Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2016
Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Řadu let je
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, k informacím jak v
tištěné tak v elektronické podobě. Je místem setkávání, nabízí veřejnosti příjemný prostor bez bariér
fyzických, sociálních, kulturních, národnostních či věkových. Je otevřená spolupráci s neziskovými
organizacemi, školami a sdruženími. Podporuje aktivní využití volného času, zábavy. 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: Drahomíra Seidlová, Monika Petráňová, Hana Milotová
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. Na přelomu května a června probíhala revize knihovního fondu
v dospělém i dětském oddělení, chybí dodělat revize knihovního fondu ve skladu.
Městská knihovna měla ke konci roku 2016 ve svém fondu 28361 svazek knih, 3624 svazků brožur
a odebírá 30 titulů periodik. Kromě 5441 svazek uložených ve skladu si všechny ostatní mohou
návštěvníci vybrat ve volném výběru.
Podařilo se získat do fondu 1401 nových knih. Převážně se nakoupila beletrie, do naučné literatury
přibylo 124 svazků. Do regionálního oddělení se z toho nakoupilo 490 svazků. Knihy se nakupují
hlavně internetovou cestou přímo u nakladatelství s vysokými rabaty (25-30 %).
Podle schválených standardů pro knihovny jsou vynaložené prostředky na nákup nových knih po
dlouhé době dostačující - 45 Kč na obyvatele obce je splněno.
Přehled stavu KF
Celkem svazků knih
z toho naučné
z toho beletrie
přírůstek KF
úbytek KF

28361
6196
22165
1401 z toho 490 svazků výměnného fondu
2441

Čtenáři
V roce 2016 se zaregistrovalo do knihovny 663 čtenářů, z toho 261 čtenářů do 15 let. Počet
dospělých i dětských čtenářů je větší než v roce předcházejícím. Dveřmi knihovny prošlo 11227
návštěvníků včetně těch, kteří navštívili akce v knihovně nebo přišli využít veřejný internet. Stoupl

počet návštěvníků našich webových stránek. Na nich mohou otevřít svá čtenářská konta a
prohlédnout si co mají půjčeno, prodlužovat výpůjčky a prohlížet a rezervovat si knihy z našeho
knihovního fondu z online katalogu.
Celkový počet čtenářů tvoří více než 16% z počtu obyvatel Blovic. Více než 72% čtenářů tvoří
ženy, blovických občanů je 84,62% z celkového počtu. Potěšující je počet téměř 40% dětí do 15 let,
z toho je nejvíce 8 až10 letých (111 čtenářů).
Přehled počtu čtenářů
Celkem
z toho do 15 let
počet návštěvníků
počet návštěvníků on-line služeb

663
261
11227
9236

Výpůjčky
Počet celkových výpůjček se snížil, ale o půjčování knih a časopisů je stálý zájem. Počet výpůjček
na jednoho čtenáře je 47,25, na 1 návštěvníka 3,56. V průměru se na jednoho obyvatele půjčilo 7,86
svazku knih nebo časopisů. Nejvíce se půjčují knihy (94,55%, 5,45% časopisů). Čísla svědčí o
trvajícím poklesu zájmu našich čtenářů o časopisy.
Nejvíce se půjčilo beletrie pro dospělé (62,18%), zájem je i o naučnou literaturu, jak pro dospělé,
tak pro děti. Potěšující je větší procento půjčených knih pro děti. Čtenáři zvýšeně 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 76 požadavků pro naše čtenáře a 61 požadavků jsme poslali na jiné
knihovny (většinou z našeho obvodu). O službu je od čtenářů zájem i přesto, že tato služba je
zpoplatněna za každý požadavek.
Přehled výpůjček
Celkem výpůjček
31327
z toho výpůjčky knih
29619
z toho výpůjček periodik
1708
výpůjčky podle tematického zaměření:
beletrie pro dospělé
19478
naučná lit. pro dospělé
2150
beletrie pro děti
6475
naučná lit. pro děti
1516

Pořádané akce
Celkem se v knihovně uspořádalo 84 kulturních a vzdělávacích akcí.
Většina akcí je určena široké veřejnosti a tak se na některých akcích setkávají všechny věkové
generace. Dobrou spolupráci máme se Základní školou, Mateřskou školou i Gymnáziem. Díky
finanční podpoře se podařilo pozvat do knihovny i autory knih. Přivítali jsme Vlastimila
Vondrušku, autora historických knih, Ivonu Březinovou, autorku knih pro děti, ilustrátora, také
autora knih pro děti Vhrsti (Vojtěch Jurík) a autorku knih o zdravé výživě paní Jarmilu
Mandžukovou. Besedy se spisovateli byly veřejností i školou nadšeně přijaty. Připravili jsme také
cestovatelskou besedu s Jaroslavem Šnekem Králem, besedu o kineziologii s paní M. Rutovou a pro
děti bubnování na dvoře s panem Vackem. Pro 11 účastníků jsme zdarma zajistili kurzy na PC pro
začátečníky.
Během roku se v knihovně vystřídala prima Gymnázia, všechny třídy prvního stupně Základní
školy, děti z Mateřské školy i žáci Základní školy internátní. Cestu k nám našly děti z Mateřské

školy v Chocenicích, Letinech a Nezvěsticích (2x). Stále rozšiřujeme témata besed a tím se snažíme
vyhovět přáním a požadavkům učitelek z Mateřské školy, Základní školy a Základní internátní
školy. Při besedách se děti mohou zdokonalit ve znalostech o spisovatelích, o jednotlivých
knížkách, ale i o internetu, ilustracích a dalším.
Tradičními akcemi jsou Veřejné pohádkové čtení a Pasování prvňáků na čtenáře. Obě akce se
dětem líbí a přispívají k zvýšení jejich 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, kteří nám stále přibývají. Je to potěšitelné v dnešní konkurenci všech médií a motivace pro
další činnost.
Oblibu má Pohádkové čtení u malých dětí. Vítané jsou výtvarně laděné akce např. Výroba
velikonočního vajíčka nebo Zdobení vánočního stromečku. V měsíci březnu jsme pozvali naše
nejvěrnější čtenáře na posezení při kávě. Od dubna soutěžily děti o vstupenku do ZOO. Aby ji
získaly zdarma, museli si 12 x půjčit nějakou knihu s přírodní tématikou. Spolupráci se ZOO již
máme několik let. Distribuujeme mezi děti jejich časopis Iris a tak jsme se ještě domluvili na
uskutečnění 3 besed. Plná knihovna dětí a dospělých byla na všech besedách. Pro nejvěrnější dětské
čtenáře máme po celý rok soutěživé otázky s drobnou odměnou. Během měsíců srpna a září jsme
s velkým úspěchem poskytovali akci pro školáky - balení učebnic.
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
Besedy pro ZŠ
Beseda pro ZŠI
Beseda pro MŠ
Informační lekce pro Gymnázium
Veřejné pohádkové čtení
Kurzy PC
Přednášky + ostatní besedy
Porada knihovníků regionu

4x
38x
2x
7x
1x
3x
4x
25x
2x

Další služby pro čtenáře
K běžným službám pro čtenáře patří odborná pomoc při výběru knih a zodpovídání dotazů
faktografického a bibliografického rázu. V městské knihovně čtenáři využívali On-line katalog
knih, brožur a časopisů. V této databázi, vystavené také na webových stránkách knihovny, lze najít
všechny knihy, časopisy a brožury podle nejrůznějších hledisek a lze si jeho prostřednictvím knihy
také rezervovat a prodlužovat.
Hodně využívanou službou je rezervace knih. Titul, který je právě půjčen a chce ho jiný čtenář, lze
v počítači rezervovat do příští návštěvy. Titul, který není ve fondu, ale čtenář by ho chtěl půjčit, lze
objednat 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 4 počítačích a wifi připojení pro další počítače.
Pro nezaregistrované uživatele je služba zpoplatněna. Za poplatek si lze i tisknout z internetu.

Služby v číslech
Vyřízených rezervací
Počet uživatelů internetu
Počet MVS

797
612
76

Regionální služby pro knihovny
Městská knihovna je pověřenou knihovnou regionálními službami pro 26 vesnických knihoven
v okolí a Městskou knihovnu ve Spáleném Poříčí. Novou smlouvu máme s knihovnou v Železném
Újezdě.
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 69 souborů s 2926 svazky. Pomoc při revizi potřebovali ve
třech knihovnách, na dalších dvou bylo nutné provést aktualizaci knihovního fondu Celkem jsme
zrevidovali 6079 svazků knih. Bylo zpracováno 30 statistických výkazů pro všechny knihovny.
Pro knihovníky byly uspořádány 2 porady, kde se dozvěděli spoustu důležitých informací 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 nových knih ve fondu pro knihovny 490
Počet expedovaných souborů
69
Počet svazků v souborech
2926

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 za
registrační poplatky a ostatní zpoplatněné služby. Příspěvky se použily na mzdový fond, nákup
knih, materiál, 2 nové PC, služby, cestovné, telefon, poštovné a energie.
Účetnictví je vedeno v Městském kulturním středisku.
Hospodaření v číslech
finanční příspěvek města
dotace z Plzeňského kraje
vlastní příjmy
výdaje
z toho na mzdový fond
social. a zdrav.pojištění
nákup knih a časopisů
materiál
telefon a poštovné
cestovné
energie

998 308 Kč
366 388 Kč
76 890 Kč
1 075 198 Kč
473 664 Kč
206 394 Kč
175 450 Kč
16 893 Kč
12 329 Kč
4 247 Kč
53 056 Kč

366 388 Kč
213 000 Kč
23 883 Kč
94 656 Kč
1 373 Kč
3 055 Kč
5 678 Kč
24 743 Kč

nové počítače 2 ks
honoráře spisovatelům
FKSP
ostatní služby

32 425 Kč
17 575 Kč
9 784 Kč
58 939 Kč

Vybavení knihovny
Knihovna má 11 počítačů (dva staré jsme nahradili novými), barevnou tiskárnu, 1x 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. 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. Personální obsazení
není dostačující v porovnání s odpovídajícími standardy.
Dětské oddělení a veřejný internet zůstávají bez obsluhy a tudíž bez dozoru. Ani u výpůjčního pultu
není možné zajistit vždy dvě pracovnice. Kvalitní služby pro čtenáře se v tomto personálním
obsazení nedají zcela pokrýt.

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 Jak se tvoří komiks
Valné hromady SKIP
semináře Centrální portál knihoven
Celkem jsme věnovali vzdělávání 46 hodin.
Jsme členy Klubu dětských knihoven a zúčastňujeme se jejich setkání. Zúčastňujeme se
pravidelných pracovních porad vedoucích pracovníků a metodiků městských knihoven v Krajské
knihovně. Jsme zapojeni do benchmarkingu knihoven.
V květnu jsme měli studentku na 14 denní praxi.

Závěrem
Městská knihovna má krásné moderní prostředí, má 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, ale jejich realizace je závislá na finančním a personálním
zajištění.

20. 2. 2017
Zpracovala Drahomíra Seidlová

