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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 2019 se v knihovně uskutečnilo téměř 250 kulturních a vzdělávacích akcí - 
seminářů, besed, přednášek, tvořivých dílen, kurzů, setkání se spisovateli, cestovateli a 
zajímavými osobnostmi našeho regionu. 
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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 2019 zorganizovaly knihovnice z dětského oddělení více než 100 akcí pro 
mateřské a základní školy. Kromě akcí pro jednotlivé třídy a skupinky dětí uspořádalo 
dětské oddělení i masovější akce pro celé školy. Opět proběhla Recitační přehlídka žáků 
1.-4. a 5.-9. tříd ZŠ, kterých se zúčastnilo celkem 165 přednášejících. Pasování dětí 
prvních tříd základních škol do řad čtenářů, které probíhá v rámci projektu “Knížka pro 
prvňáčka”, se uskutečnilo i v roce 2019. Děti předvedly, jak umí číst a knížku za odměnu 
si odneslo 342 prvňáčků. 


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

• Módní salon - tvořivá dílna pro děti v rámci výstavy Století módy

• Jarní prázdniny v knihovně - deskové hry, kreativní textilní workshop, kreslení, čtení;

• Knihovnický kvíz - hra o ceny - odpovědi na otázky z prostředí knihovny;

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

• Velikonoční dílnička - Skořápkování - tvoření pro děti;

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

• Podzimní tvořivá dílna - tvoření pro děti;

• Svatomartinská družina - tvoření pro děti na zámku v rámci Vítání sv. Martina


V roce 2019 jsme i nadále promítali dětem knihy. Dětské knižní promítání si mezi dětmi a 
rodiči získalo značnou oblibu. V roce 2019 navštívilo 13 promítání pro veřejnost celkem 
602 zájemců. Stále se snažíme vybírat bohatě ilustrované dětské knihy s menším 
množstvím psaného textu především od českých autorů.
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Na podzim jsem také zahájili nový projekt na podporu dětského čtenářství - Čtenářský 
klub pro mládež 12+. Děti, které knihy zajímají a rády čtou, se setkávají jednou za měsíc a 
povídají si o svých zážitcích ze čtení a vzájemně si předávají tipy na knihy. Každé setkání 
má jasně dané téma, např. Kniha, kterou jste si vybrali pouze podle obálky, Kniha, kterou 
zvládnete přečíst za jeden den, Kniha se jménem v názvu nebo třeba Kniha, podle které 
byl natočený film.


HUDEBNÍ ODDĚLENÍ 

V roce 2019 jsme pokračovali v započatém rozšiřování již tak dosti bohaté nabídky 
audioknih a hudebních CD pro děti. Pracovnice hudebního oddělení i nadále pokračovala 
v pravidelných setkáváních se členy sdružení SONS.


AKCE PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST A DOSPĚLÉ ČTENÁŘE 

V roce 2019 jsme si připomněli 30 let od sametové revoluce. Pro tuto příležitost jsme na 
podzim pořádali přednášky, besedy a workshopy, které měly veřejnosti přiblížit danou 

5

Pasování na čtenářeDětské knižní promítání

Skořápkování Dračí doupě Knihovnický kvíz - vyhlášení 



Městská knihovna Blansko Zpráva o činnosti rok 2019

dobu a proměnu společnosti za posledních 30 let. Akce probíhaly za finančního přispění 
Ministerstva kultury ČR.


• Pavel Kosatík – beseda s historikem o tom, co se s námi za posledních 30 let stalo, 
kam jsme se posunuli a co to pro nás ve výsledku znamená. Využili jsme 8. a 9: díl z 
cyklu ČT České století, které pojednávají o sametové revoluci, resp. o rozdělení státu 
v roce 92, což je téma související.


• Marek Švehla – beseda a představení knihy Magor a jeho doba, která získala cenu 
Magnesia litera a popisuje život legendy undergroundu Ivana Martina Jirouse. 


• PhDr. Jiří Suk, Ph.D., DSc. – beseda s  historikem a politologem z Ústavu pro 
soudobé dějiny AV ČR ke knize Labyrintem revoluce - Aktéři, zápletky a křižovatky 
jedné politické krize (1989/1990). 


• Milan Starý – Český stát - besedy a tvůrčí dílny pro děti, kterých se dopoledne 
zúčastnili žáci blanenských základních škol a odpoledne proběhla akce pro veřejnost. 
Děti se seznámily se symboly české státnosti, které si při listopadových událostech 
lidé opět připomněli…


• prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. - „Cesta k  listopadu 1989 a Sametová 
revoluce“ – přednáška o kontextu situace před rokem 89 v Československu i mimo 
něj a také o průběhu listopadu a prosince 1989. Akce proběhly dvě - jedna pro 
širokou veřejnost a druhá v blanenském kině pro středoškolské studenty v  době 
vyučování.


Hlavní akcí celého projektu byl „Samet v Blansku“, na které se kromě nás podílelo 
hned několik blanenských institucí - Muzeum Blanenska, Státní okresní archiv Blansko, 
ZUŠ Blansko, Kulturní středisko města Blanska a Galerie města Blanska. V blanenském 
kině proběhl 17. listopadu komponovaný večer složený z výstavy, besedy, přednášky a 
zpěvu “sametových” písní. 




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 2019 po čase opět v 
podání gymnaziálního pěveckého sboru Perličky s doprovodem kapely Antiperle), který 
jsme doplnili hned začátkem února koncertem žáků flétnového oddělení SZUŠ Blansko.  
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Na začátek roku jsme si dále připravili soubor tří tematických přednášek “Vzácní hosté v 
Moravském krasu, kde jsme si postupně představili rysa, sokola a bobra. 

Po první zkušenosti v roce 2018 jsme tentokrát již v blanenském kině uspořádali Knižní 
blešák, kterého se zúčastnilo téměř 20 prodejců. Pro velký zájem ze strany prodávajících, 
ale i nakupujících jsme v kině uspořádali další Knižní blešák v září. Pro zájemce o historii 
Blanska a okolí přednášel dva večery Jaroslav Budiš o Adamovských strojírnách a Milan 
Sýkora poreferoval o historii železnice na trase Brno - Česká Třebová. 

Ve spolupráci s Galerií města Blanska jsme na prvního máje roztočili Knižní kolotoč a 
nechali lidi libovolně směňovat přinesené knihy. 

V rámci cestovatelských besed připomeňme povídání dobrodruhů, kteří se vydali Škodou 
100 za polární září a přednášku o Peru spojenou s vernisáží fotografií.

V rámci oslav Vítání sv. Martina jsme chtěli více aktivně zapojit blanenskou veřejnost do 
samotné akce a proto vznikla ve spolupráci blanenské farnosti sv. Martina a Galerie 
města Blanska “Svatomartinská šicí dílna”, kde si mohl každý za pomoci zkušených 
švadlen ušít a následně nazdobit svůj vlastní kostým do nedělního průvodu. 

V roce 2019 jsme také zahájili již desátý ročník nově pojmenované Blanenské univerzity 
třetího věku. Po předchozích letech jsme ustoupili z formátu jeden přednášející pro celý 
ročník a jednotlivé “lektory” jsme poskládali z vysokoškolských kantorů a odborníků. 
Témata jsme volili částečně zaměřená na starší generaci, ale i taková, která reflektují 
aktuální společenské problémy. Překvapil nás velký zájem a vzhledem k téměř 250 
přihlášeným posluchačům jsme museli přednášky přesunout do blanenského kina. 
Zároveň jsme všechny přednášky desátého ročníku otevřeli za poplatek i široké 
veřejnosti.


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

V září 2019 jsme nově uspořádali Obalovací workshop, kde zkušení knihovníci učili 
zájemce balit knihy, učebnice a sešity. A v Týdnu knihoven jsme veřejnost prováděli po 
knihovně a ukazovali jim zákoutí, kam se běžně čtenář nepodívá. 
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VÝSTAVY 

V roce 2019 jsme opět uspořádali několik výstav.

Jednalo se konkrétně o tyto:

• Století módy - práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Blansko

• Irma Charvátová, Miroslav Matyáš - výtvarnice a fotograf

• Od koněspřežky k blanenských tunelům - výstava k výročí trati Brno - Česká Třebová

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

• Dračí doupě - výtvarné práce na téma drak žáků ZUŠ Blansko

• Roman Janusz - cestovatelské fotografie

• Salon blanenských fotografů - amatérští i profesionální umělci z Blanska a okolí


I nadále jsme v průběhu celého roku 2019 informovali širokou blanenskou veřejnost o 
dění v knihovně pomocí rubriky Knihovna čtenářům publikované v blanenském 
Zpravodaji. Dalšími informačními kanály jsou webové stránky knihovny, Facebook a 
zveřejňování článků v celostátních denících. 

Nově jsme v roce 2019 zavedli v rámci vysílání Televize Blansko měsíční přehledy o dění v 
knihovně “Natáčky blanenské knihovnice”. Televize Blansko také natočila několik delších 
reportáží včetně rozhovorů s přednášejícími. 
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Statistické údaje 
Statistické údaje za rok 2019 dokazují celorepublikový trend, který je slyšet na většině 
setkání knihovníků a tím je mírný úbytek absolutního počtu výpůjček. I naše knihovna je 
toho důkazem. Částečně se potvrdilo tvrzení, že lidé méně čtou. Na druhou stranu ale 
nedochází ke snižování počtu aktivních čtenářů, který je zcela stejný jako v roce 2018. 
Potěšující je zejména fakt, že v posledních třech letech dochází stabilně k nárůstu počtu 
dětských čtenářů. 

Ze statistických údajů je také patrné, že čtenáři sice méně čtou, ale knihovnu navštěvují  
stále častěji - oproti roku 2018 došlo k nárůstu návštěv za účelem výpůjčky o více než     
3 000. 

Velmi nás těší fakt, že knihovnu navštěvuje stále více a více zájemců o její doprovodné 
kulturně-vzdělávací akce (přednášky, besedy, dílničky…) kdy oproti roku 2018 a cca 5 700 
návštěvníkům, zavítalo v roce 2019 do knihovny na nějakou z pořádaných akcí o více než 
3 000 návštěvníků více, cca 8 800.

Vše ukazuje na fakt, že blanenští občané stále čtou a o naše služby a námi pořádané 
akce mají stále větší zájem.


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 2019

2492 2479 2423 2792 2794 2794

2014 2015 2016 2017 2018 2019

571 621 595 751 786 864

2014 2015 2016 2017 2018 2019

136828 121448 120272 115565 107545 99632

2014 2015 2016 2017 2018 2019

43638 38668 38609 37305 35580 38885
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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 2019 zapsala knihovna do fondu celkem 2 696 knihovních jednotek, z toho bylo 
185 CD. V oddělení pro dětské čtenáře a ve studovně a čítárně odebíráme celkem 149 
periodik (novin a časopisů). 


Finanční prostředky vyčleněné na nákup knihovního fondu činily v roce 2019 celkem    
585 780 Kč, z toho 135 718 Kč jsme vynaložili na nákup a předplatné periodik.

Odepsalo se celkem 11 144 knihovních jednotek (většinou se jednalo o knihy dlouhodobě 
nepůjčované, staré a roztrhané nebo tematicky poplatné době). Oproti předchozím rokům 
je toto číslo razantně vyšší, protože po revizi knihovního fondu v roce 2018 došlo v roce 
2019 k velkému odpisu knih. Zároveň jsme v roce 2019 ve větší míře “pročistili” i fondy na 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

54,9 49,0 49,6 41,4 38,5 35,7

2014 2015 2016 2017 2018 2019

5651 4889 3974 2790 1873 2052

2014 2015 2016 2017 2018 2019

136 178 213 207 264 237

2014 2015 2016 2017 2018 2019

3461 4149 4463 4464 5693 8819

2014 2015 2016 2017 2018 2019

103594 97847 94634 92454 95044 86596
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pobočkách v městských částech. Většina vyřazených knih potom dále putuje do knižního 
bazaru, který každoročně pořádáme na konci jara (v roce 2019 navíc i v září), nebo do 
knihobudek k rozebrání.


Personální oblast 

• počet zaměstnanců k 31. 12. 2019: 14 zaměstnanců včetně ředitele organizace,  
z toho: 9 provozních zaměstnanců (knihovníků) a 4 ostatní zaměstnanci. 

• Změny proti roku 2018:  
Od 15. 4. 2019 nastoupila na celý úvazek nová knihovnice do oddělení Zpracování 
knihovního fondu (0,8 úvazku) a do Studovny a čítárny (0,2 úvazku). Nástup byl 
zpočátku vedený jako zástup za mateřskou dovolenou jiné knihovnice, které k 30. 6. 
skončil pracovní poměr na dobu určitou. 
K 31. 8. odešla z oddělení pro děti a mládež jedna knihovnice, kterou od 1. 9. 2019 
nahradila nová kolegyně (celý úvazek). 

• Průměrná platová třída a mzda provozního zaměstnance: 8. třída, 22 932 Kč. 
Průměrná platová třída a mzda ostatního zaměstnance: 6. třída, 23 924 Kč.


Hospodaření knihovny 
Náklady celkem:	 	 6 698 555,80 Kč

Výnosy celkem:	 	 6 994 199,35 Kč

Hospodářský výsledek:	 295 643,55 Kč


K nejvýznamnějšímu vývoji rozpočtu došlo u následujících položek: 

• DDHM (rezervní fond) – zapojení rezervního fondu z důvodu čerpání daňové úspory za 
r. 2018 (zakoupený nový fotoaparát vč. příslušenství, multimediální uložiště a PC).


• Ostatní služby, programátorské práce, DDHM a DDNHM (vše z dotace MK) – stanovení 
rozpočtu v souvislosti s přijetím neinvestičních dotací, rozpočtová opatření č. 3/2019, 
4/2019 a 7/2019. Více v části Dotace.


• Plyn – kvůli nedoplatku za r. 2018 a předpokládaným nákladům za r. 2019 u pobočky 
Klepačov, bylo nutné zvýšit rozpočet u této položky o částku ve výši 24 000 Kč 
(Rozpočtové opatření č. 9/2019 a 10/2019).
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• Náhrada mzdy v PN – v  návaznosti na vývoj nemocnosti v  organizaci docházelo ke 
zvýšení rozpočtu u této položky na celkovou částku ve výši 24 000 Kč.


• (Rozpočtové opatření č. 1/2019, 2/2019 a 9/2019).


Přehled bankovních účtů a stavy k 31. 12. 2019: 

Běžný účet: 16232631/0100, částka 1 518 954,10 Kč

Běžný účet FKSP: 107-16232631/0100, částka 74 443,30 Kč


Dotace 
V roce 2019 čerpala knihovna dotace na 5 projektů. Dva z dotačního titulu VISK3 a jeden 
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 2019 a v plné 
výši. Vyúčtování všech projektů bylo poskytovateli dotace zasláno v řádném termínu.


Jednotlivé projekty:

Přechod z AKS Clavius na Tritius 
Výše poskytnuté dotace: 203 000 Kč

Výše vlastních vložených finančních prostředků: 88 161,62 Kč

V rámci projektu bylo zakoupen nový automatizovaný knihovní systém. Přechodem na 
nový systém Tritius získala naše knihovna plně webový systém použitelný odkudkoli bez 
omezení. Získali jsme moderní a rychlé uživatelské rozhraní, webový katalog podporující 
mobilní zařízení, výpůjční protokol vylepšený o nové funkce a podporu funkcí umožňující 
napojení na on-line databáze.


Bez čekání, bez padání 
Výše poskytnuté dotace: 49 000 Kč

Výše vlastních vložených finančních prostředků: 23 234 Kč

Dotace byla poskytnuta na nákup 4 ks počítačových stanic (PC, monitor, operační 
systém) a 1 ks tiskárny pro knihovníky do výpůjčních služeb. S přechodem na nový 
knihovní systém Tritius, který funguje na novém principu kompletně webového rozhraní, 
jsme chtěli zkvalitnit práci knihovníků a dopomoci tak k rychlejšímu odbavení čtenářů při 
výpůjčkách i dotazech vyžadujících práci s knihovním systémem.


30 let po sametu - besedy a zamyšlení, tvůrčí dílny 
Výše poskytnuté dotace: 11 000 Kč

Výše vlastních vložených finančních prostředků: 11 550 Kč
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Z dotace a z  vlastních prostředků bylo uhrazeno 6 přednášek a 4 tvůrčí dílny. V rámci 
připomenutí 30letého výročí sametové revoluce jsme do knihovny pozvali autory knih, 
kteří se zaměřují na dobu před převratem, během něj a překotnou dobu těsně po něm. 
Součástí byly i přednášky akademických pracovníků z brněnských univerzit a beseda s 
prvním místním porevolučním starostou a hybateli listopadových událostí v Blansku. 
Cílem bylo přiblížit listopadové události a zároveň ukázat, jak se občané vypořádávali s 
nově nabytou svobodou.

Celkem se všech akcí v rámci projektu zúčastnilo téměř 700 návštěvníků. 

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 Moravské zemské knihovny na podporu nákupu nekomerčních 
titulů uměleckých děl české literatury a české ilustrované beletrie pro děti a mládež

Výše poskytnuté dotace: 7 500 Kč

V rámci projektu jsme v roce 2019 získali do knihovního fondu 20 nových titulů.


Investice a údržba 
V průběhu roku 2019 proběhla v knihovně běžná údržba a úklid výpůjčních a ostatních 
prostor vč. pravidelné údržby a revizí u potřebných zařízení. Koncem roku byly v oddělení 
studovna a čítárna a cizojazyčné oddělení a v multifunkční místnosti (4.patro) 
nainstalovány a zprovozněny 2 ks vzduchotechnických zařízení. Na zakoupení těchto 
zařízení byl organizaci změnou závazných ukazatelů č. 1/2019 uložen odvod z fondu 
investic ve výši 500 000 Kč.


Kontrolní činnost 
V roce 2019 proběhly v organizaci následující kontroly:


• Vnitřní kontrola, město Blansko – dodržování Směrnice č. 3/2014 Základní pravidla 
vztahů zřizovatele a ředitelů příspěvkových organizací z oblasti školství a kultury, 
Směrnice č. 2/2019 Pravidla vztahů zřizovatele a příspěvkových organizací z oblasti 
školství a kultury, zřizovací listiny a obecně závazných právních předpisů při nakládání 
s majetkem.


• Výsledek kontroly, nápravná opatření: kontrolou bylo uloženo toto nápravné opatření: 
uzavřít se společností Tritius Solutions a.s. inominátní smlouvu „o vypořádání závazků, 
kterou bude překlenuta absolutní neplatnost smlouvy o dílo; následně tuto smlouvu 
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řádně zveřejnit, včetně všech příloh. Jiná nápravná opatření nebyla uložena, neboť šlo 
většinou o drobné formální nedostatky, které to nevyžadují. 


Zpracovali: zaměstnanci Městské knihovny Blansko


Předkládá: Mgr. Bc. Lukáš Dlapa, ředitel knihovny


V Blansku dne 10. 2. 2019
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