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Městská knihovna Blansko Zpráva o činnosti rok 2018

O knihovně 

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.


Život v knihovně  
Snažíme se nechápat knihovnu jen jako místo, kde se jen půjčují knihy, 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 2018 se v knihovně uskutečnilo více než 250 kulturních a vzdělávacích akcí - 
seminářů, besed, přednášek, tvořivých dílen, kurzů, setkání se spisovateli, cestovateli a 
zajímavými osobnostmi našeho regionu. 


Rok 2018 by oproti ostatním lehce specifický, protože jsme prováděli revizi knihovního 
fondu. Důsledkem toho jsme měli po celé letní prázdniny zavřeno. Abychom alespoň 
částečně nabídli naše služby i v době revize, zřídili jsme v parku po hotelu Dukla letní 
čítárnu. Návštěvníci měli k dispozici aktuální časopisy a denní tisk. Pro děti byly 
připraveny tvořivé dílny. Současně byla v provozu i letní čítárna v akvaparku.
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Výběr akcí knihovny 
Jednotlivá oddělení knihovny se krom zajištění výpůjčních služeb spolupodílela i na 
pořádání kulturních a odborných akcí pro školy i širokou veřejnost. Pokračovalo se i s 
výstavní činností.


ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

V roce 2018 zorganizovaly knihovnice z dětského oddělení téměř 80 akcí pro mateřské a 
základní školy. Kromě akcí pro jednotlivé třídy a skupinky dětí uspořádalo dětské oddělení 
i masovější akce pro školy. Opět proběhla Recitační přehlídka žáků 1.-4. a 5.-9. tříd ZŠ. 
Které se zúčastnilo celkem 170 přednášejících. Pasování dětí prvních tříd základních škol 
do řad čtenářů, které probíhá v rámci projektu “Knížka pro prvňáčka”, se uskutečnilo i v 
roce 2018. Děti předvedly, jak umí číst a knížku za odměnu si odneslo 365 prvňáčků. 


Z dalších akcí pro širokou dětskou veřejnost stojí za zmínku především:

• Jarní prázdniny v knihovně - deskové hry, malování, kreslení, čtení;

• Knižní obrázkový kvíz - hra o ceny - luštění názvů knih z obrázku, bonusové otázky;

• Noc s Andersenem - Rychlé šípy - večer plný her a tvoření, venkovní hra s rébusy;

• Jarní dílnička - tvoření se zažehlovacími korálky;

• Dětské básnění - Den dětí - skládání origami, veselé básničky, malování na chodník;

• Podzimní tvořivá dílna - papírové variace, Dubánci;

• Den pro dětskou knihu - výtvarná dílna, scénické čtení Pišťucha má problémy;

• Vánoční dílna - vločky, sněhuláčci, vánoční přání.


Část podzimu byla opět věnována projektu Jižní Morava čte. Letos na téma Moje město, 
můj kraj za 100 let. I v tomto ročníku se blanenským dětem podařilo umístit v první trojce 
v rámci celého Jihomoravského kraje. V rámci projektu proběhlo scénické čtení z knihy 
blanenského spisovatele Petra Ondrouška a mladé talentované ilustrátorky Šárky 
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Slavíčkové Podivná parta. Slavnostní vyhlášení výsledků místního kola se konalo v rámci 
Dne pro dětskou knihu.




V roce 2018 jsem také zahájili nový projekt na podporu dětského čtenářství a vždy jednou 
za měsíc jsme promítali knihu. Dětské knižní promítání si mezi dětmi a rodiči získalo 
značnou oblibu. Snažíme se vybírat bohatě ilustrované dětské knihy s menším množstvím 
psaného textu především od českých autorů.


HUDEBNÍ ODDĚLENÍ 

V roce 2018 jsme se zaměřili především na rozšíření již tak dosti bohaté nabídky 
audioknih a hudebních CD pro děti. Pracovnice hudebního oddělení pokračovala v 
pravidelných setkáváních se členy sdružení SONS.


AKCE PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST A DOSPĚLÉ ČTENÁŘE 

V roce 2018 jsme si připomněli 100 let od vzniku Československé republiky. Pro tuto 
příležitost jsme po celý rok pořádali přednášky, besedy a workshopy, které veřejnosti 
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ukázaly, jak se měnila společnost a stát v průběhu celého století. Akce probíhaly za 
finančního přispění Ministerstva kultury ČR.

• Utajená láska prezidenta Masaryka - beseda ke knize Petra Zídka o životním příběhu 

Oldry Sedlmayerové, spisovatelky, básnířky, publicistky a veřejné aktivistky, která v roce 
1928 navázala intimní vztah s prezidentem Masarykem.


• Proměny města Blanska - přednáška knihovníka, galeristy ale především velkého 
znalce blanenské historie Pavla Svobody o vývoji Blanska od 1. světové války až po 
současnost.


• Vzestup politických podnikatelů - přednáška brněnského politologa prof. Lubomíra 
Kopečka o proměnách a aktuálních trendech politických stran.


• “A” - povídání Pavla Čecha o knize a své tvorbě

• Erik Tabery - Opuštěná společnost - beseda s novinářem a šéfredaktorem týdeníku 

Respekt o vývoji republiky v posledních 100 letech a také o aktuální politické situaci a 
stavu naší společnosti.


• Dějiny udatného národa českého - tvořivá dílna výtvarnice, ilustrátorky a spisovatelky 
Lucie Seifertové.


• Knihovny v proměnách času - přednáška PhDr. Martina Krčála o vývoji knihovnictví u 
nás od počátku platnosti Zákona o veřejných knihovnách obecních až po současnost.


• Po boku - třiatřicet manželek našich premiérů - beseda o knize historika a novináře 
Petra Zídka popisující osudy i soukromý život 33 manželek českých a československých 
premiérů od roku 1918 po naši současnost.


• Naši prezidenti ve srovnávací perspektivě - přednáška brněnského politologa prof. 
Lubomíra Kopečka o podobách prezidentství vytvořené mezi světovými válkami a jeho 
následné proměny. Hlavní pozornost se pak zaměří na vliv a působení českých 
prezidentů v posledním čtvrtstoletí.


• Zlatá éra 1. republiky - mýty a skutečnost - přednáška ekonomky Ing. Hany Lipovské. 
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Naší snahou je krom naučných programů a besed pořádat i přednášky a akce kulturního a 
více odpočinkovějšího charakteru.

Za zmínku stojí především již tradiční Novoroční koncert (v roce 2018 v podání žáků ZUŠ 
Blansko), cestovatelské besedy (např. Karel Kocůrek - Austrálie), otázka homosexuality v 
díle W. Shakespeareho v podání Lenky Jančové, představení knih Moravské Švýcarsko a 
Kámen a slzy a další. 

V roce 2018 jsme se také zapojili do celostátního projektu “Promítej i Ty!, jehož podstatou 
je veřejná projekce divácky úspěšných filmů z festivalu Jeden svět. Jedná se většinou o 
dokumenty, které se zabývají otázkou ekologie a zodpovědné spotřeby, inkluze a 
vzdělávání, migrace, porušování lidských práv, seniorů, diktátorských režimů a dalších 
sociálně-společenských témat. 

Jaro roku 2018 jsme věnovali souboru populárně-naučných přednášek s literární 
tematikou pod názvem Jak staré příběhy pronikají do těch současných.


Opomenout nesmíme ani vzdělávací seminář Jak hledat v knihovně a počítačové kurzy 
pro začátečníky a pokročilé. 


V září 2018 jsme také zahájili další ročník Blanenské “univerzity”, tentokrát je průřezovým 
tématem město Blansko a hlavním přednášejícím amatérský historik, knihovník a galerista 
Pavel Svoboda. O popularitě přednášek a akcí zaměřených na město Blansko a okolí 
svědčí i fakt, že jsme tentokrát museli otevřít dva souběžné běhy, které se zcela naplnily.


VÝSTAVY 

V roce 2018 jsme nezaháleli ani na poli výstav.

Jednalo se konkrétně o tyto:

• ZaHraDa - blanenská výtvarnice Eva Juračková

• Monika Valoušková - kresby a malby

• Mauthausen - Zdeňka Mlýnková - fotografie, citace z knihy Lágr smrti, beseda
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• PHBk - Tomáš Malíček - abstraktní kresby

• Dětská fantazie na záložkách - návrhy dětí ze soutěže o dětskou záložku

• Absolventská výstava žáků ZUŠ Blansko - kresba, malba, grafika, keramika

• Záhadné makro - Vladimíra Polášková - fotografie

• Salon blanenských výtvarníků - amatérští i profesionální umělci

• RoSmel: Sny v obrazech - Roman Smělík - olejomalby
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Statistické údaje 
Statistické údaje za rok 2018 vykazují v několika ukazatelích propad, který je ovšem 
způsobený prázdninovou uzavírkou z důvodu provádění kompletní revize knihovního 
fondu. V základních ukazatelích je to znát především na celkové návštěvnosti knihovny a 
počtu výpůjček. Dvouměsíční uzavírka se ale odrazila i na dalších dílčích hodnotách, které 
v tomto základním přehledu neuvádíme. 

Pro představu jsme vzali průměrné hodnoty za prázdninové měsíce posledních 5 let a 
dopočítali je k údajům z roku 2018. Uvedené hodnoty jsou v dotčených tabulkách 
zobrazeny v závorce. 

Velmi nás těší fakt, že při přepočtu došlo i letos k mírnému nárůstu celkového počtu 
výpůjček a návštěv knihovny. Což ukazuje na fakt, že blanenští občané stále čtou a o 
naše služby a akce pořádané knihovnou mají zájem.

Dokladuje to i zjištění, že opět došlo k nárůstu počtu dětských čtenářů. Razantně se také 
zvýšil počet návštěvníků kulturních akcí.


Počet registrovaných uživatelů celkem: 

Z toho počet registrovaných uživatelů do 15-ti let: 

Počet výpůjček: 

Počet návštěvníků knihovny, kteří využili výpůjčních služeb: 

2014 2015 2016 2017 2018

2492 2479 2423 2792 2794

2014 2015 2016 2017 2018

571 621 595 751 786

2014 2015 2016 2017 2018

136828 121448 120272 115565 107545

(117000)

2014 2015 2016 2017 2018

43638 38668 38609 37305 35580

(38500)

�9



Městská knihovna Blansko Zpráva o činnosti rok 2018

Přepočtený počet výpůjček 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 2018 pořídila knihovna celkem 3 525 nových knihovních jednotek, z toho bylo 178 
CD. V oddělení pro dětské čtenáře a ve studovně a čítárně odebíráme celkem 148 
periodik (novin a časopisů). 


Finanční prostředky vyčleněné na nákup knihovního fondu činily v roce 2018 celkem 593 
088,- Kč, z toho 134 608,- Kč jsme vynaložili na nákup a předplatné periodik.

Odepsalo se celkem 935 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.


2014 2015 2016 2017 2018

54,9 49,0 49,6 41,4 38,5

(41,9)

2014 2015 2016 2017 2018

5651 4889 3974 2790 1873

2014 2015 2016 2017 2018

136 178 213 207 264

2014 2015 2016 2017 2018

3461 4149 4463 4464 5693

2014 2015 2016 2017 2018

103594 97847 94634 92454 95044
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Personální oblast 

• počet zaměstnanců k 31. 12. 2018: 14 zaměstnanců včetně ředitele organizace,  
z toho: 9 provozních zaměstnanců (knihovníků) a 4 ostatní zaměstnanci. 

• Změny proti roku 2017:  
Od 1. 7. 2018 nastoupila na celý úvazek nová knihovnice do oddělení Zpracování 
knihovního fondu a do Studovny a čítárny.  
Od 1. 9. 2018 jsme na poloviční úvazek přijali novou kolegyni na pozici kulturně-
edukační pracovník. 

• Průměrná platová třída a mzda provozního zaměstnance: 8. třída, 17.208,—Kč. 
Průměrná platová třída a mzda ostatního zaměstnance: 6. třída, 15.987,—Kč.


Hospodaření knihovny 
Náklady celkem:	 	 6 014 103,76 Kč

Výnosy celkem:	 	 6 217 603,--  Kč

Hospodářský výsledek:	 203 499,24 Kč


K nejvýznamnějšímu vývoji rozpočtu došlo u následujících položek: 

• Ostatní materiál, knihy, předměty operativní evidence (POE), ostatní služby, drobný 
dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) a drobný dlouhodobý nehmotný majetek 
(DDNHM) – navýšení rozpočtu v souvislosti s přijetím neinvestičních dotací v celkové 
částce 105 000,--Kč (Rozpočtové opatření č. 1/2018) a zapojení rezervního fondu ve 
výši 51 300,--Kč z důvodu čerpání daňové úspory za rok 2017 (Rozpočtové opatření č. 
8/2018).


• Ostatní materiál (z FKSP) – rozpočtovým opatřením č. 6/2018 byl rozpočet u této 
položky snížen na 0,--Kč (nárok na čerpání příspěvku na pracovní obuv zaměstnanců 
vznikne až v roce 2019).


• Elektrická energie – kvůli zvýšeným nákladům za pobočku Horní Lhota, bylo nutné 
zvýšit rozpočet u této položky o částku ve výši 19.000,--Kč (Rozpočtové opatření č. 
5/2018).


• Ostatní osobní náklady (OON) - byl změněn závazný ukazatel č. 1/2018 - navýšení 
maximálního limitu mzdových prostředků ad hoc pracovníků formou DPP/DPČ o 
částku 70 000,--Kč na celkovou částku 250 000,--Kč. Z  tohoto důvodu byl zapojen 

�11



Městská knihovna Blansko Zpráva o činnosti rok 2018

fond odměn, který byl čerpán ve výši 53.798,--Kč. Změna závazného ukazatele byla 
nutná z důvodu zajištění mimořádného letního provozu knihovny (letní čítárna v parku 
po hotelu Dukla).


• Náhrada mzdy v PN – v  návaznosti na vývoj nemocnosti v  organizaci docházelo ke 
zvýšení rozpočtu u této položky na celkovou částku ve výši 25.700,—Kč. (Rozpočtové 
opatření č. 2/2018, 7/2018 a 8/2018).


• Sociální pojištění, zdravotní pojištění – rozpočtovým opatřením č. 9/2018 došlo ke 
snížení rozpočtu o částku ve výši 37 500,--Kč. Vzniklá úspora byla použita na zvýšení 
rozpočtu u položek ostatní materiál a ostatní služby.


• Ostatní náklady – s  ohledem na plánované vybudování klimatizace v  hlavní budově 
v roce 2019, bylo nutné požádat E. ON s.r.o. o zvýšení rezervovaného příkonu a uzavřít 
Smlouvu o připojení a následně uhradit první část platby za podíl na oprávněných 
nákladech ve výši 12 000,--Kč (Rozpočtové opatření č. 4/2018).


Přehled bankovních účtů a stavy k 31. 12. 2018: 

Běžný účet: 16232631/0100, částka 1 963 496,56 Kč

Běžný účet FKSP: 107-16232631/0100, částka 105 561,30 Kč


Dotace 

V roce 2018 čerpala knihovna dotace na 6 projektů. Dva z dotačního titulu VISK3 a dva z 
Knihovny 21. století.

Poskytovatelem všech dotací bylo Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 471/1, Praha I 
– Malá Strana. 

Veškeré obdržené dotace u všech projektů byly vyčerpány v průběhu roku 2018 a v plné 
výši. Vyúčtování všech projektů bylo poskytovateli dotace zasláno v řádném termínu.


Jednotlivé projekty:

Modernizace veřejných PC stanic 
Výše poskytnuté dotace: 60 000,--Kč

Výše vlastních vložených finančních prostředků: 28 566,64 Kč

V rámci projektu bylo zakoupeno 8 ks PC pro veřejnost. Každý z těchto PC je vybaven 
nadstavbou FriendlyVox, která umožňuje práci s  PC i nevidomým uživatelům. Dvě 
počítačové stanice jsou vybaveny kontrastní klávesnicí, čehož využijí především 
slabozrací uživatelé. Na čtyřech PC je nainstalovaný software Microsoft Office. 
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Obnovením a modernizací těchto počítačů byl nabídnut vyšší uživatelský komfort při práci 
a knihovna je tak schopna veřejnosti nabídnout vybavení na odpovídající úrovni.


E-knihy pro každého čtenáře 
Výše poskytnuté dotace: 21.000,--Kč

Výše vlastních vložených finančních prostředků: 12.580,-- Kč

Dotace byla poskytnuta na startovací balíček pro zahájení e-výpůjček a 2 ks tabletů 
Samsung SM-T 713 Galaxy, které slouží ke čtení e-knih. Zavedením této služby vyšla 
knihovna vstříc těm čtenářům, kteří aktivně využívají tablety a mobilní telefony.


100 let republiky - besedy a zamyšlení, tvůrčí dílny 
Výše poskytnuté dotace: 14.000,--Kč

Výše vlastních vložených finančních prostředků: 15.000,-- Kč

Z  dotace a z  vlastních prostředků bylo uhrazeno 9 přednášek a 3 tvůrčí dílny. Cílem 
těchto akcí bylo veřejnost (dospělé i děti) více vtáhnout do oslav stého výročí založení 
republiky. Připomenout jim důležité milníky v našich dějinách a poukázat na zajímavosti 
jednotlivých období. Celkem se všech akcí v rámci projektu zúčastnilo téměř 400 
návštěvníků.


Lekotéka - soubor didaktických pomůcek pro děti se specifickými potřebami 
Výše poskytnuté dotace: 10.000,--Kč

Výše vlastních vložených finančních prostředků: 10.646,-- Kč

Cílem tohoto projektu bylo nabídnout novou službu osobám se specifickými vzdělávacími 
potřebami a přispět tak k podpoře osob pečujících o děti se zvláštními potřebami v jejich 
úsilí o rozvíjení potenciálu těchto dětí.


Přístup do databáze tisku společnosti Anopress IT 
Výše poskytnuté dotace: 9 680,--Kč

Výše vlastních vložených finančních prostředků: 4 840,-- Kč

Přístupem do databáze tisku knihovna veřejnosti umožňuje vyhledávat (dle klíčových slov) 
a číst si články z celostátních tištěných médií. 


Česká knihovna - projekt na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české 
literatury a české ilustrované beletrie pro děti a mládež

Výše poskytnuté dotace: 6 790,— Kč

V rámci projektu jsme v roce 2018 získali do knihovního fondu 25 nových titulů.


Investice a údržba 
V  průběhu roku 2018 neproběhla žádná investiční akce, pouze běžná údržba a úklid 
výpůjčních a ostatních prostor vč. pravidelné údržby a revizí u potřebných zařízení. 
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V  rámci běžné údržby byla zrealizována výmalba hlavní schodišťové chodby a oprava 
výmalby rohové zdi v dětském oddělení (důsledek zatíkání střechou).

V roce 2018 započala přípravná fáze pro zavedení klimatizace do prostor knihovny. Byla 
vypracována projektová dokumentace, zajistili jsme všechna potřebná povolení a 
posudky a aktuálně probíhá projektové řízení o navýšení rezervovaného příkonu, které by 
mělo být realizováno v roce 2019.


Kontrolní činnost 
V roce 2018 proběhly v organizaci následující kontroly:


• kontrola OSSZ, pobočka Blansko – plnění povinností v  nemocenském pojištění, 
v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti, za období od 1. 6. 2015 – 31. 1. 2018. 
Výsledek kontroly: kontrolou byl zjištěn přeplatek na pojistném za 2/2016 ve výši 
5 572,--Kč, který byl vrácen organizaci dne 6. 4. 2018. Z této částky byl zaměstnancům 
vrácen přeplatek ve výši 1 149,--Kč, zbývající část ve výši 4 423,--Kč byl zaúčtována 
do položky „Ostatní příjmy“. Rovněž organizace vystavila opravné evidenční listy a v 
řádném termínu předala do evidence ČSSZ prostřednictvím OSSZ Blansko.


• kontrola VZP, pobočka Blansko – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, za období od 10/2015 – 
4/2018.  
Výsledek kontroly: nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční 
nedostatky.


• veřejnosprávní kontrola MěÚ Blansko - kontrola hospodaření za rok 2017 a 
nastavení vnitřního kontrolního systému. 
Výsledek kontroly: bez zjištěných závad. Organizace hospodařila v  kontrolovaném 
období v souladu se schváleným rozpočtem a jeho změnami.


Zpracovali: zaměstnanci Městské knihovny Blansko


Předkládá: Mgr. Bc. Lukáš Dlapa, ředitel knihovny


V Blansku dne 26. 2. 2019


Příloha: Závěrečná zpráva o revizi knihovního fondu
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