Městská knihovna Blansko

20
ZPRÁVA O ČINNOSTI
ZA ROK 2020

Městská knihovna Blansko
Rožmitálova 2302/4
678 22 Blansko
IČ: 47885670
Statutární zástupce: Mgr. Bc. Lukáš Dlapa
Zřizovatel: město Blansko

Městská knihovna Blansko

Zpráva o činnosti

rok 2020

O knihovně

3

Život v knihovně

3

Výběr akcí knihovny

4

Statistické údaje

9

Personální oblast

10

Hospodaření knihovny

11

Dotace

11

Investice a údržba

12

Kontrolní činnost

13

2

Městská knihovna Blansko

Zpráva o činnosti

rok 2020

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, Lažánky, Obůrka, Olešná a
Těchov. Na pobočce Obůrka došlo v průběhu roku 2020 k pozastavení činnosti z důvodu
výpovědi stávajících nájemních prostor.

Život v knihovně
Snažíme se nechápat knihovnu 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.
Již několik let cíleně koncipujeme svůj kulturní program – přednášky, besedy, dětská
knižní promítání, výstavy a doprovodný program k výstavám, workshopy, výtvarné dílny
pro děti i dospělé apod.
V roce 2020 byla schválená nová Koncepce rozvoje knihoven pro roky 2021 až 2027
s výhledem do roku 2030, která definuje tři základní funkce a poslání knihoven:
– pilíře občanské společnosti a přirozená centra komunit,
– vzdělávací a vzdělanost podporující instituce,
– správci kulturního a znalostního bohatství.
Ve vztahu k této koncepci jsme plánovali činnost knihovny již pro rok 2020. Byť právě rok
2020 byl velmi poznamenám celosvětovou koronavirovou pandemií.
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Výběr akcí knihovny
Provoz knihovny ovlivnila v roce 2020 epidemie koronaviru a výrazně omezila poskytování
služeb i pořádání akcí. V běžném režimu jsme měli otevřeno pouze 22,5 týdne z celého
roku. 12 týdnů byla knihovna plně uzavřena a zbývající týdny podléhala různým
omezením.
I přesto se nám podařilo za rok 2020 uskutečnit 107 kulturních a vzdělávacích akcí,
seminářů, besed, přednášek, tvořivých dílen, kurzů, setkání se spisovateli, cestovateli a
zajímavými osobnostmi našeho regionu, kterých se zúčastnilo celkem 4 238 osob.
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 2020 zorganizovaly knihovnice z dětského oddělení 53 akcí pro mateřské a
základní školy. Kromě akcí pro jednotlivé třídy a skupinky dětí uspořádalo dětské oddělení
i masovější akce pro celé školy. Kvůli uzavření knihovny pro veřejnost se uskutečnila
pouze Recitační přehlídka žáků 1.–4. tříd ZŠ, které se zúčastnilo celkem 90
přednášejících. Pasování dětí prvních tříd základních škol do řad čtenářů, které probíhá
v rámci projektu Knížka pro prvňáčka, jsme museli přesunout mimořádně až na září. I
přes všechny komplikace si knihu na památku odneslo 306 prvňáčků (v té době již
druháčků).

Pasování na čtenáře

Výtvarná dílna

Z dalších akcí pro širokou dětskou veřejnost stojí za zmínku především:
• Pololetní výtvarná dílna k výstavě u příležitosti výročí kostela sv. Martina,
• Jarní prázdniny v knihovně – dětské knižní promítání, kreativní výtvarná dílna s Evou
Klíčovou,
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• Obalovací workshop – návodná ukázka obalování knih a učebnic pro veřejnost
• Šifrovací hra v rámci Noci s Andersenem – venkovní hra na stanovištích (procházka
po městě spojená s luštěním rébusů);
V roce 2020 jsme, když nám to situace umožnila, i nadále promítali dětem knihy. Tradičně
o sobotách jsme stihli 5 Dětských knižních promítání pro celkem 259 zájemců. Kromě
toho jsme uskutečnili také 4 prázdninová promítání pro děti z příměstských táborů.

Pokračovalo i setkávání v rámci
čtenářského klubu pro mládež
12+, kde si děti mohou povídat
o svých zážitcích ze čtení a
vzájemně si předávat tipy
na knihy.

Dětské knižní promítání

Šifrovací hra

HUDEBNÍ ODDĚLENÍ
V roce 2020 jsme pokračovali v započatém rozšiřování již tak dosti bohaté nabídky
audioknih a hudebních CD pro děti. Pracovnice hudebního oddělení i nadále připravovala
komponované pořady o známých osobnostech pro členy SONS.

AKCE PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST A DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
Rok 2020 byl opravdu velmi specifický a mnoho plánovaných akcí nebylo možné
vzhledem k pandemické situaci uskutečnit. Mrzí to o to víc vzhledem k faktu, že tento rok
byl pro knihovnu velmi úspěšný, co se týče dotačních projektů. Ministerstvo kultury
podpořilo v rámci dotačního programu Knihovna 21. století všechny tři podané projekty.
Stěžejními tématy byly informace a lehce opomíjená oblast překladatelství. Pozvání přijali
opravdu zajímavé osobnosti – např. Lukáš Hána, propagátor kritického myšlení, Michaela
Vetešková, vedoucí redakce kultury na Radiožurnálu či reportér Tomáš Etzler.
V blanenském klubu Gauč měl besedovat blanenský rodák a excelentní překladatel
Cormaca McCarthyho Michal Svěrák, v předdušičkovém období měly romské autorky číst
5

Městská knihovna Blansko

Zpráva o činnosti

rok 2020

své duchařské povídky, následovat měla Anna Formánková s poezií Amandy Lovelace.
Bohužel se podařilo zrealizovat akcí pouze několik.
Vedle blanenského kina, kam směřujeme akce, na kterých očekáváme větší publikum a
návštěvnost, jsme i nadále zvali do klubu Gauč, kde se pořádaly akce komornějšího rázu.
Například autorské čtení Aleše Palána.
Zcela novou akcí, do které se knihovna zapojila, byl sousedský festival Zažít Blansko
jinak. První ročník proběhl v polovině září, v době rozvolnění epidemiologických pravidel
a opatření. Akce probíhala v širším centru města a knihovna se zapojila celodenní hravou
dílnou, na které si lidé mohli oživit psaní na stroji nebo si vyzkoušet chůzi s knihou
na hlavě přes překážkovou dráhu. Odpolední program jsme návštěvníkům zpestřili
Překladatelskou arénou Boba Hýska a Sylvy Ficové, která proběhla v rámci projektu
Neztraceno v překladu spolufinancovaném Ministerstvem kultury.

Aleš Palán

Překladatelská aréna

Za zmínku určitě stojí i tradiční Novoroční koncert v podání gymnaziálního pěveckého
sboru Perličky s doprovodem kapely Antiperle. Koncem ledna uspořádal blanenský
amatérský historik Milan Sýkora přednášku ke své knize Paměti Palavy o historii jedné
z nejstarších blanenských ulic. V únoru pracovníci blanenské Poradny pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy zájemcům poradili, jak se vypořádat s rozvodem a jak
celou záležitost vysvětlit dětem. Cestovatel Karel Kocůrek nás seznámil s historií,
pamětihodnostmi a životem v Izraeli. Jednou z posledních akcí před nucenou jarní
uzavírkou knihovny byl již tradiční Knižní blešák, který se konal opět v kině. Vedle
prodejců a kupujících si na své přišly i děti, pro které se v sále kina uskutečnilo
ve spolupráci s Divadlem Kolárka scénické čtení Kvak a Žbluňk jsou kamarádi.
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V červnu potom došlo k rozvolnění přísných pravidel ohledně pořádání kulturních a
hromadných akcí. Mohli jsme tak přes prázdniny uskutečnit několik výprodejů knih,
časopisů a LP desek, které za normálních okolností probíhají již v jarních měsících. Také
jsme návštěvníkům blanenského koupaliště připravili každoroční Letní čítárnu.
V roce 2020 jsem si také připomenuli 880. výročí kostela sv. Martina. Po celý rok jsme
v rámci tohoto výročí plánovali společně se ZUŠ Blansko a blanenskou farností sérii
přednášek, besed, výstav a dílen. Podařilo se nám uskutečnit nakonec jen výstavu prací
žáků ZUŠ Blansko Svatý Martin v běhu času a s ní spojenou výtvarnou dílnu v rámci
jarních prázdnin. Poslední nezrušenou akcí z celého cyklu pak byla říjnová přednáška
blanenského faráře Jiřího Kani z kostela sv. Martina o úloze kostelů ve společnosti a
o zajímavých kostelech v okolí.

Sousedská univerzita

Letní čítárna

Pomáháme s…

I v roce 2020 jsme zahájili další ročník Sousedské univerzity. Po úspěchu z roku 2019
jsme zůstali u přednášek ve formátu rozmanitých témat a lektorů. Zápis do ročníku byl ale
poznamenám pandemií koronaviru, kdy nám plošné restrikce neumožnily uskutečnit
závěrečné 3 přednášky předchozího ročníku a nad dalším ročníkem visel dlouhou dobu
otazník. I přes nejistotu realizace se ale přihlásilo 173 posluchačů. Nakonec se nám
na podzim v novém školním roce podařilo uskutečnit jen dvě přednášky. Celý rok jsme
zakončili již výše zmiňovanou víkendovou šifrovačkou a on-line akcí Pomáháme s…,
do které se vedle knihovny průběžně zapojovaly další blanenské spolky a instituce ve
snaze zpříjemnit obyvatelům Blanska a okolí dlouhotrvající restrikce.

VÝSTAVY
V roce 2020 se nám podařilo uspořádat jen čtyři výstavy.
• Sv. Martin v běhu času – práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Blansko,
• Dětská záložka – vítězové a všechny odevzdané práce v rámci výtvarné „soutěže”
o nej dětskou záložku,
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• Salon blanenských výtvarníků – výstava výtvarných prací především amatérských
umělců z Blanska a okolí,
• Blansko – Legnica – fotografická výstava k příležitosti 20. výročí partnerství obou měst.

Dětská záložka

Sv. Martin v běhu času

I v průběhu celého roku 2020 jsme informovali širokou blanenskou veřejnost o dění
v knihovně pomocí rubriky Knihovna čtenářům publikované v blanenském Zpravodaji.
Dalšími informačními kanály jsou webové stránky knihovny, Facebook, zveřejňování
článků v celostátních denících a reportáže a rozhovory Televize Blansko + měsíční
přehledy o dění v knihovně Natáčky blanenské knihovnice.
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Statistické údaje
Statistické údaje za rok 2020 jsou výrazně ovlivněny epidemií koronaviru, která byla v půli
března příčinou kompletního uzavření knihovny na několik týdnů. Následovalo mírné
rozvolnění a možnost nabízet pouze základní knihovnické služby (půjčování a vracení
knih). V létě pak bylo možné opět zpřístupnit veřejný internet a další pobytové služby
(čítárna, kopírování atd.) včetně pořádání přednášek a besed. S nástupem podzimu se
střídala krátká období kompletního uzavření, režimu knihovního výdejového okénka a
omezeného zpřístupnění volného výběru knih.
I přesto všechno jsme v roce 2020 měli téměř 2 500 čtenářů s aktivní registrací, z toho
689 dětí, kteří si od nás půjčili na 78 000 titulů.
Vzhledem k uzavírkám se knihovníci velkou měrou zaměřili na pořádek ve fondu nejenom
ve volném výběru, ale hlavně ve skladech. Umývali, přelepovali, spravovali knihy starší,
odepisovali knihy nepůjčované a zapisovali a balili nové. Navzdory tomu, že jsme v roce
2020 odepsali téměř 9 500 knih, jich knihovna stále vlastní přes 80 000.

Počet registrovaných uživatelů celkem:
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2492

2479

2423

2792

2794

2794

2459

Z toho počet registrovaných uživatelů do 15 let:
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

571

621

595

751

786

864

689

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

136828

121448

120272

115565

107545

99632

78297

Počet výpůjček:

Počet návštěvníků knihovny, kteří využili výpůjčních služeb:
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

43638

38668

38609

37305

35580

38885

26623

Přepočtený počet výpůjček na jednoho registrovaného uživatele:
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

54,9

49,0

49,6

41,4

38,5

35,7

31,8
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Počet návštěvníků využívajících internet v knihovně:
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5651

4889

3974

2790

1873

2052

931

Počet uskutečněných kulturních a vzdělávacích akcí:
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

136

178

213

207

264

237

107

Počet návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí:
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3461

4149

4463

4464

5693

8819

4238

Počet knihovních jednotek celkem (včetně poboček)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

103594

97847

94634

92454

95044

86596

80047

V roce 2020 zapsala knihovna do fondu celkem 2 840 knihovních jednotek, z toho bylo
186 CD. V dětském oddělení a ve studovně a čítárně odebíráme celkem 143 periodik
(novin a časopisů).
Finanční prostředky vyčleněné na nákup knihovního fondu činily v roce 2020 celkem
655 940 Kč, z toho 117 602 Kč jsme vynaložili na nákup a předplatné periodik.
Odepsalo se celkem 9 389 knihovních jednotek (většinou se jednalo o knihy dlouhodobě
nepůjčované, staré a roztrhané nebo tematicky poplatné době).

Personální oblast
• počet zaměstnanců k 31. 12. 2020: 14 zaměstnanců včetně ředitele organizace,
z toho: 9 provozních zaměstnanců (knihovníků) a 4 ostatní zaměstnanci + ředitel.

• Změny proti roku 2019:
Od 1. 2. 2020 nastoupil na celý úvazek nový knihovník do oddělení studovny a čítárny
jako zástup za mateřskou dovolenou. K 31. 10. 2020 ukončila pracovní poměr vedoucí
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ekonomického oddělení, 1. 11. 2020 ji nahradila nová kolegyně.

• Průměrná platová třída a mzda provozního zaměstnance: 9. třída, 28 925 Kč.
Průměrná platová třída a mzda ostatního zaměstnance: 6. třída, 25 677 Kč.

Hospodaření knihovny
Náklady celkem:
Výnosy celkem:
Hospodářský výsledek:

6 940 370,52 Kč
7 183 219,04 Kč
242 848,52 Kč

K žádným významným změnám rozpočtu v roce 2020 nedošlo.
Přehled bankovních účtů a stavy k 31. 12. 2020:
Běžný účet KB:
16232631/0100
Běžný účet FKSP: 107-16232631/0100
Běžný účet ČSOB: 290578790/0300

konečný zůstatek

1 086 532,06 Kč
90 187,30 Kč
13 491,69 Kč

Dotace
V roce 2020 čerpala knihovna dotace na 6 projektů z dotačních titulů VISK 8 a Knihovna
21. století Ministerstva kultury, Individuální dotace Jihomoravského kraje a Česká
knihovna Moravské zemské knihovny.
Vzhledem ke koronavirové pandemii nebylo možné uskutečnit všechny v projektech
plánované akce, proto bylo nutné část peněz obdržených z dotačních titulů vrátit.
Vyúčtování všech projektů bylo poskytovatelům dotace zasláno v řádném termínu.
Jednotlivé projekty:
Neztraceno v překladu (Ministerstvo kultury)
Výše poskytnuté dotace: 10 000 Kč, vlastní vložené finanční prostředky: 4 500 Kč
Byly uskutečněny 2 projekty: autorské čtení Robert Hýsek (Nick Cave – Píseň z pytlíku
na zvratky) a Sylva Ficová (Alison Bechdelová – Lesby k pohledání), celkové náklady 9
000,- Kč.
Z důvodu Covid-19 nemožnost uskutečnit všechny plánované akce, vratka 5 500,- Kč.
Lekotéka II – Hmatová lekotéka (Ministerstvo kultury)
Výše poskytnuté dotace: 10 000 Kč, vlastní vložené finanční prostředky: 10 797 Kč
11
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Dotace byla použita na nákup didaktických hraček a pomůcek (skládačky, stavebnice,
hry, pomůcky), celkové náklady 20 797,- Kč. Dotace využita v plné výši.
Informační kompas (Ministerstvo kultury)
Výše poskytnuté dotace: 13 000 Kč, vlastní vložené finanční prostředky: 4 000 Kč
Byly uskutečněny 3 projekty:
• beseda a autorské čtení Aleš Palán – Raději zešílet v divočině,
• seminář pro knihovníky Edita Hejčová – Mediální výchova v knihovně,
• přednáška pro veřejnost Miloš Gregor – Fake news a dezinformace,
celkové náklady 8 000,- Kč.
Z důvodu Covid-19 nemožnost uskutečnit všechny plánované akce, vratka 9 000,- Kč.
Bibliobox na vracení knih (Jihomoravský kraj)
Výše poskytnuté dotace: 100 000 Kč, vlastní vložené finanční prostředky: 4 156,80 Kč
Investiční dotace byla použita na nákup návratového boxu na knihy, který je umístěn před
budovou knihovny a slouží občanům k bezkontaktnímu vracení vypůjčených knih a
periodik. Celkové náklady 104 156,80,- Kč. Dotace využita v plné výši.
Přístup do databáze tisku společnosti Anopress IT (Ministerstvo kultury)
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: 5 854 Kč
V rámci projektu jsme v roce 2020 získali do knihovního fondu 26 nových titulů.

Investice a údržba
V průběhu roku 2020 proběhla v knihovně běžná údržba a úklid výpůjčních a ostatních
prostor vč. pravidelné údržby a revizí u potřebných zařízení.
Do oddělení studovna byl pořízen platební terminál od ČSOB, kde mohou provádět
úhradu poplatků čtenáři ze všech oddělení.
V dětském oddělení, studovně a čítárně a v kulturní místnosti byly nainstalovány
klimatizační jednotky. Na zakoupení těchto zařízení byl organizaci změnou závazných
ukazatelů č. 2/2020 uložen odvod z fondu investic ve výši 800 000 Kč.
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Městská knihovna Blansko

Zpráva o činnosti

rok 2020

Kontrolní činnost
V roce 2020 proběhly v organizaci následující kontroly:

• město Blansko – veřejnosprávní kontrola hospodaření za rok 2019 a nastavení
vnitřního kontrolního systému.

Zpracovali: zaměstnanci Městské knihovny Blansko

Předkládá: Mgr. Bc. Lukáš Dlapa, ředitel knihovny
V Blansku dne 16. 3. 2021

13

