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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 

 

 

 

 

mailto:info@knihovnabojkovice.cz
http://www.knihovnabojkovice.cz/
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ÚVOD 

 

Minulý rok zasáhla naši republiku a celý svět pandemie koronaviru COVID-19 

(odborně SARS-CoV2). Podepsalo se to také na celkovém dění naší knihovny. 

Protože byl několikrát vyhlášen nouzový stav, velmi často se knihovny uzavíraly,                 

a tím byly ovlivněny i roční statistiky. Naše knihovna byla také několikrát uzavřena. Podle 

vládního nařízení a obecně platné tabulky PES (protiepidemiologický systém) se kromě 

běžného provozu půjčovalo např. i přes výdejní okénko.  

  Dopad tato situace měla taktéž na kulturní, vzdělávací a pravidelné akce, které 

knihovna v daném roce pořádala. 

  

 

 

V roce 2020 měla proběhnout revize knihovního fondu v Městské knihovně 

v Bojkovicích a v jejich pobočkách Bzová a Přečkovice dle zákona č. 257/2001 Sb.,                         

o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. 

Z důvodu přechodu na nový knihovní systém TRITIUS a retrokonverze knih (převod 

lístkového katalogu do elektronické podoby) poboček Bzová a Přečkovice byl posunut 

termín zahájení revize knihovního fondu na rok 2021 a to v rozsahu a způsobem, které 

předpisuje knihovní zákon.  
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STATISTICKÉ ÚDAJE 

(jsou uváděny bez poboček Bzová a Přečkovice) 

 

Základní:     rok 2019   rok 2020 

KJ celkem k  31.12. sled. roku:   21940    22411 

Naučná literatura:    8292    8355  

Krásná literatura:    13648    14056 

Počet docházejících periodik:  43    42 

Přírůstky:     432    471 

Úbytky:     13    0 

 

Uživatelé:     rok 2019   rok 2020 

Registrovaní čtenáři:    527    457 

Registrovaní čtenáři do 15 ti let:  166    125   

Návštěvníci celkem:    9936    7431  

Návštěvníci knihovny:    8500    5587   

Návštěvníci kulturních akcí:   1185    248   

Návštěvníci vzdělávacích akcí:  125    10 

Návštěvníci internetu v knihovně:  400    202 

Návštěvníci on-line služeb:   1436    1844 

 

Výpůjčky:     rok 2019   rok 2020 

Výpůjčky celkem:    15191    11497 

Naučná literatura dospělým:   1339    971 

Krásná literatura dospělým:   10162    7900 
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Naučná literatura pro mládež:  223     137 

Krásná literatura pro mládež:  1480     739 

Výpůjčky periodik:    1987     1669 

Jiné (deskové hry…)         81 

Prezenční výpůjčky:    573     20  

Prolongace:     1928     2425 

Rezervace knih:    326     373 

MVS – Meziknihovní výp. služba:  177     193 

Kladně vyřízené MVS:    184     181 

Počet souborů z VF:    4     3 

Počet svazků z VF:    691     386 

 

Kulturní a vzdělávací akce 

 pro veřejnost:     rok 2019  rok 2020 

        61   13 

 

Počet hodin pro veřejnost týdně:  rok 2019  rok 2020 

        23   23 

 

Elektronické služby knihovny:     rok 2019 rok 2020 

Počet návštěv webové stránky:     1954  3658 

Počet vstupů do el. katalogu z prostoru knihovny:   690  490 

Počet vstupů do el. k. z prostoru mimo knihovnu:   1258  1655 

Počet vstupů do el. výp. protokolu z prostoru knihovny:  30  49 

Počet vstupů do el. výp. protokolu mimo knihovnu:  178  189 
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Nákup knih – částka na rok 2020 na nákup knih přes knihovnu B. B. Buchlovana                            

v Uherském Hradišti byla 75 000,-  Kč,  na předplatné periodik a nákup knih mimo                      

B. B. Buchlovana v Uh. Hradišti činila 24 052,- Kč.  

 

POBOČKY BZOVÁ, PŘEČKOVICE 

 

Půjčovní doba na knihovnách byla 2 hodiny týdně v Přečkovicích  i ve Bzové. V knihovně ve 

Bzové půjčovala paní Martina Vavrušová a na pobočce v Přečkovicích paní  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 – 

z důvodu častého zavírání knihoven se v tomto roce knihy z výměnného fondu pro knihovny 

nepůjčovaly. Obě knihovny pravidelně odebíraly zpravodaj Naše Bojkovsko a časopis Moje 

zdraví, knihovna Bzová pak časopis Zahrádkář. Na těchto knihovnách si čtenáři mohli zapůjčit 

časopisy, které se vyřazovaly na začátku roku z městské knihovny. Také tyto knihovny byly 

z důvodu koronaviru v průběhu roku uzavírány. Na knihovně Bzová se pokračovalo v plnění 

fondu do katalogu nového knihovního systému Tritius, které bylo ukončeno v září 2020. 

Čtenáři této knihovny si mohou tak knihy již vybírat i z katalogu, který je online dostupný na 

webových stránkách městské knihovny – www.knihovnabojkovice.cz.  

 

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. V Nezdenicích se uskutečnila revize knihovního 

fondu, tento rok byl zaměřen také na kontrolu webových stránek knihoven. Všechny hodiny 

na RF se však kvůli koronaviru nevyčerpaly. Při kontrole činnosti na knihovnách proběhla 

také setkání se zástupci jednotlivých obcí. 
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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 kvůli revizi a zmatků v KF způsobených převodem do Tritia 

nevyřazovalo, bude se větší množství vyřazovat v roce 2021 před revizí KF 

 cirkulace knih do depozitáře a z depozitáře na kulturní dům – celkem 7 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, začalo se přeznačování signatur 

v dospělém oddělení a dokončení přeznačování v oddělení pro děti 

 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 měsíčních statistických výkazů 

 objednávání zboží a materiálů pro knihovnu v průběhu roku 

 prodej zpravodaje Naše Bojkovsko 

 vyřizování mailů, dotazů, rezervací, zámluvek a objednávek knih přes web 

 příprava a instalace výstavy 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 3x a vypůjčilo se ve skladu 386 svazků knih  

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

Hradiště, do Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně 

 pravidelné porady v Muzeu Bojkovska 
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 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 

 pokračovalo se v setkávání přátel a příznivců knihovny 

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

čtenář – knížka pro prvňáčka, projekt Česká knihovna, Noc s Andersenem, 

Beanchmarking knihoven – některé akce však díky koronaviru byly přesunuty nebo 

pak následně zrušeny 

 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 

 

ČINNOST V DOBĚ UZAVŘENÍ KNIHOVNY 

 

 pomoc při šití roušek – na začátku epidemie 

 přeznačování, přebalování dětské naučné literatury, dětské beletrie a ukládání do 

nových regálů 

 začalo přeznačení naučné literatury, přebalení některých knih v naučné literatuře pro 

dospělé v oddělení půjčovny, výběr knih a návrh na jejich vyřazení nebo ukládání 

titulů do depozitáře 

 v depozitáři se pokračovalo v budování nových regálů pro dětskou literaturu a 

kompletně byly nainstalovány regály pro uložení naučné literatury 

 

 

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 
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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 

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 na SKIPu (Svaz knihovníků a informačních pracovníků), propagace akcí 

v okolních obcích, v MŠ a ZŠ 

 

AKCE KNIHOVNY 

 

Pravidelné akce jako Březen – měsíce čtenářů, Týden knihoven, Pexesiáda, Puzzleiáda, Den 

pro dětskou knihu, Noc s Andersenem a s nimi některé spojené a naplánované cestopisné 

přednášky a autorská čtení, besedy pro ZŠ a MŠ musely být  kvůli koronaviru zrušeny.

 

Ze začátku roku proběhlo několik setkání SPOLKU PŘÁTEL KNIHOVNY 

 

23.1.2020 – cestopisná přednáška SRÍ LANKA   – přednášel Robert Bazika 
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13.2.2020 – cestopisná přednáška TURKMENISTÁN – přednášel Stanislav Tresa 

 

             

27.2.2020 – cestopisná přednáška NÁRODNÍ PARKY JIHOZÁPADU USA – přednášel Martin 

Ondrášek 

 

  

 

24.6.2020 – PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ  ze ZŠ Záhorovice – proběhlo za účasti pana starosty 

Obce Záhorovice Miroslava Andrlíka, pana ředitele Muzea Bojkovska Tomáše Hamrlíka, 

rodičů žáků a třídní učitelky. Krátkým programem děti provedl Ferda s Beruškou – žáci 7.třídy 

ZŠ TGM Bojkovice. Prvňáčci se zúčastnili pasování v rámci projektu Už jsem čtenář – Knížka 

pro prvňáčka. Z tohoto projektu získal každý žák knížku Katka a klokan ze šuplíku od Lenky 

Rožnovské a od pana starosty dostal každý žáček ještě balíček s drobnostmi. Akce proběhla 

kvůli koronaviru za přísných hygienických podmínek.  
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30.9.2020 PASOVÁNÍ DRUHÁČKŮ ze ZŠ TGM Bojkovice – tato akce proběhla z důvodu 

zpřísnění vládních opatření pouze za účasti knihovnice a třídních učitelů. A protože se tyto 

první ročníky nestihly pasovat v jarním období, byly pasování už jako žáci druhých tříd. 

Součástí této akce byla i informativní lekce pro žáky. Díky projektu Už jsem čtenář – Knížka 

pro prvňáčka, do které byla škola zapojena, dostal každý žák také jako vzpomínku na 

pasování knížku Katka a klokan ze šuplíku od Lenky Rožnovské, pasovací listiny, záložky a 

sladkosti.  

 

       
  

 

TÝDEN KNIHOVEN 

 

V Týdnu knihoven proběhlo vyhlášení nejlepšího čtenáře/čtenářky za rok 2019. Drobnou 

cenu v kategorii dospělých získala paní Jana Müllerová a za dětskou kategorii žákyně Kristýna 

Bělušová. Ceny jim byly předány přímo v knihovně individuálně. 
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1.10.2020 -  cestopisná přednáška ANTARKTIDA – POBYT (NE)VĚDCE NA ČESKÉ ZÁKLADNĚ – 

přednášela Alena Žákovská 

 

 

VÝSTAVY 
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Výstava ilustrací žáků základních a mateřských škol Svět pohádek Boženy Němcové  

Tematická výstava k historii a dílu Boženy Němcové 

Keramika dětí a dospělých z keramického kroužku při ZŠ Pitín 

 

 

ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK KNIHOMÍLEK 
 

Kroužek ve školním roce 2019/2020 nebyl v tomto školním roce z důvodu koronaviru 

otevřen.  

 

BESEDY PRO ZŠ, MŠ  

 

V průběhu minulého roku se uskutečnilo jen několik málo besed pro žáky základních škol. 

V únoru navštívili knihovny žáci 6. A. třídy na besedě o české autorce Boženě Němcové, v září 

děti ze 3. a 4. třídy ZŠ Záhorovice navštívili knihovnu na besedě o spisovatelce Astrid 

Lindgrenové. Žáci druhé třídy ZŠ Záhorovice se seznámili s tím, jak vzniká kniha a proběhla 

informativní lekce. Po té byli vylosování výherci z výtvarné soutěže Ilustrace Boženy 

Němcové. Ceny se výhercům předaly individuálně přímo v knihovně. V říjnu pak přišli do 

knihovny žáci ze ZŠ Štefánikova. 

 

                    

VZDĚLÁVÁNÍ KNIHOVNICE 

 

Účast na školení v knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana  v Uherském Hradišti v průběhu 

roku -  školení Mediální gramotnost pro knihovníky, Young Adult literatura, Průřez 

slovenskou literaturou, účast na semináři pracovníků profesionálních knihoven Zlínského 

kraje a účast na Prázdninovém setkání knihoven regionu Uherského Hradiště v knihovně 

Františka Kožíka v Uherském Brodě. Celkem čerpáno 11 vzdělávacích hodin – standard 

nesplněn, částečně z důvodu koronaviru.  
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OCENĚNÍ KNIHOVNÍK ZLÍNSKÉHO KRAJE 
 

15. září 2020 převzala knihovnice Kristýna Šopíková z rukou Mgr. Miroslava Kašného 

vyznamenání  Knihovník roku Zlínského kraje za rok 2020 za mimořádně obětavou a aktivní 

práci pro místní kulturní dění.  Akce se uskutečnila v prostorách Krajské knihovny Františka 

Bartoše ve Zlíně právě pod záštitou radního Zlínského kraje Mgr. Miroslava Kašného.  

 

ŽÁDOST Z PROJEKTU VISK 3 

 

V prosinci roku 2020 podala naše knihovna  žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru 

umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury na podprogram Informační centra 

veřejných knihoven (VISK3) v rámci programu veřejné informační služby pro rok 2021. 

Cílem projektu je obnovit zastaralé technické vybavení městské knihovny a spočívá 

v zakoupení notebooku k pořádání přednášek, pořízení moderního dotykového počítače NEK 

profi ke zvýšení dostupnosti knižního fondu pro návštěvníky knihovny a zakoupení 

fotoaparátu k dokumentaci veřejných akcí knihovny a pořizování fotografií pro přípravu 

přednášek, besed a informativních lekcí. 

 

 

V Bojkovicích, 30.1.2021 

Vypracovala: knihovnice Kristýna Šopíková 

 


