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Název knihovny:

Městská knihovna v Bojkovicích

Adresa:

Tovární 1020
687 71 Bojkovice

Evidenční číslo knihovny:

1035/2002

Zřizovatel:

Muzeum Bojkovska, p.o.

IČO:

720 555 02

Pobočky:

Bzová, Přečkovice

Knihovník:

Kristýna Šopíková – od dubna 2011

Kontakt:
Telefon:

+420 739 271 001

Mail:

info@knihovnabojkovice.cz

www adresa:

www.knihovnabojkovice.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
(jsou uváděny bez poboček Bzová a Přečkovice)

Základní:

rok 2018

rok 2019

KJ celkem k 31.12. sled. roku:

21547

21940

Naučná literatura:

8221

8292

Krásná literatura:

13326

13648

Počet docházejících periodik:

41

43

Přírůstky:

329

432

Úbytky:

384

13

Uživatelé:

rok 2018

rok 2019

Registrovaní čtenáři:

545

527

Registrovaní čtenáři do 15 ti let:

171

166

Návštěvníci celkem:

10504

9936

Návštěvníci knihovny:

9895

8500

Návštěvníci kulturních akcí:

912

1185

Návštěvníci vzdělávacích akcí:

332

125

Návštěvníci internetu v knihovně:

580

400

Návštěvníci on-line služeb:

609

1436

Výpůjčky:

rok 2018

rok 2019

Výpůjčky celkem:

15911

15191

Naučná literatura dospělým:

1567

1339

Krásná literatura dospělým:

10686

10162
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Naučná literatura pro mládež:

287

223

Krásná literatura pro mládež:

1430

1480

Výpůjčky periodik:

1941

1987

Prezenční výpůjčky:

1534

573

Prolongace:

2385

1928

Rezervace knih:

19

326

MVS – Meziknihovní výp. služba:

163

177

Kladně vyřízené MVS:

145

184

Počet souborů z VF:

5

4

Počet svazků z VF:

557

691

Kulturní a vzdělávací akce
pro veřejnost:

Počet hodin pro veřejnost týdně:

rok 2018

rok 2019

61

62

rok 2018

rok 2019

23

23

Elektronické služby knihovny:

rok 2018

rok 2019

Počet návštěv webové stránky:

6035

1954

Počet vstupů do el. katalogu z prostoru knihovny:

643

690

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

542

1258

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

3

30

Počet vstupů do el. výp. protokolu mimo knihovnu:

67

178
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Průměr návštěvníků denně:

60 čtenářů

Průměr výpůjček na jednoho čtenáře za rok:

29 knih

Nákup knih – částka na rok 2019 na nákup knih v knihovně B. B. Buchlovana v Uh. Hradišti
byla 70 000,- Kč, mimo nákup v KBBB Uh. Hradiště se nakoupily knihy za cca 9095,- Kč,
nákup periodik za 11861,- Kč.

POBOČKY BZOVÁ, PŘEČKOVICE
Půjčovní doba na knihovnách byla 2 hodiny týdně v Přečkovicích i ve Bzové. V knihovně ve
Bzové začala půjčovat nová knihovnice Martina Vavrušová a na pobočce v Přečkovicích stálá
knihovnice Jana Říhová.
Paní knihovnice Vavrušová 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 vybírat 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 191 svazků a Přečkovice 1x – celkem se půjčilo 67 svazků. Obě
knihovny pravidelně odebíraly zpravodaj Naše Bojkovsko a časopis Moje zdraví. 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. Na knihovně
Bzová se začal plnit fond do katalogu nového knihovního systému Tritius.

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. S vykonáváním RF souvisí pomoc při statistice knihovního fondu (KF) a
zpracování ročního statistického výkazu knihoven, poradenství, konzultace pro
neprofesionální knihovníky místních knihoven, poradenství při tvorbě www stránek,
metodické návštěvy v místních knihovnách. V některých knihovnách proběhla aktualizace
knihovního fondu a následné vyřazování, dohledávaly se ztráty po revizi KF, v Nezdenicích se
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vložil nový fond do starého, v knihovně v Rudicích byla zaučena nová knihovnice. Při kontrole
činnosti na knihovnách proběhla také setkání se zástupci jednotlivých obcí.

ČINNOST KNIHOVNY
























půjčování knih a periodik, někdy i mimo půjčovní dobu
půjčování deskových her
obalování, oprava poškozených knih, pravidelná údržba knihovního fondu
v průběhu roku se vyřadilo jen 13 svazků - ztrát
cirkulace knih do depozitáře a z depozitáře na kulturní dům – celek 18 dokumentů
zamluveno a vyzvednuto
konečné zpracování nově zakoupených knih a periodik – přidělení přírůstkových čísel
a čárových kódů, orazítkování a vřazování do fondu, následná propagace na
stránkách knihovny, facebooku a plakátcích umístěných v prostorách knihovny
obalování knih, převážně z depozitního skladu, přeznačování MDT v dětském
oddělení
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 - zpracování požadavků v počítači, zaslání
požadavků do knihoven, následné zpracování po doručení knih, odvoz MVS do
knihoven. Knihy na MVS se půjčily z KBBB v Uherském Hradišti, ze Zlína a ze Starého
Hrozenkova
pravidelná údržba počítačů v prostorách knihovny
obsluha a aktualizace facebookových a webových stránek knihovny
zpracování měsíčního statistického výkazu
objednávání zboží a materiálů pro knihovnu v průběhu roku
prodej zpravodaje Naše Bojkovsko
vyřizování mailů, dotazů, rezervací, zámluvek a objednávek knih přes web
instalace výstav a drobných výstavek průběžně po celý rok
práce s fondem – řazení, rovnání, kontrola fondu, ukládání, oprava, vyřazování
pravidelně se psaly články do zpravodaje Naše Bojkovsko a informace o akcích
knihovny zasílány 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 4x a vypůjčilo se ve skladu 691 svazků knih
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jezdilo se na porady a školení převážně do knihovny B. B. Buchlovana Uherské
Hradiště, do Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně
každý týden pravidelné porady v Muzeu Bojkovska
zajišťování kulturních akcí pro veřejnost – cestopisné přednášky, autorská čtení, akce
pro děti, výstavy, tvorba propagace, doplňování na web, Facebook
příprava besed pro školy a školky
v první polovině roku fungoval čtenářský kroužek pro žáky 2. – 6. tříd, který
navštěvovaly 4 děti, v druhé polovině roku v novém školním roce kroužek nebyl
z důvodu malého počtu dětí otevřen
od října začalo setkávání přátel a příznivců knihovny, vždy jednou do měsíce
knihovna se zapojila do několika projektů: Magnesia Litera, Čtení pomáhá, Už jsem
čtenář – knížka pro prvňáčka, projekt Česká knihovna, Noc s Andersenem,
Beanchmarking knihoven
pomoc při RF – regionálních funkcích – knihovna má na starosti 6 knihoven regionu,
na tyto knihovny dohlíží, vykonává na knihovnách minimálně 1x ročně kontrolu
činnosti a jedná s představiteli obce. Podle potřeby se o tyto knihovny stará a
komunikuje s knihovníky
pomoc knihovníkům na pobočkách Bzová a Přečkovice
mimo pracovní dobu knihovnice byly pořádány cestopisné přednášky a autorská
čtení, Den pro dětskou knihu a Pexesiáda, Noc s Andersenem, čtenářský kroužek a
setkávání s příznivci knihovny, pomoc při některých kulturních akcích Města
Bojkovice

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 těm, kteří nemohou do knihovny přijít osobně
Půjčování tašek a deštníků – viz. Dodatkové služby výpůjčního řádu
Čtenáři i návštěvníci knihovny nadále mohli využívat zdarma internet v knihovně – byly
k dispozici 3 počítače pro dospělé, také využít možnosti připojení na wi-fi síť
Kopírování formátu A3 a A4 černobíle a barevně, zvětšování nebo zmenšování kopií
Skenování, laminování, vázání dokumentů (kroužková vazba, nasunovací lišty), oprava knih
a učebnic pro veřejnost
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Rezervace, prolongace (prodloužení) knih, zámluvky knih z depozitáře a knih půjčených,
MVS, objednávky knih
Propagace knihovny – 6x ročně články do zpravodaje Naše Bojkovsko, propagace v místním
rozhlase, na plakátcích, www stránkách města a knihovny, facebooku, registrace celostátních
akcí Týden knihoven, Den pro dětskou knihu na SKIPu (Svaz knihovníků a informačních
pracovníků), propagace akcí v okolních obcích

AKCE KNIHOVNY
Cestopisné přednášky a autorská čtení pro veřejnost od října do dubna, 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, Den pro dětskou knihu
(vychází vždy na poslední sobotu před začínajícím adventem), čtenářský kroužek Knihomílek
- vystoupení dětí na Pasování prvňáčků, setkávání příznivců knihovny 1x za měsíc

Spolupráce s cestovateli, autory, s paní Mgr. Petrou Skočovskou při Pasování prvňáčků na
čtenáře knihovny, se základními a mateřskými školami i z okolních obcí , Muzeem Bojkovska,
Knihovnou Muzea Bojkovska, Obecní knihovnou ve Starém Hrozenkově a dalšími….

24.1.2019 – cestopisná přednáška TURECKO – dechberoucím Kurdistánem
Michal Štěpánek
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– přednášel

7.2.2019 – cestopisná přednáška SLOVINSKO – rozmanitost na dosah ruky – přednášel Jan
Husák

21.2.2019 – cestopisná přednáška BAJKAL – šamanská perla Sibiře – přednášel Ivo Dokoupil

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Vyhlášení nejlepšího čtenáře/čtenářky za rok 2018. Za kategorii dospělých čtenářů získala
knižní cenu paní R. Munzarová, za dětské čtenáře A. Mikeš.

12.3.2019 – autorské čtení s paní Libuší Křapovou pro žáky 2.ročníku ZŠ TGM Bojkovice
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14.3.2019 – cestopisná přednáška NEPÁL – království Mustang stále žije – přednášel Robert
Bazika

20.3.2019 – POSEZENÍ SE SENIORY – součástí akce bylo trénování paměti s paní Romanou
Marečkovou – knihovnicí ze Starého Hrozenkova

11.4.2019 – cestopisná přednáška BARMA – přednášela Marie Lollok Klementová

30.3.–31.3.2019 – NOC S ANDERSENEM pro děti ze čtenářského kroužku – ve spolupráci
s Muzeem Bojkovska a Obecní knihovnou ve Starém Hrozenkově – v podvečerních hodinách
11

beseda s Marií Machálkovou z Pitína, večerní vycházka městem, nocování v muzeu. Akce
ukončena v sobotu 24.3.2019 v dopoledních hodinách.

V březnu byla vyhlášena výtvarná soutěž pro děti „ILUSTRACE ONDŘEJE SEKORY.“ Od května
pak byla v knihovně nainstalována výstava prací z této soutěže, která trvala až do konce
roku. 8 dětí bylo náhodně vylosováno a získalo drobné ceny. Losování proběhlo za účasti
veřejnosti.

Březen – výstava PATCHWORK a šité výrobky Martiny Krystenové z Bojkovic

23.4.2018 – PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ - proběhlo za účasti regionální autorky Aleny
Bartošíkové, starosty města Petra Viceníka a ředitele Muzea Bojkovska Tomáše Hamrlíka.
12

Vystoupily zde i děti ze čtenářského kroužku KNIHOMÍLEK, které celým programem nejen
provázely.

14.5.2019 - uutorské čtení s paní Libuší Křapovou pro žáky 3.tříd
s regionální autorkou Libuší Křapovou

28.5.2019 – PUZZLEIÁDA – soutěž ve skládání puzzle ke Dni dětí
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ZŠ TGM Bojkovice

Červen – prosinec – výstava DECOUPAGE a dekorované předměty Leony Zimčíkové
z Bojkovic

TÝDEN KNIHOVEN

1.10.2019 - POSEZENÍ SE SENIORY A PŘÍZNIVCI KNIHOVNY – součástí setkání beseda
s regionální autorkou Janou Císařovou

2.10.2019 – přednáška WEBOVÝ KATALOG A ČTENÁŘSKÉ KONTO – přednášela Kristýna
Šopíková
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10.10.2019 – autorské čtení s regionální autorkou Kateřinou Dubskou – součástí byla
autogramiáda a představení knihy Z KOPCE DO KOPCE

11.10.2018 – cestopisná beseda KYRGYZSTÁN NA KOLE s Rudolfem Růžičkou

17.10.2019 – cestopisná přednáška JEDEN ROK V (DIVO)ČÍNĚ – přednášela Diana Hodulíková
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14.11.2019 – cestopisná přednáška PO STOPÁCH TROLLŮ - přednášel Miroslav Rafaj

27.11.2019 – cestopisná přednáška KANADA – přednášel Marek Císař

PRO DĚTSKOU KNIHU – 1.12.2019
PEXESIÁDA – soutěž ve skládání pexesa
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VÝSTAVY

Ilustrace Ondřeje Sekory
Patchwork a šité výroby Martiny Krystenové z Bojkovic
Decoupage a dekorativní výrobky Leony Zimčkové
Keramika dětí a dospělých z keramického kroužku při ZŠ Pitín
Galuška-Kožík-Legátová-Zikmund – výstava k výročí regionálních autorů

ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK KNIHOMÍLEK
Kroužek ve školním roce 2018/2019 navštěvovaly 4 děti. Zapojily se do celonárodní akce Noc
s Andersenem ve spolupráci s Muzeem Bojkovska a Obecní knihovnou ve Starém
Hrozenkově. Účastnily se s krátkým programem i Pasování prvňáčků. V první polovině
školního roku 2019/2020 kroužek nebyl otevřen pro nedostatek zájemců.
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V kroužku jsme si četli, představovali novou dětskou literaturu, hráli různé slovní hry na
procvičování slovní zásoby, soutěže, kvízy, aj., připravovali se na vystoupení.

Akce čtenářského kroužku:
30.3.-31.3.2018 – Noc s Andersenem
23.4.2017 – Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny

BESEDY PRO ZŠ, MŠ
V průběhu roku probíhaly také besedy pro děti základních a mateřských škol – pro žáky
2. a 3.ročníků ZŠ TGM Bojkovice proběhla dvě autorská čtení s regionální autorkou Libuší
Křapovou, pro 1.ročníky ZŠ TGM proběhly čteníčka a informativní lekce, Pasování prvňáčků,
pro 4. ročník ZŠ TGM beseda Bajky, pro 5.ročník ZŠ TGM beseda Fantasy, děti z obou
mateřských škol navštívily knihovnu na besedě O pohádkách z večerníčků, proběhlo setkání
se žáky ZŠ Štefánikova, beseda pro čtenářský kroužek při ZŠ TGM o knižních novinkách,
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besedy o J. Ladovi pro družiny, besedy pro 1.ročník ZŠ Záhorovice – Rozfoukané pohádky, Jak
se O stalo králem, pro 2. a 3. ročníky ZŠ Záhorovice besedy o současných dětských autorech.

VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNICE
Účast na školení v knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti v průběhu
roku - školení Canva, workshop Deskovky v knihovnách, Slam Poetry s Jiřím Juráněm,
současná americká literatura, scénické čtení v praxi, e-learning GDPR a knihovny, v Krajské
knihovně Františka Bartoše ve Zlíně školení Mediální gramotnost pro knihovníky. Celkem 22
vzdělávacích hodin, standard nesplněn.
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26.11.2019 – účast na každoroční Konferenci pro starosty, zástupce obcí a knihovny regionu
Uherského Hradiště. V přednáškovém sále Slováckého muzea v Uherském Hradišti proběhlo
zahájení a tři přednášky - Standardy (nejen) pro knihovny, Nemusí pršet, stačí, když kape
aneb Když velká změna není v dohledu, Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukce
knihoven aneb co nabízí pro knihovníky a zřizovatele? Po skončení těchto přednášek byly
představeny oceněné knihovny a osobnosti Zlínské kraje za rok 2019 za okres Uherské
Hradiště. Této konference se zúčastnil také ředitel Muzea Bojkovska pan Tomáš Hamrlík
a místostarostka města paní Dagmar Peřestá.

NOVÝ KNIHOVNÍ SYSTÉM TRITIUS

Na začátku června přešla městská knihovna na nový výpůjční systém Tritius. Na systém byla
poskytnuta dotace z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury
v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3). Nákupem tohoto systému se
rozšířila i licence na svazky, což umožnilo i zavedení elektronického katalogu na pobočky
Bzová a Přečkovice. Knihovny tak budou mít také webové katalogy knih a časem
i automatizovaný výpůjční systém. Na konci prázdnin se právě na pobočce Bzová začal fond
do systému plnit – stahovali se a opravovaly záznamy, vytvářely se záznamy nové, každému
titulu se udělovalo nové přírůstkové číslo a čárový kód, většina knih byla znovu obalena
a na hřebech knih přeznačovány MDT a lepena abeceda pro lepší vyhledávání. Vkládání
záznamů do systému prováděla bývalá knihovnice Božena Gajdová a brigádnice Denisa
Šopíková.
Pro městskou knihovnu se díky tomuto systému zjednodušily některé činnosti spojené
s půjčováním knih, změnil se webový katalog, měl by být přehlednější a pohodlnější. Výstupy
nejen z pokladny jsou také jednodušší, účtenky se začaly tisknout přímo z termotiskárny.

V Bojkovicích, 30.1.2020
Vypracovala: knihovnice Kristýna Šopíková
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