školy, byla vytvořena nabídka besed a následně 

poskytnuta školám 

 pravidelně se psaly  články do zpravodaje Naše Bojkovsko a informace o akcích 

knihovny zasílány do deníku Dobrý den s kurýrem 

 každý měsíc se zpracovávala pokladna a finanční hotovost odevzdávala na městě 

 během roku se jezdilo do VF (výměnného fondu) v Uherském Hradišti na výběr knih – 

toho knihovna využila celkem 6x a vypůjčilo se ve skladu celkem 477 svazků knih  

 jezdilo se na porady a školení převážně do knihovny B.B. Buchlovana Uherské 

Hradiště 
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 zrekonstruovaly se a natřely židle a stolíky do dětského oddělení pro nejmenší 

čtenáře 

 pokračovalo se v první polovině roku se Čtenářským kroužkem, v září už se dětí 

přihlásilo málo, proto kroužek nebyl otevřen 

 byly vytvořeny nové plakátky pro akce – vytvořeno knihovnicí 

 knihovna se zapojila do několika projektů: Magnesia Litera, Čtení pomáhá, Už jsem 

čtenář – knížka pro prvňáčka, projekt Česká knihovna 

 čtenáři si vybrali z 2 návrhů nové logo pro knihovnu, které se začalo užívat 

 

 

SLUŽBY KNIHOVNY 

 

Začaly se půjčovat nově zakoupené dioptrické brýle (této služby bylo využito od dubna 

celkem 39x.) Brýle si čtenáři mohou zapůjčit přímo u pultu, pokud si své zapomenou doma.  

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…) 

Zrušilo se půjčování CD nosičů z výměnného fondu – o tuto službu nebyl mezi čtenáři  zájem. 

Čtenáři i návštěvníci knihovny i nadále mohli využívat zdarma internet v knihovně – byly 

k dispozici 3 nové 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 

Propagace knihovny – 6x ročně články do zpravodaje Naše Bojkovsko, propagace v místním 

rozhlase, na plakátcích, www stránkách města a knihovny, facebooku, propagace besed 

v Dobrý den s kurýrem, registrace akcí Týden knihoven, Den pro dětskou knihu na SKIPu 

(Svaz knihovníků a informačních pracovníků). 
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AKCE KNIHOVNY 

Pokračovaly cestovatelské  besedy pro veřejnost (i v rámci spolupráce s cestovní kanceláří 

Kudrna z Brna), Březen – měsíc čtenářů, 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). Spolupracovalo se 

s Mateřským a rodinným centrem Nebojsa Bojkovice – Čteníčka, promítání filmů 

 

23. ledna 2014 – cestopisná beseda ALBÁNIE A MAKEDONIE – přednášel Ruda Růžička 

19.2.2014 – Čteníčko pro maminky s dětmi ve spolupráci s MRC Nebojsa 

24.2.2014 – promítání filmu „Všichni spolu“ 

27.2.2014 – cestopisná beseda Finské národní parky – přednášela Táňa Zavřelová a Jan 

Pištora 

 

 

 

Březen – měsíc čtenářů: 

12.3.2014 – Posezení se seniory s četbou při kávě 

17.3.2014 – promítání filmu „Z popelnice do lednice“ ve spolupráci s MRC Nebojsa 

20.3.2014 – cestopisná beseda TOULKY BESARÁBIÍ – přednášel Robert Bazika 

26.3.2014 – Čteníčko pro maminky s dětmi ve spolupráci s MRC Nebojsa 

Vyhlášení nejlepšího čtenáře/čtenářky za rok 2013 v dospělé i dětské kategorii 

Výstava - Nejznámější ilustrátoři dětský knih 

http://www.bojkovice.cz/finske-narodni-parky/g-10877/id_obrazky=14729&typ_sady=1
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2.4.2014  - Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny  

3.4.2014 – ZÁVOD SOLÁRNÍCH KOL Z FRANCIE DO KAZACHSTÁNU – přednášel Jan Galla 

7.4.2014 – Čteníčko pro nejmenší a jejich doprovod ve spolupráci s MRC Nebojsa 

14.4.2014 – promítání filmu „Punkový syndrom“ ve spolupráci s MRC Nebojsa 

 

 

7.5.2014 – Čteníčko pro nejmenší děti a jejich doprovod ve spolupráci s MRC Nebojsa 

12.5.2014 – promítání filmu „Solartaxi“ ve spolupráci s MRC Nebojsa 

30.5.2014 – Den dětí v knihovně 

 

 

 

 

 

Týden knihoven: 

7.10.2014 – Posezení se seniory s četbou při kávě 

9.10.2014 – beseda se spisovatelkou Věrou Řeháčkovou 

10.10.2014 – beseda se spisovatelkou Věrou Řeháčkovou pro žáky 9. Tříd ZŠ TGM Bojkovice 
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23.10.2014 – cestopisná beseda NOVÝ ZÉLAND „Země dlouhého bílého oblaku“ – 

přednášeli Dominika Sommerová a Martin Hessler 

 

 

 

 

 

19.11.2014 – cestopisná beseda NEZNÁMÁ ÍRÁNSKÁ POUŠŤ – přednášel Jiří Sladký 

29.11.2014 – Den pro dětskou knihu – Canisterpie s Martinou Junaštíkovou, knihovnická 

dílna knižní origami 

29.11.2014 – cestopisná beseda ANGLIE – přednášel Marek Císař 

16.12.2014 – CANISTERAPIE se seniory s Martinou Junaštíkovou 

 

říjen – prosinec 2014 – výstava paličkované tvorby paní Jany Bednářové z Bojkovic 

listopad – prosinec 2014 – výstava prací žáků ZŠ TGM Bojkovice, ZŠ PRAKTICKÉ Bojkovice a ZŠ 

Záhorovice – děti malovaly obrázky na téma „Má nejoblíbenější literární postava“. 

prosinec – výstavka Canisterapie 

 

 

http://www.bojkovice.cz/nz/g-12057/id_obrazky=16355&typ_sady=1
http://www.bojkovice.cz/nz/g-12059/id_obrazky=16359&typ_sady=1
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12. a 13.8.2014 – studijní zájezd po knihovnách Královéhradeckého kraje – zájezd pořádala 

okresní knihovna v Uherském Hradišti s účastí knihovníků našeho okresu. Navštívili jsme 

Městskou knihovnu Náchod, Městskou knihovnu Smiřice, Obecní knihovnu Býšť a Knihovnu 

Města Hradce Králové. Opět jsem zde načerpala mnoho nových poznatků a inspirací.  

 

 

 

V průběhu roku probíhaly také besedy pro děti základních a mateřských škol – pro 2. ročníky 

beseda Pohádky z večerníčků, pro MŠ – povídání o fašanku, pro ŽŠ Praktickou beseda o 

Astrid Lindgrenové, pro ZŠ Komňa beseda o Astrid Lindgrenové, pro 1. a 2. ZŠ Komňa – 

Pohádky z večerníčků, informativní lekce pro 1., 2., 6., ročníky ZŠ TGM Bojkovice,  beseda se 

spisovatelkou Věrou Řeháčkovou pro 9. ročníky. 

výstavy: Čeští ilustrátoři,  Josef Lada, Paličkování, Má nejoblíbenější literární postava, 

Canisterapie 
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VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNICE 

Účast na školení v okresní knihovně v Uherském Hradišti, kde proběhla následující školení: Jak 

vyhledávat v regionu,  Projekt „Česká knihovna“, Standardy knihovny, Tvorba, zpracování a 

vyhodnocování dotazníků v knihovnách, Současná slovenská literatura, školení ve Zlíně – Tvorba 

propagačních materiálů, 2 e-learningové kurzy – Fantastika v současné české literatuře a Služby 

knihoven – za oba jsem obdržela certifikát a osvědčení – celkem 114,5 hod.  

 

V Bojkovicích, 26.1.2015 

Vypracovala: Kristýna Šopíková 

 

 

 


