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Název knihovny: Městská knihovna v Bojkovicích 
     
 

Adresa:   Tovární 1020 

    68771 Bojkovice 

Evidenční číslo knihovny: 1035/2002 

Zřizovatel:   Město Bojkovice 

IČO:    290 807 

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 2016   rok 2017 

Knihovní fond:     21769    21602 

KJ celkem k 31.12. sled. roku:   21718    21769 

Naučná literatura:    8282    8166 

Krásná literatura:    13436    13436 

Počet docházejících periodik:  39    39 

Přírůstky:     388    432 

Úbytky:     439    548 

 

Uživatelé:     rok 2016   rok 2017 

Registrovaní čtenáři:    626    558 

Registrovaní čtenáři do 15ti let:  197    164 

Návštěvníci celkem:    9041    8031 

Návštěvníci kulturních akcí:   1124    737 

Návštěvníci vzdělávacích akcí:  521    734 

Návštěvníci internetu v knihovně:  967    726 

 

Výpůjčky:     rok 2016   rok 2017 

Výpůjčky celkem:    18461    16964 

Naučná literatura dospělým:   5059    3842 

Krásná literatura dospělým:   9215    9072 

Naučná literatura pro mládež:  613    387 

Krásná literatura pro mládež:  1277    1490 
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Výpůjčky periodik:    2297    2173 

Prezenční výpůjčky:    1639    2336 

Prolongace:     1665    1875 

Rezervace knih:    33    9 

MVS – Meziknihovní výp. služba:  260    134 

Kladně vyřízené MVS:    248    140 

Počet souborů z VF:    3    8 

Počet svazků z VF:    509    689 

 

Kulturní a vzdělávací akce 

 pro veřejnost:     rok 2016  rok 2017 

        79   77 

 

Počet hodin pro veřejnost týdně:  rok 2016  rok 2017 

        23   23 

 

Elektronické služby knihovny:     rok 2016 rok 2017 

Počet návštěv webové stránky:     5744  5503 

Počet vstupů do el. katalogu z prostoru knihovny:   924  934 

Počet vstupů do el. k. z prostoru mimo knihovnu:   700  742 

Počet vstupů do el. výp. protokolu z prostoru knihovny:  3  6 

Počet vstupů do el. výp. protokolu mimo knihovnu:  69  64 

 

Průměr návštěvníků denně:     58 čtenářů 

Průměr výpůjček na jednoho čtenáře za rok:  30 knih 
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Nákup knih – částka na rok 2017 na nákup knih v knihovně B.B.Buchlovana  v Uh. Hradišti 

byla 60 086,- Kč,  mimo nákup v KBBB Uh. Hradiště se nakoupily knihy za 9 125,- Kč, nákup 

periodik za 13 056,- Kč. 

 

POBOČKY BZOVÁ, PŘEČKOVICE 

 

Půjčovní doba na knihovnách byla 2 hodiny týdně v Přečkovicích a 2 hodiny týdně ve Bzové. 

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 113 svazků a Přečkovice 2x – celkem se půjčilo 72 svazků. Obě 

knihovny odebíraly zpravodaj Naše Bojkovsko. Na těchto knihovnách si čtenáři mohli zapůjčit 

časopisy, které se vyřazovaly na začátku roku z městské knihovny. Pro obě knihovny byly 

zapsány a zpracovány do fondu knižní dary. Paní Vápeníková pro dětské čtenáře na své 

náklady kupovala pravidelně dětský časopis. 

 

 

REGIONÁLNÍ FUNKCE 

 

V tomto roce městská knihovna v rámci RF (regionálních funkcí) vykonávala metodickou 

pomoc pro 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 – ukončeno dohledávání knih po revizi, 

pokračovalo se v obalování a  přebalování knih v Hostětíně, Komňa – zaučení nové 

knihovnice, Nezdenice – kontrola statistiky, zaučení ve výpůjčním systému Clavius REKS, Pitín 

– během roku se zde vystřídaly 2 nové knihovnice, obě se zaučovaly, Rudice – nainstalování a 

zprovoznění knihovního výpůjčního systému Clavius REKS, zaučení knihovnice v systému, 

Záhorovice – aktualizace fondu (přes 200 titulů) opotřebované a zastaralé literatury. 
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ČINNOT KNIHOVNY 

 obalování, oprava poškozených knih, pravidelná údržba knihovního fondu  

 v průběhu roku proběhla aktualizace knihovního fondu – byly vyřazeno celkem 548 

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 

Mařatice, Bučovice, Knihovny Muzea Bojkovska, z  Krajské knihovny Františka Bartoše 

ve Zlíně 3 tituly a 13 svazků ze Starého Hrozenkova.   

 v průběhu roku se doplňovaly informace na facebookovou stránku knihovny, 

připravovaly se výstavky nových knih a výstavky k 300. výročí narození Marie Terezie 

 zpracovávaly se podklady pro internetové stránky knihovny 

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

knihovny zasílány do deníku Dobrý den s kurýrem a Slováckého deníku, na okolní 

obecní úřady, do škol 

 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 8x a vypůjčilo se ve skladu 689 svazků knih a CD nosičů  

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

Hradiště 

 od září začal fungovat opět čtenářský kroužek pro žáky 2. – 6. tříd, který navštěvuje 

11 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 

 

 

 



8 
 

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.  

Probíhá donášková služba v rámci čtenářského kroužku – této služby využívá stále jedna 

čtenářka,  příležitostně se nosí i na požádání jiným čtenářům 

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. 

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), propagace akcí v okolních obcích 

 

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 cestovateli, s paní Mgr. Petrou Skočovskou při Pasování prvňáčků na čtenáře 

knihovny a výstavách, se základní školou T.G.Masaryka Bojkovice, ZŠ Záhorovice,  ZŠ a MŠ 

Komňa, MŠ Bojkovice, Muzeem Bojkovska a dalšími…. 
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Akce v průběhu roku: 

19. 1. 2017 – cestopisná beseda SENEGAL  – přednášela Lenka Hrabalová 

 

 

16.2.2017 – cestopisná beseda LAPONSKO – na kole za polární září – přednášel Ruda 

Růžička 

 

 

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ 

Vyhlášení nejlepšího čtenáře/čtenářky za rok 2016. Za kategorii dospělých čtenářů získala 

knižní cenu paní Dobroslava Zapletalová, za dětské čtenáře Denisa Šopíková. Obě z Bojkovic. 

9.3.2017 – beseda a autorské čtení s paní Kateřinou Dubskou – MALÉ ZÁZRAKY 
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14.3.2017 – POSEZENÍ SE SENIORY – součástí této akce byla i beseda s panem Tomášem 

Kosačíkem na téma „Jíme zdravě“. 

 

16.3.2017 – cestopisná beseda ALBÁNIE A KOSOVO – Evropě na stopě s panem Robertem 

Bazikou 

 

31.3.2017 – beseda a autorské čtení se spisovatelem Janem Opatřilem 

 

 

31.3.– 1.4.2017 – 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 s paní 

Markétou Klimentovou 
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4.4.2017 – PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ  - proběhlo za účasti hostů paní Aleny Bartošíkové a paní 

místostarostky Ing. Zdeňky Ondruškové. Vystoupily zde i děti ze čtenářského kroužku 

KNIHOMÍLEK. 

  

13.4.2017 – cestopisná beseda ÁZERBAJDŽÁN A ARMÉNIE s panem Stanislavem Tresou 

 

30.5.2016 – PUZZLEÁDA v rámci Dne dětí 

 

13.6.2017 – MÁMO, TÁTO, PŘIJĎTE K NÁM, KNIHOMÍLCI PŘEJÍ VÁM – vystoupení dětí ze 

čtenářského kroužku Knihomílek ke Dni matek a Dni otců pro klienty DPS Bojkovice 

 

 

TÝDEN KNIHOVEN 

26.9.2017 v rámci TK – BAZAR vyřazených knih ve spolupráci s Knihomílky 
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4.10.2017 POSEZENÍ SE SENIORY a 5.10.2017 cestopisná beseda MARIE TEREZIE, obě akce 

s paní Markétou KLIMENTOVOU, byly z důvodu jejího úmrtí zrušeny 

 

26.10.2017 – cestopisná beseda SICÍLIE – EXOTICKÁ PERLA STŘEDOMOŘÍ  s panem Janem 

Husákem 

 

 

16.11.2017 – cestopisná beseda  KYRGYZSTÁN s panem Michalem Štěpánkem 
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PRO DĚTSKOU KNIHU – 2.12.2017 

PEXESIÁDA – soutěž ve skládání pexesa 

 

 

Beseda a autorské čtení s paní Janou Císařovou z Bojkovic a paní Marií Machálkovou 

z Pitína. 

 

 

12.12.2017 –  ADVENTNÍ CHVILKY S KNIHOMÍLKY - vystoupení dětí ze čtenářského kroužku 

pro klienty DPS v ulici Černíkova – básně, písně a povídání s vánoční tematikou 

.  
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VÝSTAVY 

S láskou dětem – výstava ilustrací paní Marie Machálkové z Pitína, výstava MANDALY – 

výstava obrázků, které děti kreslily v rámci soutěže vyhlášené v Březnu – měsíci čtenářů,  

Záložka nejen papírová – výstava obrázků, které děti kreslily v rámci soutěže vyhlášené 

v říjnu v Týdnu knihoven, Co jsme našli v knihách aneb čím vším se dá kniha založit – 

výstava záložek, kterou nám zapůjčila paní knihovnice Markéta Petrů z knihovny Bedřicha 

Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti.  Výstava k 300. výročí narození Marie Terezie. 

 

 

 

 

ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK KNIHOMÍLEK  

 

Kroužek ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018. Od září ho navštěvuje ho celkem 11 dětí  

2. – 4. tříd. Děti nacvičily v tomto roce kratičké vystoupení pro klienty DPS ke DNI MATEK a 

DNI OTCŮ - Mámo, táto, přijďte k nám, Knihomílci přejí Vám, vánoční vystoupení nazvané 

Adventní chvilky s Knihomílky plné básniček, písniček a povídání, které předvedly klientům 

v DPS Bojkovice v ulici Černíkova. Zapojily se do  celonárodní akce Noc s Andersenem ve 

spolupráci s Muzeem Bojkovska. Účastnily se s krátkým programem i Pasování prvňáčků a na 

konci června jsme společně podnikli exkurzi do knihovny Františka Kožíka v Uherském Brodě, 

na pobočku Máj a podívali se i do planetária na kulturním domě. V září proběhl Bazar 
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vyřazených knih, kdy jsme si díky výtěžku z prodeje těchto knih zakoupili trička k prezentaci 

kroužku a knihovny.  

Mimo nacvičování na různá vystoupení a výroby přáníček na tato vystoupení, si v kroužku 

čteme, představujeme novou dětskou literaturu, hrajeme si různé slovní hry na procvičování 

slovní zásoby, 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.   

Akce čtenářského kroužku: 

31.3.2017  – Noc s Andersenem  

4.4.2017 – Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny 

13.6.2017 – Mámo, táto, přijďte k nám, Knihomílci přejí Vám – vystoupení ke Dni mate a Dni 

otců pro klienty DPS Bojkovice  

20.6.2017 – exkurze do knihovny Františka Kožíka v Uherském Brodě 

26.9.2017 – Bazar vyřazených knih 

12.12.2017 – Adventní chvilky s Knihomílky – vystoupení s vánoční tematikou pro klienty DPS 

Bojkovice v ulici Černíkova 

19.12.2017 – vánoční besídka s dětmi s rozdáváním dárků 
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BESEDY PRO ZŠ, MŠ  

 

V průběhu roku probíhaly také besedy pro děti základních a mateřských škol – pro 3. třídu 

besedy Bajky, pro všechny třídy MŠ – besedy o večerníčcích a besedy s paní Marií 

Machálkovou, informativní lekce pro 1. třídy ZŠ TGM, besedy s paní Marií Machálkovou pro 

žáky prvních ročníků, informativní lekce pro všechny ročníky ZŠ Záhorovice, informativní 

lekce pro 6. třídu ZŠ TGM, beseda o knihách pro děti z družiny a další..  
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15.-16.8.2017 – účast na knihovnickém zájezdu po knihovnách Rajhrad, Městské knihovny 

Soběslav, Obecní knihovny Boršov nad Vltavou a Univerzitní knihovny v Českých Budějovicích 

 

 

21.11.2016 – účast na každoroční konferenci pro starosty, zástupce obcí a knihovny regionu 

Uherského Hradiště v Dolním Němčí. 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.  

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNICE 

 

Účast na školení v knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana  v Uherském Hradišti -  Praktické 

ukázky v systému Clavius, školení Clavius – výpůjční proces, průřez dětskou literaturou, 

studijní zájezd po knihovnách, setkání starostů a knihovníků – prezentace V knihovnách 
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nemusí být prach ani nuda, Bezpečná jízda s knihovnou, Knihovny a GDPR – 18 hod. V tomto 

roce jsem standardy opět nesplnila z nedostatku času.  

 

 

 

V Bojkovicích, 6.2.2018 

Vypracovala: knihovnice Kristýna Šopíková 

 


