Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2018
Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. A
knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní vesnické knihovny.
Knihovna je kulturní zařízení města, svými aktivitami podporuje rozvoj čtenářství, vzdělání,
informační gramotnosti, umožňuje svým uživatelům přístup k fondu knihovny, informacím
jak v tištěné tak v elektronické podobě. Je místem setkávání, nabízí veřejnosti příjemný
prostor bez bariér fyzických, sociálních, kulturních, národnostních či věkových. Spolupracuje
s neziskovými organizacemi, školami a sdruženími. Podporuje aktivní využití volného času.
Pohotově reaguje na měnící se požadavky uživatelů knihoven zaváděním nových
informačních technologií.

Základní informace
Zřizovatel: Městské kulturní středisko Lidový dům Blovice
Adresa: Bělohrobského 78, 33601 Blovice
Kontakt: info@knihovnablovice.cz, mvs@knihovnablovice.cz,
www.knihovnablovice.cz
tel. 371 522 158
Knihovnice: Monika Petráňová, Hana Milotová, Drahomíra Seidlová
Půjčovní doba: pondělí
8-12 13-18
středa a pátek
8-12 13-17

Knihovní fond
Knihovna se snaží účelně a systematicky vytvářet kvalitní knihovní fond, uchovávat ho,
ochraňovat a zpřístupňovat pro každého. Aktualizací a soustavnou obměnou si zachovává
svůj společenský význam a přiměřenou aktuálnost.
Městská knihovna měla ke konci roku 2018 ve svém fondu 28853 svazků knih, 3668 svazků
brožur a odebírá 24 titulů periodik. Kromě 5601 svazků uložených ve skladu a 7987 svazků
regionálního fondu si všechny ostatní mohou návštěvníci vybrat ve volném výběru.
Podařilo se získat do fondu 1473 nových knih. Převážně se nakoupila beletrie, do naučné
literatury přibylo 122 svazků. Do regionálního oddělení přibylo 527 svazků. Knihy se
nakupují hlavně internetovou cestou přímo u nakladatelství s rabaty (25-30 %). Každoročně
se zapojujeme do projektu vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR Česká knihovna, z kterého
získáváme nekomerční tituly české literatury. Podle schválených standardů pro knihovny
jsou vynaložené prostředky na nákup nových knih dostačující - 45 Kč na obyvatele obce je
splněno.

Přehled stavu KF
Celkem svazků knih 28 853
z toho naučné 5 789
z toho beletrie 23 064
přírůstek KF 1 473 z toho 527 svazků výměnného fondu
úbytek KF 1 020

Čtenáři
V roce 2018 se zaregistrovalo do knihovny 603 čtenářů, z toho 236 čtenářů do 15 let. Počet
dospělých i dětských čtenářů mírně poklesl v porovnání s předcházejícím rokem. I přes to, ale
bylo zaregistrováno 83 nových čtenářů. Dveřmi knihovny prošlo 10189 návštěvníků včetně
těch, kteří navštívili pořádané akce, nebo přišli využít veřejný internet. Počet návštěv našich
webových stránek stále stoupá. Zde mohou návštěvníci nahlédnout do svého čtenářského
konta, prodlužovat výpůjčky a rezervovat si knihy.
Celkový počet čtenářů tvoří více než 15% z celkového počtu obyvatel Blovic. Více než 72%
čtenářů jsou ženy. Mezi čtenáři, převažují blovičtí občané, jejich 82%. Potěšující je počet dětí
do 15 let, který tvoří téměř 40%.

Přehled počtu čtenářů
Celkem 603
z toho do 15 let 236
počet návštěvníků celkem 10 189
počet návštěvníků půjčoven a studoven 7 504
počet návštěvníků on-line služeb 12 140

Výpůjčky
Počet celkových výpůjček mírně klesl, ale o půjčování je stále zájem. Počet výpůjček na
jednoho čtenáře je 51,35, na 1 návštěvníka 4,12. V průměru se na jednoho obyvatele půjčilo
7,78 svazku knih nebo časopisů. Nejvíce se půjčují knihy (94,52%, 5,48% časopisů). Čísla
svědčí o trvajícím poklesu zájmu čtenářů o časopisy.
Nejvíce se půjčilo beletrie pro dospělé (64,91%), zájem je i o naučnou literaturu. Čtenáři
využívají rezervací knih u pultu i přes online katalog na webu.
Knihy se půjčují i jiným knihovnám a z jiných knihoven prostřednictvím Meziknihovní
výpůjční služby (MVS). Vyřídili jsme 98 obdržených požadavků z jiných knihoven a 49
požadavků jsme poslali na jiné knihovny. Služba je zpoplatněna podle ceníku knihovny.

Přehled výpůjček
celkem výpůjček 30 967
z toho výpůjčky knih 29 271
z toho výpůjček periodik 1 696
výpůjčky podle tematického zaměření:
beletrie pro dospělé 20 101
naučná lit. pro dospělé 1 835
beletrie pro děti 6 097
naučná lit. pro děti 1 238

Pořádané akce
Celkem se v knihovně uspořádalo 79 kulturních a vzdělávacích akcí. Akce jsou určené pro
veřejnost i pro školy v našem okolí. (Základní školy, Mateřské školy, Gymnázium).
Opět se do knihovny podařilo pozvat známé osobnosti nejen z řad spisovatelů.
Autorku knih pro děti paní Petru Braunovou, beseda byla určena pro žáky 1. tříd Základní
školy Blovice.
Stylistku a vizážistku paní Danu Beranovou s besedou Jak nosit to, co tělu i duši sluší.

Slečnu Danu Šimkovou na dvě besedy na téma Vznik republiky pro žáky druhého stupně
Základní školy Blovice.
Pana Rudolfa Desenského s velice zajímavým povídáním o chování a výchově psů.
Cestovatale pana Petra Nazarova s besedou Nový Zéland- v zemi Aotearoa.
Paní Marcelu Krčálová s besedou S vůní a vášní čokolády, s ochutnávkou kvalitní čokolády a
možností zakoupení.
Besedy byly veřejností i školou nadšeně přijaty.
I další akce, které knihovna pořádala, byly velice zajímavé.
Pan Ing. Roman Končel ředitel ZOO Ústí nad Labem a kynolog s besedou na téma výběr
štěněte s ukázkou výcviku psa
Paní Monika Nováková ošetřovatelka opic v ZOO Plzeň s besedou Jak žijí opice v ZOO
Plzeň.
Během roku se v knihovně vystřídali na besedách studenti primy i prvního ročníku Gymnázia
Blovice, všechny třídy prvního stupně Základní školy Blovice, děti z Mateřské školy Blovice.
Cestu k nám našly děti z okolních mateřských škol. Mateřské školy Chocenice, Nezvěstice
(2x), Spálené Poříčí (3x).
Stále rozšiřujeme témata besed a tím se snažíme vyhovět přáním a požadavkům učitelů.
Při besedách se děti seznamují s novými knihami, získávají informace o spisovatelích, ale i o
internetu, ilustracích a dalším.
V březnu jsme vyhlásili Nejlepšího dětského čtenáře. Stal se jím Lukáš Marek, který se svojí
maminkou pravidelně navštěvuje knihovnu a půjčuje si nejvíce knihy o přírodě.
Během roku probíhají v knihovně různé vědomostní i výtvarné soutěže.
Tradičními akcemi jsou Veřejné pohádkové čtení a Pasování prvňáků na čtenáře. Obě akce
jsou u dětí oblíbené. Přispívají ke zvýšení čtenářské gramotnosti. Z projektu „Už jsem čtenář“
se nám podařilo získat zdarma knihy jako odměnu pro pasované prvňáky.
Spousta práce, která předchází každé besedě i přípravě soutěží se nám vrací v podobě nových
čtenářů.
Vítané jsou výtvarně laděné akce např. Zdobení vánočního stromečku. Od dubna děti měly
možnost soutěžit o vstupenku do ZOO Plzeň. Aby ji získaly, musely si 12x půjčit knihu
s přírodní tématikou. Se ZOO úspěšně spolupracujeme již několik let. Distribuujeme mezi
naše čtenáře jejich časopis Iris. Na začátku nového školního roku jsme pro žáky a studenty
připravili akci balení učebnic.
Nově jsme zkusili vyhlásit čtenářskou soutěž s názvem Dětská čtenářská výzva, při které děti
musely přečíst během kalendářního roku 8 knih podle zadaných parametrů a ke každé knize
vypracovat pracovní list. Velice nás potěšilo, že 10 dětských čtenářů splnilo podmínky
soutěže.
Dobrovolní knihovníci z okolních knihoven, pro které poskytujeme regionální funkce, se
scházejí v knihovně na pracovních poradách.

Přehled akcí
Pasování na čtenáře pro 1.tř.ZŠ 3x
Besedy pro ZŠ 32x
Beseda pro MŠ 13x
Informační lekce pro Gymnázium 2x
Veřejné pohádkové čtení 6x
Přednášky + ostatní besedy 23x
Porada knihovníků regionu 2x

Další služby pro čtenáře
K běžným službám pro čtenáře patří odborná pomoc při výběru knih a zodpovídání dotazů
faktografického a bibliografického charakteru. V městské knihovně čtenáři využívají On-line
katalog knih, brožur a časopisů. V této databázi, vystavené také na webových stránkách
knihovny, lze najít všechny knihy, časopisy a brožury, jeho prostřednictvím si lze knihy
rezervovat a prodlužovat.
Titul, který není ve fondu, ale čtenář má o něj zájem, objednáváme z jiné knihovny
prostřednictvím MVS (meziknihovní výpůjční služba). I tato služba, ačkoliv je placenou
službou, je hojně využívána.
Další zavedenou službou pro čtenáře je automatické posílání emailů čtenářům, pokud si
rezervovali knihy nebo si je objednali službou mezi knihovnami - MVS.
Pro čtenáře je zdarma služba Veřejný internet na 5 počítačích. Pro nezaregistrované uživatele
je služba zpoplatněna (1 hodina za 40 Kč). Wi-Fi připojení je poskytováno zdarma pro
všechny uživatele.
Za poplatek dle ceníku je možno pro čtenáře i veřejnost tisknout a kopírovat.

Služby v číslech
Vyřízených rezervací 881
Počet uživatelů internetu 1003
Počet MVS 147

Regionální služby pro knihovny
Městská knihovna je pověřenou knihovnou regionálními službami pro 27 vesnických
knihoven v okolí a Městskou knihovnu ve Spáleném Poříčí.
Podle smlouvy podepsané Městským kulturním střediskem Blovice a příslušnou obcí je
knihovna povinna:
budovat výměnný fond a poskytovat každé knihovně výměnné soubory knih
poskytovat na vyžádání odbornou pomoc při revizi knihovního fondu
poskytovat metodickou i praktickou pomoc při zpracování statistických výkazů
poskytovat průběžné konzultace, rady, pomoc s knihovnickou činností
uspořádat porady a semináře pro knihovníky
Pro knihovny regionu bylo rozvezeno 50 souborů s 2523 svazky. Pomoc s revizí potřebovali
v knihovně Jarov. Celkem bylo zrevidováno 686 svazků. Revize nebyla dokončena
v Letinech, kde dohledávají nezrevidované svazky. Knihovní fond aktualizovali v Hradišťské
Lhotce, Lipnici a Ždírci. Bylo zpracováno 31 statistických výkazů pro všechny knihovny.
Pro knihovníky byly uspořádány 2 porady a seminář Evidence v knihovně, kde se knihovníci
dozvěděli důležité informace pro svoji práci. Pro zajištění metodických návštěv knihoven je
využíváno soukromé osobní auto.

Regionální služby v číslech
Počet obsluhovaných knihoven 27
Počet porad a seminářů 3
Počet zakoupených nových knih do regionálního fondu 511
Počet získaných knih z projektu Česká knihovna 16
Počet expedovaných souborů 50
Počet svazků v souborech 2523

Hospodaření
Městská knihovna hospodařila s finančním příspěvkem města na provoz knihovny, s dotací
z Plzeňského kraje na plnění regionálních služeb pro knihovny v okolí a s vlastními příjmy
(registrační poplatky a ostatní zpoplatněné služby). Příspěvky se použily na mzdový fond,
nákup knih, materiál, nákup nového počítače, služby, cestovné, telefon, poštovné a energie.
Účetnictví je vedeno v Městském kulturním středisku.

Hospodaření v číslech
finanční příspěvek města 1 095 000 Kč
dotace z Plzeňského kraje 396 227 Kč
vlastní příjmy 65 536 Kč
výdaje
1 208 051 Kč
z toho na mzdový fond
623 059 Kč
social. a zdrav.pojištění
207 915 Kč
jiné soc. poj.
2 204 Kč
nákup knih a časopisů
200 372 Kč
materiál
13 302 Kč
telefon
5 384 Kč
cestovné
1 012 Kč
energie
49 000 Kč
počítač
12 707 Kč
honoráře spisovatelům
12 600 Kč
FKSP
15 856 Kč
ostatní služby
64 640 Kč

396 227 Kč
193 815 Kč
62 079 Kč
104 942 Kč
1 710 Kč
3 346 Kč
5 335 Kč
25 000 Kč

Vybavení knihovny
Knihovna má 11 počítačů, 1 tiskárnu, 2 multifunkční zařízení (tiskárna, kopírka, skener).
Knihovna je plně automatizována. Půjčování je usnadněno čárovým kódem ve všech knihách
a časopisech. Používá automatizovaný knihovnický systém Clavius, na jehož update stávající
technika přestává stačit. Proto dochází k postupné výměně stávající techniky. Knihovna je
připojena k internetu. Uživatelé mohou využívat Wi-Fi připojení v celé knihovně.

Personální obsazení
Městská knihovna má dvě pracovnice na celý úvazek a jednu pracovnici na 0,5 úvazku.
Z dotace Plzeňského kraje na výkon regionálních funkcí je financováno 0,75 úvazku.

Vzdělávání a další aktivity
Knihovna využívá internetové konference Knihovna, Region, Andersen a konferenci
pověřených knihoven Plzeňského kraje, jsme členy Svazu knihovníků a informačních
pracovníků (SKIP) a členy Souborného katalogu SKAT.
Zúčastnili jsme se těchto knihovnických vzdělávacích akcí:
veletrhu Svět knihy v Praze
semináře Komunikace se čtenáři, Knihovnické paragrafy, Čtenářská pregramotnost v praxi,
Manuscriptorium
Celkem jsme věnovali vzdělávání 45 hodin.

Jsme členy Klubu dětských knihoven a jezdíme na jejich setkání.
Zúčastňujeme se pravidelných pracovních porad vedoucích pracovníků a metodiků městských
knihoven v Krajské knihovně. Jsme zapojeni do benchmarkingu knihoven.

Závěrem
Městská knihovna má krásné moderní prostředí, stálý zájem čtenářů, hlavně z řad dětí. Je plně
automatizovaná, poskytuje široké spektrum možností vzdělávání. Knihovna má prostory
vhodné i na různé vzdělávací kurzy a přednášky.
28.1. 2019
Zpracovala Monika Petráňová

