Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2019
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

HLAVNÍ ÚKOLY


Zabezpečovat všem občanům a institucím všeobecný a rovný přístup ke
kulturním hodnotám a informacím obsaženým v knihovních a informačních
fondech knihovny.



Podporovat rozvoj čtenářství, vzdělávání, informační gramotnost
prostřednictvím pořádáním besed, přednášek a soutěží.



Spolupracovat s neziskovými organizacemi, školami a sdruženími. Podporovat
aktivní využití volného času.



Reagovat pohotově na měnící se požadavky uživatelů knihoven zaváděním
nových informačních technologií.



Zajišťovat výkon regionální funkce pro veřejné knihovny regionu Blovice –
v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách
provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
a s pověřením Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje k výkonu
regionálních funkcí.

KNIHOVNÍ FOND


nákup nových knih je orientován na dodavatele s vyšším rabatem, případně
přímo od autorů



hlavní dodavatelé knih: Velkoobchod knih OPA, Euromedia Group, Albatros
Media, Pavel Dobrovský –Beta, Allpress,



zapojení do projektu vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR Česká knihovna,
z kterého získáváme nekomerční tituly české literatury



nákup knih do výměnného fondu (z dotace Plzeňského kraje na výkon
regionálních funkcí)

Knihovní fond
Celkem svazků knih 29 548
z toho naučné 5 863
z toho beletrie 23 685
přírůstek KF 1 443 z toho 549 svazků výměnného fondu
úbytek KF 748

ČTENÁŘI
Počet registrovaných čtenářů
Celkem 604
z toho do 15 let 241

Registrovaní čenáři 604
dospělí čtenáři

děti do 15 let

241; 40%
363; 60%

Návštěvníci
počet návštěvníků celkem 12 695
počet návštěvníků půjčoven a studoven 7 551
návštěvníci využívající internet v knihovně 1008
počet návštěvníků akcí knihovny 1578
návštěvníci on-line služeb 2514

Návštěvníci knihovny celkem 12695
počet návštěvníků půjčoven a studoven

návštěvníci využívající internet v knihovně

počet návštěvníků akcí knihovny

návštěvníci on-line služeb

2514; 20%

1622; 13%
7551; 59%
1008;
8%

Počet registrovaných dospělých i dětských čtenářů je stejný v porovnání
s předcházejícím rokem. Prvně bylo zaregistrováno 91 nových čtenářů.
Celkový počet registrovaných čtenářů tvoří více než 15% z celkového počtu obyvatel
Blovic. Z toho 70% čtenářů jsou ženy a 30% muži. Mezi čtenáři, převažují blovičtí
občané, jejich 79%. Naše služby začaly více využívat obyvatelé z okolních měst a
vesnic.

VÝPŮJČKY
Výpůjčky celkem 31746
periodika

beletrie pro dospělé

beletrie pro děti

naučná lit. pro děti
1484; 5%

1721; 5%

6292; 20%
1895; 6%

20354; 64%

naučná lit. pro dospělé

POŘÁDANÉ AKCE
Celkem se v knihovně uspořádalo 83 kulturních a vzdělávacích akcí.
Akce jsou určené pro veřejnost i pro školy v našem okolí. (Základní školy, Mateřské
školy, Gymnázium).


Během roku se v knihovně vystřídali na besedách studenti primy i prvního
ročníku Gymnázia Blovice, všechny třídy prvního stupně Základní školy
Blovice, 6. třída druhého stupně Základní školy Blovice, školní družina, Střední
škola a základní škola, Oselce a děti z Mateřské školy Blovice.



Cestu k nám našly děti z okolních základních i mateřských škol. Mateřské
školy Chocenice (3x), Nezvěstice (2x), Letiny (2x), Zdemyslice (2x), Seč (2x).
Základní školy Spálené Poříčí (1x), Základní škola při FN Plzeň Černice (2x),
Starý Plzenec (2x), Chocenice (1x), Řenče (1x).

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.
Opět se do knihovny podařilo pozvat známé osobnosti nejen z řad spisovatelů.
 Autorku knih pro děti paní Kláru Smolíkovou, beseda na téma Detektivové na
stopě zločinu byla určena pro žáky 5. tříd Základní školy Blovice.
 Stylistku a vizážistku paní Danu Beranovou s besedou Make up a styling.
 Autorku dětských knih Lenku Rožnovskou s besedami Školačka Kristýnka a
Statečná lvíčata pro žáky 3. tříd Základní školy Blovice.
 Představení nové knihy Patrika Kellera Smrtihlav, akce byla pořádaná ve
spolupráci s MKS Blovice.
 Autorku knih pro děti Ester Starou, beseda se zaměřením na rozvoj slovní
zásoby byla určena žákům 3. tříd Základní školy Blovice.
 Cestovatele pana Petra Nazarova s besedou Banát.
 Paní spisovatelku Jarmilu Mandžukovou s besedou Sám sobě léčitelem.
Besedy byly veřejností i školou nadšeně přijaty. Velmi pozitivní ohlas měly besedy
paní spisovatelky Lenky Rožnovské.
Každý měsíc během celého 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. Veřejné
pohádkové čtení jsme rozšířili o malou výtvarnou dílnu, která probíhá vždy na konci
akce.
Z projektu „Už jsem čtenář“ se nám podařilo získat knihy, jako odměnu pro
pasované prvňáky.
Spousta práce, která předchází každé besedě i přípravě soutěží se nám vrací
v podobě nových čtenářů.

Od dubna měly děti opět 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.
Po úspěšné loňské akci s čtenářskou výzvou jsme pro dětské čtenáře připravili novou
akci rozvíjející čtenářskou gramotnost. Strom Knížkovník, na který děti lepí autory a
názvy přečtených knih.
Zapojili jsme se do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a
Přeštice, který zajišťuje MAS Aktivios, z.s.. Tento projekt rozvíjí předčtenářskou
gramotnost a jde o spolupráci MŠ a veřejných knihoven. Do tohoto projektu se
zapojily MŠ Blovice, Seč, Chocenice, Zdemyslice. Během jara proběhly dvě návštěvy
s připraveným programem na danou konkrétní knihu. Jedenkrát se návštěva konala
v mateřské škole, podruhé proběhla v knihovně. Děti se zadanou knihou pracovaly,
vytvářely výtvarná díla, která byla vystavená v městské knihovně.

Přehled akcí
Pasování na čtenáře pro 1.tř.ZŠ 5x
Besedy pro ZŠ 34x
Beseda pro MŠ 20x
Informační lekce pro Gymnázium 2x
Veřejné pohádkové čtení 4x
Přednášky + ostatní besedy 10x
Školní družina 4x
Střední škola a Základní škola, Oselce 4x

DALŠÍ SLUŽBY PRO ČTENÁŘE


K běžným službám pro čtenáře patří odborná pomoc při výběru knih a
zodpovídání dotazů faktografického a bibliografického charakteru.



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.



Oblíbenou službou je rezervace knih. Rezervaci se může provádět přímo u
pultu nebo přes on-line katalog na webu. O tuto službu je velký zájem a patří
mezi nejvyužívanější služby knihovny.



Titul, který není ve fondu, ale čtenář má o něj zájem, objednáváme z jiné
knihovny prostřednictvím MVS (meziknihovní výpůjční služba). Služba je
zpoplatněna podle ceníku knihovny.



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 922
Počet uživatelů internetu 1008
Počet MVS 217

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

Regionální služby v číslech
Počet obsluhovaných knihoven 27
Počet porad a seminářů 3
Počet zakoupených nových knih do regionálního fondu 530
Počet získaných knih z projektu Česká knihovna 19
Počet expedovaných souborů 59
Počet svazků v souborech 2911

VYBAVENÍ KNIHOVNY
Knihovna má 11 počítačů, 1 tiskárnu, 1 multifunkční zařízení (tiskárna, kopírka,
skener). Knihovna je plně automatizována. Půjčování je usnadněno čárovým kódem

ve všech knihách a časopisech. Používá automatizovaný knihovnický systém
Clavius. Knihovna je připojena k internetu. Uživatelé mohou využívat Wi-Fi připojení
v celém prostoru knihovny.

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

