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Městská knihovna Blansko Zpráva o činnosti rok 2017

Úvod 

Městská knihovna Blansko je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 
Sb. Knihovna je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem veřejné knihovnické a 
informační služby vymezené knihovním zákonem a zabezpečovat všem občanům bez 
rozdílu rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám. 
Knihovna je součástí systému knihoven a dalších institucí vykonávajících informační, 
kulturní a vzdělávací činnosti. Je základní knihovnou s univerzálním knihovním fondem.


Městská knihovna Blansko se nachází ve třetím a čtvrtém podlaží budovy v centru města. 
Ve třetím podlaží se nachází oddělení pro dospělé čtenáře, studovna, čítárna a oddělení 
cizojazyčné a regionální literatury a oddělení zpracování knihovního fondu. Čtvrté patro 
tvoří oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení, multifunkční (kulturní) místnost, 
výstavní místnost, ekonomické oddělení a ředitelna.

Knihovna má také deset poboček. Tři přímo v Blansku - Katolický dům, Klub důchodců a 
Domovinka - dům s pečovatelskou službou. Zbytek tvoří pobočky v jednotlivých 
městských částech - Dolní Lhota, Horní Lhota, Klepačov, Těchov, Lažánky, Obůrka a 
Olešná.


Rok 2017 se nesl v duchu těch předchozích. Jednotlivá oddělení pro čtenáře se krom 
zajištění výpůjčních služeb spolupodílela na pořádání kulturních a odborných akcí pro 
školy i širokou veřejnost. Pokračovalo se i s výstavní činností. 


Knihovnu nechápeme jen jako místo, kde si pouze půjčíte knihu, ale chceme, aby byla 
vnímána jako veřejný prostor sloužící všem lidem bez rozdílu. Chceme, aby knihovna byla 
místem, kde se lidé budou setkávat, vzdělávat a příjemně trávit svůj volný čas. Zároveň je 
naší snahou pořádat akce pro všechny věkové skupiny. 

Za rok 2017 se v knihovně uskutečnilo více než 150 kulturních a vzdělávacích akcí - 
seminářů, besed, přednášek, tvořivých dílen, kurzů, setkání se spisovateli, cestovateli a 
zajímavými osobnostmi našeho regionu. 

 
Větší změnu zaznamenala knihovna v personálním obsazení, kdy 31. 3. 2017 odstoupil ze 
své funkce dosavadní ředitel Pavel Přikryl. Zastupující ředitelkou se na přechodnou dobu 
stala vedoucí ekonomického oddělení Radomíra Gromešová. Město Blansko jakožto 
zřizovatel vyhlásilo výběrové řízení na nového ředitele instituce. Do funkce byl následně k 
16. 8. 2017 jmenován Lukáš Dlapa. Další personální změnou bylo ukončení pracovního 
poměru s Lenkou Čepovou a Hanou Opatřilovou, které v knihovně pracovaly na částečný 
úvazek. Tyto kroky vedly k možnosti vypsání výběrového řízení na nového knihovníka na 
začátku roku 2018.
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Z provozního hlediska byla v roce 2017 asi největším milníkem změna otevírací doby 
knihovny. Od 1. října tak máme otevřeno v pondělí již od osmi hodin a původní středeční 
zavírací den se vyměnil s úterkem. Pro změnu jsme se rozhodli z  důvodu kopírování 
úředních dnů a hodin na úřadech. Bylo nám jasné, že ne všem bude nová otevírací doba 
vyhovovat, ale snažili jsme se, i s ohledem na podněty našich čtenářů, upravit dobu tak, 
abychom tu pro ně byli na začátku týdne déle a zároveň v oba úřední dny.

Na podzim jsme také do studovny a čítárny pořídili erární brýle pro všechny zapomětlivé a 
méně vidoucí.

Dále v roce 2017 probíhala klasická údržba vybavení knihovny. Za zmínku stojí doplnění 
mobiliáře o ochranný kryt na radiátor pod okny v oddělení pro dětské čtenáře.

Na podzim jsme také započali s přípravami zavedení klimatizace do prostor knihovny. 


Od roku 2016, kdy přešlo blanenské muzeum pod správu Jihomoravského kraje, jsme 
převzali agendu spojenou s kronikou města Blanska. Nově jmenovaný městský kronikář 
Michal Kala tak již dva roky slovem i obrazem zaznamenává veškeré důležité události z 
dění v Blansku a okolí. Pro potřeby kroniky jsme pořídili na střechu i meteostanici s 
měřičem srážek, vlhkosti a síly větru. Každý rok pak kompletní kroniku předkládáme 
vedení města a starší ročníky putují do Státního okresního archivu Blansko. 


V rámci dotačních programů se na jaře knihovna zapojila do projektu Česká knihovna  - 
projektu na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a české 
ilustrované beletrie pro děti a mládež.

Na podzim byla v rámci výzev podána v programu VISK8 žádost o čerpání peněžního 
příspěvku na přístup do databáze tisku společnosti Anopress IT. A dále v dotačním 
programu VISK3 byly podány dva projekty - na obnovu počítačového vybavení ve 
studovně a zavedení výpůjčky e-knih z portálu ereading.cz.

Knihovna podala také tři žádosti do projektu Knihovna 21.století - akce k výročí 100 let 
založení ČSR; pořízení Lekotéky a příspěvek na nákup hlavolamů, logických a 
společenských her. Výsledky přidělení dotací budou známy v průběhu února 2018.
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Výběr akcí knihovny 

Oddělení pro děti a mládež 

V roce 2017 zorganizovaly knihovnice z dětského oddělení 85 akcí pro mateřské a 
základní školy. Na základě předložené nabídky si děti a žáci vybrali a navštívili celkem 26 
různých přednášek, seminářů a dětského čtení. Nejfrekventovanější z nich byly Úvod do 
knihovny, Komiks a Hravá písmenka. Na oplátku navštívila knihovnice děti ve škole, kde 
proběhlo několik dalších přednášek. 


Kromě akcí pro jednotlivé třídy a skupinky dětí 
uspořádalo dětské oddělení i masovější akce 
pro školy. Některé z nich se pořádají každý rok 
a účastní se jich všechny blanenské základní 
školy. Jedná se především o Recitační 
přehlídku žáků 1.-4. a 5.-9. tříd ZŠ a také 
Pasování dětí prvních tříd základních škol do 
řad čtenářů, které probíhá v rámci projektu 
“Knížka pro prvňáčka”. 
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Velký ohlas vzbudila přednáška Arnošta 
Vašíčka, známého spisovatele knih o záhadách, 
konspiracích a tajemnu. Do kina si jej přišlo 
poslechnout 150 žáků blanenských škol. 


Dalších 15 akcí bylo určeno pro širokou 
veřejnost. Hned ze začátku roku to byly Jarní 
prázdniny v knihovně, které u nás strávilo v 
součtu téměř padesát dětí. Hrály různé deskové 
a jiné společenské hry, malovaly, kreslily a nebo 
si jen tak četly. 


V pátek 31. března v podvečer se u nás sešlo 15 dětí na již tradiční Noci s Andersenem. 
Tentokrát na téma Čtyřlístek. Děti čekal večer plný her a tvoření. Vyrobily si masky svých 
oblíbených čtyřlístkových postaviček, snědly dort, kolem půlnoci zalezly do spacáků a po 
osmé ráno už na ně čekali rodiče. 


V rámci celého roku se v dětském oddělení pořádalo i několik tvořivých dílen. Zmínit 
můžeme např. ty ke Dni dětí, do kterých se spolu s rodiči zapojilo 25 dětských čtenářů. 
Krom výroby ozdobných dekorací se všichni mohli podílet i na vytvoření básně (nejen) o 
knihovně.


O podzimních prázdninách jsme na tvořivých dílnách vyrobili téměř 100 Dubánků a k nim 
stejný počet soviček, ježků a stromových vitráží.

A těsně před Vánocemi jsme změřili síly s naší trpělivostí, pečlivostí a jemnou mechanikou 
při tvoření nitěné grafiky a vánočních ozdob ze slámy.
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Část podzimu byla věnována projektu Jižní Morava 
čte. Vše začalo 21. 9., kdy jsme si celé odpoledne 
společně četli příběhy a pohádky z našeho okolí. 
Dětem předčítalo několik našich čtenářů, bývalí 
knihovníci, ředitelka Muzea Blanenska a vedoucí 
blanenské Galerie. 

V rámci projektu byla také vyhlášena literárně 
výtvarná soutěž s tématem Příběhy mého kraje. 
Nejmenší děti kreslily obrázky, ty starší psaly nějaký 
příběh. Vítězové si odnesli vstupenky do divadla, 
VIDA centra a brněnského Planetária. V rámci 
celého Jihomoravského kraje získala děvčata ze ZŠ 
T G M B l a n s k o z a P o v ě s t o K a t e ř i n ě v 
literárněvýtvarné kategorii skupin druhé místo. A v 
literární kategorii pro starší děti skončila žačka 
blanenského Gymnázia celkově třetí.

Slavnostní vyhlášení výsledků místního kola se 
konalo v rámci Dne pro dětskou knihu za účasti 
pana místostarosty Jiřího Crhy.

Součástí projektu Jižní Morava čte byla i beseda s autorkou 
knih pro dospívající i dospělé Petrou Dvořákovou. Do 
Blanska si přivezla povídání o anorexii, kterou osobně prožila 
a o níž také napsala jednu ze svých knih.


Den pro dětskou knihu jsme oslavili tvořivou 
dílničkou, kde jsme vyráběli závěsné andělíčky, 
vánoční skřítky a trénovali záložky před 
vyhlášením soutěže O nejlepší dětskou záložku. 
Na závěr dne si pro nás žáci dramatického 
oboru ZUŠ Blansko připravili scénické čtení z 
Deníku malého poseroutky. Vybrali si úvodní 
pasáž a tematicky část o Vánocích. (Scénické 
čtení je atraktivní spojení literatury a divadelního 
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představení, ve kterém se využívají kostýmy, 
rekvizity, vizuální efekty nebo hudební prvky. 
Klíčová je ale stále kniha. Vystupuje nejen jako 
zdroj příběhu, ale také kolikrát jako jedna z 
rekvizit.)


V prosinci jsme v knihovně poprvé promítali 
knihu. Může se to zdát jako nesmysl, ale pro 
každé Dětské knižní promítání je vybrána 
bohatě ilustrovaná dětská kniha s menším 
množstvím psaného textu. Obrázky se následně naskenují a odstraní se z nich všechen 
text. Děti se tak při projekci obrázků na plátno mohou soustředit jen na ilustrace a děj 
knihy je jim předčítán. Takže to je “skoro” jako v kině.


Na prosinec a začátek ledna 2018 jsme vyhlásili 
Soutěž o nejhezčí dětskou záložku, do které se nám 
sešlo téměř 450 prací od nejmenších dětí až po 
studenty středních škol. Po výběru byly ty 
nejzdařilejší a nejnápaditější vytisknuty a nabídnuty 
našim čtenářům v dětském i dospělém oddělení.


Hudební oddělení 

Pracovnice hudebního oddělení se v roce 2017 zaměřila především na společná setkávání 
se členy sdružení SONS. Po nástupu nového ředitele knihovny byly utlumeny pořady, 
které neměly velkou návštěvnost - Audiokniha na pokračování a Hudební toulky. O jejich 
znovuzavedení do programu knihovny, případně o novém formátu, se rozhodne v průběhu 
roku 2018.
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Akce pro širokou veřejnost a dospělé čtenáře 

Rok 2017 jsme zahájili již tradičním Novoročním koncertem, tentokrát v podání Hany 
Korčákové a jejích hostů. 

Na konci ledna jsme přivítali Jaroslava Plevu, který přítomným přiblížil myšlenky Martina 
Luthera a Jana Husa. 


Pozdní zimu a celé jaro se v knihovně probíraly rodokmeny, bádalo se v archivech, 
hledalo v matrikách a to vše v rámci cyklu Genealogie III, pod vedením a dohledem 
ředitelky blanenského archivu Boženy Kovářové.

Po celý únor mohli ti s básnickým střevem přispět do Svatovalentýnské soutěže. Sešlo se 
nám 27 příspěvků. Tři nejkrásnější básně byly odměněny knihou.

V podvečer 17. února proběhl v multifunkční místnosti knihovny křest knihy Hany 
Lipovské z brněnské Ekonomicko-správní fakulty MUNI. Kmotrem knihy se před téměř 
devadesátičleným publikem stal Václav Klaus mladší.





V březnu, přesněji 21.3. na Světový den poezie jako 
zázrakem již po několik let pravidelně rozkvete 
Básníkovník. Strom z tř ídy víceslovné, řád 
básnickotvaré, čeleď básníkovité, rod Básníkovník, 
druh Básníkovník jarní, odrůda stáloplodý. Během 
několika hodin kolemjdoucí kompletně očesali roční 
úrodu. 
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Koncem března jsme pořádali hned dvě přednášky po sobě. První byla primárně určena 
pro studenty blanenského Gymnázia, kdy se v dopoledních hodinách se studenty o své 
postřehy a zkušenosti z cest na Blízký východ podělil politolog a právník Marek Čejka.


V odpoledních hodinách pro širokou veřejnost, 
v rámci přednášky Proč onemocníme, 
povyprávěl lektor zdravého životního stylu Milan 
Siklenka o možnostech změny vlastního 
přístupu ke svému zdraví. Přiblížil čistící, 
regenerační a uzdravující schopnosti našeho 
o rgan izmu a p ředs tav i l t aké metodu 
sebeuzdravení způsobem tzv. „emocionálního 
sebepřinucení“. 


Každoročně se v knihovně uskuteční také 
několik cestovatelských přednášek a besed. Za 
rok 2017 bychom rádi zmínili dubnovou 
přednášku Malajsie - Singapur - jižní Thajsko 
od Milana Štourače. Dále pak následovali Petr 
Chalupa a jeho přednáška Kuba - minulost, 
přítomnost, budoucnost a dvojice Petr Voldán a 
Zdeňka Mlýnková, kteří nám v rámci vernisáže 
k výstavě povyprávěli o Maltě.





V dubnu k nám zavítal spisovatel, záhadolog a 
badatel Milan Zach Kučera, který nás seznámil 
s legendou o nacistickém vlaku plném zlata a 
cenností, který by měl stále stát ve skrytém 
tunelu poblíž Vratislavi. Podruhé jsme se do 
světa záhad a mystérií vydali na podzim 
společně se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem, 
který nás navštívil v rámci Týdne knihoven a 
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představil nám neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy, paranormální úkazy, utajené 
skutečnosti, historické otazníky, překvapivé hypotézy, přísně tajné konspirace a mnoho 
dalšího, včetně své nejnovější knihy Labyrinty záhad.


První květnový týden se v knihovně sešli všichni příznivci tolik populární severské 
detektivky a ve spolupráci s brněnskou pobočkou Skandinávského domu jsme uspořádali 
besedu Fenomén severské detektivky.  Představeny byly knihy přeložené do českého 
jazyka a zájemci dostali spoustu tipů, co se rozhodně vyplatí přibalit do kufru na 
dovolenou. 





V květnu a následně v říjnu uspořádal Michal 
Krchňák ve spolupráci s neziskovou organizací 
LAVINA přednášku o tom, jak a proč vznikla 
Bible kralická a co všechno ovlivnila. Na 
podzim to potom bylo vyprávění o prvních 
moravských misionářích a jejich cestách po 
celém světě. 


Další již tradiční akcí naší knihovny je květnová 
knižní burza. Během dvou prodejních střed si 
blanenští koupili více než 1 100 vyřazených knih, časopisů a LP desek.

Červen je měsícem posledního setkání účastníků Blanenské univerzity (nejen) pro seniory, 
tentokrát zaměřené na výtvarnou tvorbu - Výtvarno v běhu času. Na slavnostním 
zakončení převzali absolventi z rukou starosty města Blanska Ivo Poláka a místostarosty 
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Jiřího Crhy diplomy. Velké poděkování patří také lektorce sedmého ročníku, blanenské 
výtvarnici Evě Juračkové.


Prázdniny se každý rok nesou v mírném poklidu, čemuž 
svědčí i omezení otevírací doby knihovny a snížený počet 
pořádaných akcí. Klasická letní půjčovna v akvaparku získala 
nový formát. Půjčování již nezajišťovaly slečny na brigádě, 
ale návštěvníci sami. Za vstupem do areálu byl umístěn 
drátěný program, kam bylo po celé dva prázdninové měsíce 
našimi knihovníky průběžně doplňováno čtivo. Na výběr byla 
starší čísla magazínů, časopisů a brožur a to nejen pro 
dospělé návštěvníky, ale i pro děti. Tedy - žádná záloha, 
žádná obsluha, jen spousta knih a časopisů a volný výběr. 
Po pravidelné údržbě a voskování podlah se na začátku 
nového školního roku opět rozběhl klasický chod knihovny. 


Během prázdnin se ještě stihl vyhlásit osmý ročník Blanenské univerzity, tentokrát ve 
spolupráci s Muzeem Blanenska, na téma Moravský kras známý i neznámý, jejíž kapacita 
byla již po několika dnech od zveřejnění zcela naplněna. Novinkou v rámci blanenské 
“univerzity” je pořízení videozáznamu všech přednášek a následné zveřejnění na Youtube 
kanále knihovny.


Na přelomu prázdnin a školního roku pořádá blanenská nemocnice svůj Den pro děti. My 
jsme se také zúčastnili a pro děti připravili ukázku hledacích knih a motanic, edukační 
skládačky, puzzle, hmatové pexeso a další. Návštěvníkům jsme také nabídli možnost 
celoroční registrace do knihovny zcela zdarma. Stačilo si jen v našem stánku vyzvednout 
speciální přihlášku a vyplněnou ji do určitého data přinést do knihovny. Je škoda, že této 
nabídky nikdo z přítomných nevyužil. 


Podzimní blok navazujících přednášek, který vystřídal ten jarní o Genealogii, si vzal pod 
patronát Michal Kala z oddělení pro dospělé čtenáře a pozval na sérii přednášek o Novém 
hradě u Adamova historika a publicistu se zájmem o kulturní antropologii, Jiřího Bartoně. 
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V říjnu, listopadu a prosinci se na každé z jeho 
přednášek sešlo více než 70 informací a faktů 
chtivých posluchačů.


Na podzim jsme také poprvé vyzkoušeli nový 
seminář “Jak hledat v knihovně”. Je určen pro 
všechny stávající i nové čtenáře, kteří nemají 
mnoho zkušeností s vyhledáváním v katalogu 
knihovny ani v samotných regálech. Knihovnice 
jim vše jednoduchou formou přiblíží a názorně 
ukážou a vysvětlí. V roce 2017 jsme uspořádali 
celkem dva semináře, kterých se v součtu 
zúčastnilo 7 čtenářů. Pro rok 2018 plánujeme 
pravidelné pořádání přibližně co čtvrt až půl 
roku.


V listopadu do knihovny již po několikáté zavítal 
se svou přednáškou Milan Sýkora. Ve zcela 
zaplněné přednáškové místnosti tentokrát 
vyprávěl o historii Rožmitálovy ulice. Na historické katastrální mapě ukazoval původní 
rozestavění domů a vysvětloval, kdo kde bydlel nebo měl obchod či živnost.


V rámci festivalu Den poezie, který vznikl na počest dne narození Karla Hynka Máchy, 
jsme téměř 14 dní rozdávali na všech odděleních ruličky s básní. Potěšit se mohl každý, 
kdo si pro nějakou sáhnul do košíku. Takových se našlo téměř 500.


Ještě než začaly ženy s předvánočním úklidem 
a pečením cukroví, zavítaly k nám na besedu se 
spisovatelkou románů pro ženy Dankou 
Šárkovou. Autorka povyprávěla o svých 
životních osudech a o tom, jak se k psaní 
vlastně dostala a co ji u toho stále drží.


Celý rok 2017 jsme zakončili besedou o 
Adventu pořádanou pro klienty blanenského 
Senior centra. Akci jsme pak zopakovali pro 
širokou veřejnost i u nás v knihovně.


Každý, kdo na poslední chvíli přemýšlel, co pořídit svým nejbližším pod stromeček, mohl 
načerpat inspiraci z knižních tipů našich knihovníků. Sepsali jsme pro všechny téměř 40 
tipů na knihu, časopis, nebo CD, a to jak pro děti, tak pro dospělé čtenáře.
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S přáním hodně zdraví a úspěchů v novém roce jsme každému čtenáři, který nás poslední 
adventní týden navštívil, přidali k půjčeným knihám i knihovnické PFko v podobě 
kořeněného čaje na zahřátí, kdyby mu náhodou byla při čtení zima. Rozdali jsme jich 
skoro 700.  


Výstavy 

V knihovně se krom pořádání besed, přednášek, koncertů a dalších akcí pro širokou 
veřejnost aktivně věnujeme i výstavní činnosti.

V roce 2017 se v naší výstavní místnosti vystřídalo celkem 11 výstav. Na vernisáže k 
výstavám dorazilo celkově 281 návštěvníků (3 výstavy jsme zahájili bez vernisáže). 
Vzhledem k umístění výstavní místnosti není možné evidovat počet jednotlivých 
návštěvníků, kteří se v průběhu samotné výstavy přijdou na vystavená díla podívat. 


První výstava v roce 2017, Spokojené stračeny, 
patřila žákovi teprve 4. ročníku ZŠ TGM 
Blansko a výtvarného oboru ZUŠ Blansko 
Jonáši Jurovi. Autor se na svých obrazech 
zaměřuje na zvířata, přesněji na krávy.


Únorovou výstavu si nachystal Milan Sýkora. 
Představil na ní pohlednice, knihy a mapy z 
období tzv. Moravského Švýcarska, dnešního 
Moravského krasu. Vernisáž byla spojena s 
přednáškou a promítáním série fotografií s 
uceleným výkladem vztahujícím se k tématu. 


Česká fotografka Eliška Blažková nám v další 
výstavě umožnila nahlédnout za oponu 
jeruzalémského sousedství, které bylo založeno 
v  Jerzualémě před dvěma sty lety imigranty z 
v ý c h o d n í E v r o p y. J e h o o b y v a t e l é , 
ultraortodoxní židé, jinak též zvaní Haredim, si 
stále drží své staré zvyky a styl oblékání, striktně 
dodržují židovské právo a žijí podle přísných pravidel. Fotografie vznikaly v letech 2011 – 
2016. 


V květnu měli návštěvníci knihovny možnost shlédnout výstavu s názvem Vltava a Vltava a 
Vltava, ve které se propojí tři významné prvky České republiky – rozhlasová stanice 
Vltava, hudební dílo Bedřicha Smetany a hudební skupina Vltava. 
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Již tradičně jsme poslední předprázdninovu 
výstavu věnovali absolventům výtvarného 
oboru (část výtvarná i keramická) Základní 
umělecké školy v Blansku. Žáci si v rámci 
absolutoria vybírají jedno z předložených témat, 
které pak zpracují vlastní zvolenou technikou. 


Konec prázdnin si vyhradil pro představení 
svých děl umělecký knihvazač Jan Perůtka. 
Třicet let se věnuje umělecké knižní vazbě, 
vyvíjí  nejrůznější aktivity v oblasti umělecké knižní vazby, 
pořádá soukromé knihařské dílny a konzultace pro mladší 
generace a mnohé další. V průběhu své činnosti se aktivně 
účastnil mnoha výstav a soutěží doma i v zahraničí (dosud 
přes 45) a uskutečnil několik samostatných výstav. Jeho 
práce získaly několik vysokých ocenění. Blanenští měli 
možnost obdivovat práci pana Perůtky déle než měsíc.


Vernisáž občas v knihovně spojujeme i s besedou a to byl 
případ fotografky Zdeňky Mlýnkové, která u nás vystavovala 
své fotografie z Malty. Na besedě vystoupil i známý autor 
cestopisných dokumentů, rozhlasový reportér a 
zahraniční zpravodaj Petr Voldán. Díky nim jsme 
mohli nahlédnout do nenápadné země 
Středomoří, která má ale spoustu tajemství, 
jako např. „Maltské perly“, „Loďky s  božíma 
očima“ a další. Rovněž jsme se dozvěděli, proč 
kostelní hodiny na Maltě neukazují přesný čas a 
zavzpomínali i na ztracené „Azurové okno“.


Jednou za dva roky se u nás střídají s výstavou 
blanenští fotografové a výtvarníci. Rok 2017 
vyšel právě na fotografy. Do osmého ročníku 
Salonu blanenských fotografů se jich přihlásilo 
15, a to jak amatérských, tak i profesionálních. 
K vidění byly krajiny, portréty, makra, zvířata, 
stavby… 


Předposlední výstavu roku 2017 jsme věnovali 
výtvorům účastníků 7. ročníku blanenské 
Univerzity (nejen) pro seniory, kteří se pod vedením Evy Juračkové věnovali výtvarnému 
umění. K vidění byl průřez jejich tvorbou ze všech hodin a v nich zkoušených témat. 
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Vánoční pohodovou atmosféru zpestřila poslední výstava roku 2017 mladé autorky 
Simony Macho. Autorka se krom malby obrazů věnuje i kresbě na textilní tašky nebo 
tvorbě netradičních lamp z audiokazet.


PC kurzy 

V roce 2017 jsme také, jako každoročně, uspořádali 
počítačové kurzy “Nebojte se PC” pro začátečníky a 
mírně pokročilé. V jarním a podzimním termínu se 
naučilo s počítači zacházet celkem 13 většinou 
seniorů.
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Statistické údaje 
Statistické údaje za rok 2017 vykazují v porovnání s předchozími roky nárůst téměř ve 
všech ukazatelích. Dobrou zprávou pro nás je navýšení počtu registrovaných uživatelů. 
Ještě víc potěšující je, že tento nárůst je i u čtenářů do 15-ti let. 

Mírný pokles jsme zaznamenali u hodnoty celkového počtu návštěvníků knihovny, kteří 
využili výpůjčních služeb. Z čísel je patrné, že k nám čtenáři nechodí tak často. 

Příjemné ale je, že naše knihovna jde tak trochu proti trendu dnešní doby, kdy za poslední 
roky stabilně klesá počet uživatelů i výpůjček.


Zajímavým faktem je každoročně se snižující počet návštěvníků využívajících přístup k 
internetu. Tento klesající trend je možné vysvětlit zvyšující se oblibou tzv. chytrých 
telefonů připojených k internetu buď přes stále častější veřejné Wi-Fi pointy nebo i 
finančně dostupnější tarify mobilního internetu operátorů. Všeobecným trendem jsou i 
klesající ceny počítačové techniky a dostupnost domácího internetového připojení. 

Hodnotou, kterou chceme i pro další roky držet na stejné úrovni, případně i navyšovat, je 
počet návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí. Rapidní nárůst v počtu uskutečněných 
akcí v roce 2015, který v dalších letech mírně rostl, je možné přičíst větší spolupráci s 
mateřskými, základními a středními školami v Blansku. Za to patří velký dík všem 
zaměstnancům knihovny. 

Za nárůstem v počtu návštěvníků akcí pořádaných knihovnou může nepochybně stát i 
fakt, že knihovna začala krom univerzity pořádat návštěvnicky zajímavé bloky odborně 
zaměřených přednášek, např. Genealogie a Nový hrad apod.


Počet registrovaných uživatelů celkem: 

Z toho počet registrovaných uživatelů do 15-ti let: 

Počet výpůjček: 

2014 2015 2016 2017

2492 2479 2423 2792

2014 2015 2016 2017

571 621 595 751

2014 2015 2016 2017

136828 121448 120272 115565
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Počet návštěvníků knihovny, kteří využili výpůjčních služeb: 

Přepočtený počet výpujček na jednoho registrovaného uživatele: 

Počet návštěvníků využívajících internet v knihovně: 

Počet uskutečněných kulturních a vzdělávacích akcí: 

Počet návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí: 

Počet knihovních jednotek celkem (včetně poboček) 

V roce 2017 pořídila knihovna celkem 2 994 nových knihovních jednotek, z toho bylo 178 
CD. V oddělení pro dětské čtenáře a ve studovně a čítárně odebíráme celkem 143 
periodik (novin a časopisů). 


2014 2015 2016 2017

43638 38668 38609 37305

2014 2015 2016 2017

54,9 49,0 49,6 41,4

2014 2015 2016 2017

5651 4889 3974 2790

2014 2015 2016 2017

136 178 213 207

2014 2015 2016 2017

3461 4149 4463 4464

2014 2015 2016 2017

103594 97847 94634 92454
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Na konci roku jsme také v dětském oddělení pořídili téměř kompletní sadu knih Kouzelné 
čtení, které v kombinaci s Albi tužkou vytváří zcela nový zážitek při práci s knihou a  
s obrázky v ní.

V dětském oddělení nám také přibylo 7 nových deskových her.

Finanční prostředky vyčleněné na nákup knihovního fondu činily v roce 2017 celkem 571 
582,- Kč, z toho 136 153,- Kč jsme vynaložili na nákup a předplatné periodik.

Odepsalo se celkem 5 174 knihovních jednotek (většinou se jednalo o knihy dlouhodobě 
nepůjčované, staré a roztrhané nebo tematicky poplatné době). Většina těchto knih 
potom dále putuje do knižního bazaru, který každoročně pořádáme na konci jara, nebo 
do knihobudek k rozebrání.


Zpracovali: Lukáš Dlapa, Ivana Filoušová, Pavlína Gargošová, Lenka Jančová, Michal 	 	
Kala, Petra Kocourková.


Předkládá: Lukáš Dlapa, ředitel knihovny


V Blansku dne 21. 2. 2018 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Plán na rok 2018 
V roce 2018 budeme dále pokračovat v hlavní činnosti knihovny a tou je poskytování 
veřejných knihovnických a informačních služeb a zabezpečení rovného přístupu k 
informacím a kulturních hodnotám pro všechny občany bez rozdílu.


Soustavnou činností a pořádáním kulturních a vzdělávacích akcí chceme i nadále 
prohlubovat a zvyšovat zájem ze strany občanů o dění v knihovně. Knihovna by měla být 
místem setkávání, vzdělávání a smysluplného trávení volného času.


Našim cílem je také obnovit, prohloubit nebo i nově zavést spolupráci s jednotlivými 
blanenskými institucemi. Ať už jde o školy (mateřské, základní, střední), kulturní zařízení, 
veřejné instituce, soukromé společnosti, spolky, zájmová sdružení a další.


Vzhledem k počtu svazků, které naše knihovna má, nás také v roce 2018 čeká zákonem 
daná a povinná kompletní revize knihovního fondu. V praxi to znamená celkovou kontrolu 
a inventuru veškerých knihovních jednotek, které se v knihovně nachází a jsou vedeny v 
katalogu, tedy přibližně 90 tisíc kusů. To bude mít za následek uzavírku knihovny na celé 
prázdniny. Do doby revize totiž vstoupí i každoroční celozávodní dovolená uprostřed 
prázdnin.


Po celý rok také budeme pořizovat, zapisovat a katalogizovat nové přírůstky do 
knihovního fondu - nákup knih, brožur, CD, dary.

Proběhne také katalogizace pobočky knihovny - Klub důchodců.


Průběžné akce, nové a navazující projekty, nové realizace 

• Dobrovolníci - nabídka pro veřejnost aktivně se zapojit do chodu knihovny a 
spolupodílet se na organizaci jednotlivých akcí (v průběhu roku)


• Výběrové řízení na knihovnici / knihovníka - inzerát, pohovory (leden, únor), nástup 
dle možností


• Zpravodaj města Blanska - pravidelná rubrika - podrobnější informace o chystaných 
akcích, představení spisovatelů, kteří k nám přijedou na besedu, občasné recenze na 
zajímavé knihy, tipy knihovníků na prázdninové čtení a vánoční dárky, shrnutí úspěchů v 
různých soutěžích, které budeme pořádat, zákulisní informace z chodu knihovny apod.


• Klimatizace a vzduchotechnika - studie proveditelnosti, projektová dokumentace, 
oslovení a výběr dodavatele, realizace (v průběhu roku s přesahem do roku 2019)


• Dotační programy - průběžná realizace v případě schválení podaných projektů - 
VISK3, Knihovna 21.století, Česká knihovna a další.


• Podání nových žádostí do dotačních programů (listopad, prosinec)
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• Monitoring tisku - v rámci dotačního programu VISK8 -  sběr informací o Blansku a 
Blanensku z databáze anopress.cz a nabídka registrovaným čtenářům k e-mailovému 
odběru (průběžně)


• Kronika města Blanska - vedení kroniky, soustavný zápis důležitých událostí…
Zpřístupnění starších, zdigitalizovaných kronik přes internet, digitalizace nových ročníků 
ve spolupráci se Státním okresním archivem Blansko (v průběhu roku)


• Letní čítárna a půjčovna - přesný formát realizace bude upřesněn (červenec, srpen)

• Webové stránky knihovny - redesign, úprava obsahu, sjednocení vizuální stránky 

knihovny (v průběhu roku)

• KaČ-Ka 3 - zřízení v prostorách Odboru vnitřních věcí, nám. Republiky 1 - přízemí - 

občanské průkazy, cestovní doklady, matrika, ohlašovna, trvalé pobyty, ověřování 
podpisů a listin (v průběhu roku)


Oddělení pro děti a mládež 

• besedy a akce pro žáky mateřských a základních škol (v září obměna nabídky 
programů)


• Dětské knižní promítání - 1x měsíčně - kniha dle výběru a doporučení rodičů)

• Jarní prázdniny v knihovně - deskové a jiné společenské hry + elektronická Albi tužka 

a knihy Kouzelného čtení (únor)

• Březen měsíc čtenářů 

- Knižní obrázkový kvíz pro děti - soutěž o ceny za správně určené názvy knih na 
nakreslené koláži (1. 3. - 13. 4.) 
- Recitační přehlídka - žáci 1. - 4. tříd (13. 3.), žáci 5. - 9. tříd (20. 3. ) 
- Noc s Andersenem - přespání v knihovně pro 15 přihlášených dětí (23. 3.) 
- Jarní tvořivá dílna (29. 3.)


• Ivana Svobodová - beseda s překladatelkou fantasy a young adult literatury

• Dětské básnění - tvořivá dílnička spojená se skládáním básní (1. 6.)

• Pasování prvňáčků na čtenáře - zakončení projektu Knížka pro prvňáčka (červen)

• Den pro děti v blanenské nemocnici - stánek (srpen / září)

• Týden knihoven - konkrétní akce budou upřesněny (1. - 7. 10.)

• Jižní Morava čte - literární, literárněvýtvarná a audiovizuální soutěž, letos na téma:

„Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let“ (podzim)

• Den pro dětskou knihu - tvořivá dílna, (+ beseda se zajímavým autorem, případně 

soutěž) (1. 12.)
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Akce pro dospělé čtenáře a širokou veřejnost 

• Čtenářská amnestie (3. - 12. 1.)

• Opera nekouše - přednáška Dany Šimkové (11. 1.)

• Knižní blešák - prodej, koupě či výměna knih mezi veřejností (18. 1.) - opakování 2 - 3x 

během roku

• Novoroční koncert - žáci ZUŠ Blansko (25. 1.)

• Jak hledat v knihovně - seminář (26. 1.) - průběžné opakování během roku dle zájmu 

čtenářů a uvážení knihovníků

• Svatovalentýnská soutěž o nejkrásnější báseň o lásce (únor)

• Austrálie - cestovatelská přednáška Karla Kocůrka (19. 2.)

• Promítej i Ty! - Ohrožená semínka - nový projekt promítání dokumentů z festivalu 

Jeden svět (24. 2.) - dále pak 1x měsíčně (spolupráce se středními školami)

• Březen měsíc čtenářů 

- Jak staré příběhy pronikají o těch současných - čtyřblok přednášek Pavly Hrdinové 
(březen - květen) 
- Petra Dvořáková - beseda se spisovatelkou o její nové knize Dědina, o životě a o 
tvorbě jako takové (8. 3.) 
- Básníkovník - rozkvetlý strom plný básní (21. 3.)


• Století v knihách - výzva pro čtenáře. 100 let, 100 knih. Začtěte se do knih, které byly 
poprvé vydány v rozmezí let 1918 – 2018. Podělte se s nám o Vaše dojmy ve 
Čtenářském deníku. (březen 2018 - únor 2019)


• Pavel Kostečka - Jak to bylo s Galileem - přednáška ve spolupráci s neziskovou 
organizací LAVINA (23. 4.)


• Knižní burza - prodej vyřazených knih, časopisů a LP desek (květen, září)

• Týden knihoven - konkrétní akce budou upřesněny (1. - 7. 10.)

• festival Den poezie - konkrétní akce budou upřesněny (listopad)


• pokračování Blanenské univerzity (nejen) pro seniory, v září zahájení již 9. ročníku

• kurzy Nebojte se počítače - realizace kurzů a jejich úroveň obtížnosti závisí na 

přihlášených zájemcích

• besedy a přednášky - po celý rok se chystáme do programu pravidelně zařazovat 

besedy se spisovateli a jejich autorská čtení, stejně tak cestovatelské a populárně 
naučné přednášky (konkrétní akce budou upřesněny a termíny včas zveřejněny)


Hudební oddělení  
- pravidelná setkávání se členy sdružení SONS (1x měsíčně) + případná realizace 
nového hudebně zaměřeného projektu
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Městská knihovna Blansko Zpráva o činnosti rok 2017

Výstavní činnost 

• Eva Juračková - Za-Hra-Da (12. 1. - 2. 2.)

• Monika Valoušková - výstava prací (9. - 28. 2.)

• Zdeňka Mlýnková - Mauthausen - vernisáž fotografií spojená s besedou (9. - 29. 3.)

• Tomáš Malíček - PHBk pohoda Blanenska - kresba z hudby (duben, květen)

• Absolventská výstava prací žáků ZUŠ Blansko (červen)

• Vladimíra Polášková - makrofotografie (září)

• Salon blanenských výtvarníků (říjen)

• Roman Smělík - obrazy (listopad)


V roce 2018 hodláme uskutečnit ještě další kulturní a vzdělávací akce - semináře, besedy, 
přednášky, tvořivé dílny, kurzy, setkání se spisovateli, cestovateli a zajímavými 
osobnostmi našeho regionu. Konkrétní realizace a termín konání budou upřesněny.


Zpracovali: Lukáš Dlapa, Ivana Filoušová, Pavlína Gargošová, Lenka Jančová, Michal 	 	
Kala, Petra Kocourková.


Předkládá: Lukáš Dlapa, ředitel knihovny


V Blansku dne 21. 2. 2018
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