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1. Stručná charakteristika

V roce 2009 oslavila Městská knihovna Dobříš 145. výročí založení. Všechny akce,
konané v tomto roce, byly připraveny k tomuto výročí. Jako symbolický dárek jsme
vnímali schválení vítězného projektu na novou knihovnu „Městský dům Dobříš“ v
architektonické soutěži, vyhlášené v roce 2008.
Další velkou změnou v tomto roce byl pro knihovnu přechod ze starého knihovního
systému LANIUS na nový CLAVIUS. Přechod se uskutečnil počátkem července a byl
spojen s výměnou veškeré počítačové techniky včetně serveru a sítí, neboť na našich
zastaralých počítačích by nový program nefungoval. Tento projekt jsme mohli realizovat
díky dotaci Ministerstva kultury ČR, kterou jsme obdrželi v celé požadované výši.
Přechodem na nový software knihovna zkvalitnila své služby. Na webových stránkách
byl zpřístupněn on line katalog přes internet. Čtenáři mohou nahlížet do svého konta
a také se zlepšila komunikace mezi knihovnou a uživateli. Upozornění o rezervaci a
upomínky jsou posílány automaticky e-mailem. Také se zlepšila komunikace mezi
knihovnami v celé ČR v rámci meziknihovní výpůjční služby.
S pomocí další dotace, tentokráte ze Středočeského kraje, jsme mohli dokončit výměnu
rozřaďovačů naučné literatury v odd. pro děti . Tím jsme docílili jednotného vzhledu
řazení naučné literatury v celé knihovně.
Naše činnost je zaměřena především na dětské uživatele. Početnými akcemi a rozmanitými formami práce se snažíme z dětí vychovat takové čtenáře, kterým zůstane kladný
vztah ke knize celý život. Doufáme, že se nám to daří, ať už jsou to tradiční nebo nové
akce. Jejich počet opět v roce 2009 stoupl na 214 akcí, to je o13 více než v r. 2008.
Zúčastnilo se jich 4241 návštěvníků. Počet čtenářů se také zvýšil. Přestože počet návštěvníků stoupl, nepodařilo se nám dosáhnout takového počtu výpůjček jako loni. Tento jev
se ukazuje i v dalších knihovnách ČR.
Nákupem dalšího notebooku jsme zkvalitnili meziknihovní výpůjční službu a jeho
prostřednictvím si také můžeme vytvářet propagační a pracovní materiály k našim akcím.
Je pro nás opravdu nepostradatelný pomocník.
Koncem ledna 2009 proběhla jedna z prvních tradičních akcí „Pasování na rytíře
krásného slova“. Poprvé se konala v dobříšském zámku za účasti starosty města Mgr.
Jaroslava Melši a rytířů, kteří se představili při šermu v dobových kostýmech. Žáci pěti
l. tříd ZŠ obdrželi zdarma svou první čtenářskou legitimaci a malou upomínku v podobě
perníkového písmenka a glejtu. Ředitel I.ZŠ se připojil k tomuto slavnostnímu aktu a
předal dětem jejich první školní vysvědčení. Vše proběhlo za účasti rodičů a rodinných
příslušníků pasovaných prvňáčků. Podle ohlasů lze soudit, že děti i dospělí si odnesli
velmi pěkné zážitky a dojmy.
Počátkem dubna se konala již 6. “Noc s Andersenem“ - celostátní akce, zaštítěná
Klubkem dětských knihoven (dále jen KDK) Svazu knihovníků a informačních pracovníků (dále jen SKIP), propojená též se zahraničím. Tentokrát byla směřována k 80. výročí
narození spisovatele Františka Nepila. Děti podnikly bojovou hru a zhlédly ukázku výcviku
agility psa border kolie. Mimo jiné aktivity se zapojily i do celostátní ankety „Kniha mého
srdce“.
„Literární cestovku“ (6. roč.) po stopách dobříšských pověstí pro 5. tř. I. ZŠ v podobě
bojové hry, spojené se soutěží, zakončily děti návštěvou archivu města Dobříše. Podobným
způsobem byla připravena „cestovka“ také pro účastníky semináře KDK SKIP středních
Čech o Karlu Čapkovi, jejíž trasa vedla až do Strže u Staré Huti. Žáci základní praktické
školy absolvovali „cestovku“ přímo v knihovně podle plánu města Dobříše, vyrobeného pro
tento účel z plátna žáky Základní umělecké školy v Dobříši.
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Prvňáčci se v knihovně opět setkali s ilustrátorem, grafikem a výtvarníkem Adolfem
Dudkem, se kterým zažili chvíle smíchu, soutěžení i poučení.
Žáci 9. tříd ZŠ a studenti Gymnázia K. Čapka absolvovali již tradiční besedy se
starostou města Dobříše Mgr. Jaroslavem Melšou o problematice veřejné správy.
Přítomní hojně diskutovali o různých tématech, která je zajímala.
Uspořádali jsme také dvoudenní seminář pro knihovnice dětských oddělení KDK SKIP
Středních Čech na téma Karel Čapek. Účastníci absolvovali promítnutí filmu s přednáškou a
noční prohlídku dobříšského zámku. Druhý den absolvovali „literární cestovku“ po stopách
K. Čapka do Památníku K. Čapka ve Staré Huti.
Na polovinu června jsme naplánovali oslavy výročí založení knihovny. Nejprve
jsme uspořádali slavnostní setkání s představiteli města Dobříše, okolních knihoven a
místních organizací. Pro veřejnost pak „happening“ za sportovní halou. Odpoledne s
Malým dechovým orchestrem ZUŠ Dobříš, soutěžemi, kvízy pro děti i dospělé a sportovními vystoupeními tělovýchovné organizace Orel bylo zakončeno bohatou tombolou a
vystoupením dueta Iveta a Marcela s písněmi k táboráku. Návštěvníci všech věkových
kategorií si mohli pochutnat na opečených špekáčcích a z programu si vybrat pro ně to
nejzajímavější. Z tohoto přátelského setkání si všichni zúčastnění odnášeli dobrou náladu.
Konec června byl opět určen prvňáčkům. Při tzv. „Klíčování“ v lednu pasovaní prvňáčci obdrželi „klíč od království písmenek“ a při té příležitosti díky nové aktivitě podpory
čtenářské gramotnosti „Už jsem čtenář“ byly slavnostně předány „knížky pro prvňáčka“.
V prostorách knihovny byla instalována výstava ke 145. výr. založení knihovny –
„Máme rádi knihovnu, čtenář knihomol, můj svět“ – minulost, současnost a budoucnost
Městské knihovny Dobříš.
Po informativní schůzce v roce 2008 bylo založeno regionální klubko dětských knihoven SKIP na okrese Příbram. Naše knihovnice Mgr. Kateřina Pechová se stala jeho předsedkyní. První akcí bylo vyhlášení soutěže „Osobnosti našeho kraje“ v rámci celostátního projektu „Kde končí svět“. V této soutěži, rozdělené na dvě kola, se děti projevily formou výtvarnou i literární. Nejlepší práce byly zaslány do celostátního kola. Práce regionálního klubka
pokračovala na výjezdních schůzkách v Příbrami a v Sedlčanech. Zde byl program doplněn
seminářem o informační výchově.
V knihovně také proběhlo i několik soutěží a anket. “Prázdninový poutník“ - soutěž o
nejhezčí a nejvtipnější pozdrav z prázdnin. V jarních a podzimních měsících probíhala anketa na téma „Co vás zajímá“. Nejdůležitější pro nás byla celonárodní anketa „Kamarádka
knihovna“. Děti oznámkovaly svoji knihovnu a ohodnotily tak svou spokojenost s jejími
službami. S potěšením konstatujeme, že v tomto ročníku jsme se ve velké konkurenci knihoven z celé ČR umístili velmi vysoko – na 9. místě. Na slavnostním předávání cen v Zemské
knihovně v Brně jsme obdrželi odměnu v podobě FLIPchartu a počítače. Další velká anketa,
do které jsme se zapojili, byla celonárodní „Kniha mého srdce, u nás s podnázvem „Kniha
srdce dobříšské knihovny“. Propagaci nominovaných knih jsme věnovali opravdu velkou
pozornost.
Říjnový „Týden veřejných knihoven“ proběhl pod heslem „Knihovna mého srdce“.
A protože v knihovně nezapomínáme na ani na nejstarší čtenáře, připravili jsme v tomto
týdnu setkání se seniory nad 80 let věku. Oslavili jsme s nimi naše 145. výročí založení. Při
malém občerstvení a po hudebním a literárním vystoupení jsme si společně popovídali o činnosti knihovny, o její budoucnosti a zodpověděli zvídavé dotazy. Tímto setkáním jsme chtěli
vyjádřit úctu, kterou k našim dlouholetým věrným čtenářům cítíme. Další velkou akcí byla
veřejná prezentace knihovny a jejích služeb na akci Městského úřadu Dobříš „Pojďme tvořit
na hřiště“. Přítomní občané – dospělí i děti – si mohli zasoutěžit a zároveň se přihlásit jako
čtenáři do knihovny. Během celého týdne chodily děti ze II. , IV. a V. mateřské školy, aby si
„Namalovaly cestu do knihovny“ a podívaly se formou exkurze, jak to v knihovně chodí.
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V listopadu proběhl čtrnáctidenní cyklus „Dny poezie“. Děti se setkávaly s poezií na
každém kroku. Pro děti I. stupně ZŠ byly připraveny veršované pohádky. Děti si je samy
zdramatizovaly a následně předvedly v knihovně. Některé třídy měly vyrobené kulisy a kostýmy. Vyhráli žáci ZŠ Stará Huť. Při Žáčkiádě se třeťáci seznámili s verši Jiřího Žáčka, žáci
8. tříd si s poezií hráli v pásmu Kde se skryje poezie. Malovaná poezie „nutila“ děti básničky
namalovat a v galerii Na provázku visela Poezie na drátě.
Volnočasová aktivita pro rodiny s dětmi „Pohádková babička“ – zase vládla od podzimu
do jara. Jednotlivé podvečery měly různá témata – masopust, dopravní prostředky, verše a
říkánky pak vystřídaly barevné pohádky.
Projekt „Celé Česko čte dětem“ ve spolupráci s MC Dobříšek také pokračoval 2. ročníkem – celkem tři čtení -s hosty manželi Jaroslavem a Ivou Duškovými, Petrou Bílkovou,
Jiřím Kahounem, prof. Marií Hruškovou, Vladimírem Hulpachem, Zdenkou ŽádníkovouVolencovou,Vítězslavou Klimtovou a Michalem Viewegem. Třetí ročník započal v prosinci
v Pastoračním centru a hostem byl opět Jiří Kahoun, který četl ze své připravované knihy.
Všech se účastnil starosta města Dobříše Mgr. Jaroslav Melša, který nad tímto projektem
v našem regionu převzal osobní záštitu. Rodiče, kteří se zapojili do projektu, soutěží o titul
„nejlepší čtenářská rodina“.
Tradičních besedy o Velikonocích se zúčastnili žáci ZŠP a družiny mládeže ZŠ.
V rámci knihovnicko-bibliografické přípravy se uskutečnilo 118 akcí s 2.107 účastníky.
Žáci dobříšských škol, gymnázia, ZŠP a škol ze Staré Huti, Obořiště a Rosovic aktivně spolupracovali při těchto lekcích, které tématicky doplňují výuku českého jazyka a literatury názornými ukázkami a informacemi.
Kolektivní legitimace pro devět tříd I. stupně obou ZŠ v Dobříši a ZŠ ze Staré Huti umožnily dětem pravidelně vybírat knihy pod odborným vedením knihovnice a učitele. Cílem je
posilování čtenářské dovednosti a zároveň seznámení s knižními novinkami.
Na vyhlášení výsledků ankety SUK 2008 o nejhezčí dětskou knihu roku se do Prahy podívali vítězové soutěží a studenti gymnázia, kteří byli vybráni za odměnu za spolupráci s knihovnou. Po slavnostním aktu absolvovali „Literární cestovku“ se spisovatelkou Alenou Ježkovou
po stopách pražských pověstí.
Mezi dětskými čtenáři je fenoménem internet. Zájem je stále velký a naše kapacity jsou
nedostatečné. Doufáme, že se podaří tuto situaci alespoň trochu zlepšit v roce 2010.
Interiér městské knihovny dotvářely výstavky a nástěnky k různým výročím významných
osobností. V dětském odd. máme „Galerii na provázku“ , kde se prezentují výtvarné práce
dětí z mateřských škol.
Pracovnice dětského odd. jsou členkami KDK SKIP ČR. Nadále rozvíjejí své znalosti a
sbírají zkušenosti na odborných seminářích, různých školeních a setkáních s dalšími knihovnicemi. V r. 2009 navštívily Festival pohádek v Jičíně a Loutkářskou Chrudim a odborný
seminář k informativní výchově v Hradci Králové.
Již tradičně se knihovnice zúčastnily Knižního veletrhu v Praze, kde nákupem méně dostupné literatury doplnily knižní fond knihovny pro náročné čtenáře.
Na webových stránkách knihovny pravidelně informujeme, včetně fotogalerie, o dění v
knihovně.
Touto naší různorodou činností jsme také přispěli k vítězství města Dobříše v soutěži
„Obec přátelská rodině“. Následně jsme obdrželi od města Dobříše finanční odměnu a
ocenění za aktivní zapojení do veřejných akcí a kampaní, které nám bylo uděleno na slavnostním setkání v dobříšském zámku.
Pracovnicím městské knihovny se díky nezměrnému úsilí daří stále zlepšovat služby pro
uživatele, přestože podmínky se zhoršují. Potýkáme se s nedostatkem místa jak pro
knižní fond tak pro konání akcí. Počet stanic internetu neodpovídá knihovnickým standardům
právě kvůli nedostatku místa.
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Svitla nám jiskřička naděje na moderní knihovnu v podobě schváleného projektu na
rekonstrukci budovy kina. Moc dlouho jsme se neradovali. Realizace projektu musela být
pozastavena z důvodu nedostatku financí.
Doufáme a věříme, že se na knihovnu usměje štěstí a město na novou moderní a velmi
potřebnou budovu peníze získá.
Informační středisko
Po fyzické inventuře, která proběhla na začátku ledna, jsme se v polovině měsíce opět
zúčastnili veletrhu cestovního ruchu Region Tour 2009 v Brně, kde se město Dobříš
prezentovalo spolu se sdružením obcí Dobříšsko a Novoknínsko. Náš stánek byl umístěn v
expozici Středočeského kraje, kde vládla příjemná atmosféra i díky hudební skupině Flok s
Karlem Čihákem v čele.
Sdružení obcí Dobříšsko a Novoknínsko již tradičně zorganizovalo zájezd na veletrh
autobusem Hejnal Turismo. Z veletrhu jsme si přinesli inspirující materiály a podělili se s
kolegy jiných regionů o zkušenosti.
V měsíci únoru navázal na tento veletrh další a to Holiday World v Praze. Tam se nemůžeme z finančních důvodů prezentovat sami, proto jsme poskytli některé propagační
materiály o městě (např. plánek, pohledy apod.) Středočeskému kraji a tak jsme se alespoň
tímto způsobem prezentovali i zde.
Dohodnutá spolupráce s městem na propagaci probíhala průběžně během celého roku.
V souvislosti se zavedením nového loga města Dobříše bylo potřeba zajistit nové předměty,
určené jak k běžné propagaci města, tak k prezentaci pro vzácné hosty, kteří město navštěvují. V tomto směru byl trochu složitější postup při jednáních s autorkami loga. Naše představy o umístění loga na předmětech tak, aby to bylo důstojné a elegantní, byly poněkud
odlišné. Nakonec po mnoha korekcích došlo ke konečné domluvě a výsledkem byly zajímavé předměty, které se použily při různých městských akcích (např. májové slavnosti,
otevření oranžového hřiště, při akci Pojďme tvořit na hřiště apod.) a pro vzácné návštěvníky města.
Hlavní náplní informačního střediska i nadále zůstává poskytování informací ústně, telefonicky a také prostřednictvím e-mailů i poštou pro cizince i české občany. Stabilně velký
zájem je o faxovou a inzertní vývěskovou službu, rovněž kopírovací služby jsou velmi žádané. Poskytujeme informace o telefonních číslech. Provádíme přepis různých textů ( např.
smluv, žádostí apod.). Prodáváme vstupenky na jednotlivé kulturní akce, pořádané Kulturním
střediskem Dobříš. Pro zájemce ze strany návštěvníků města i občanů máme pestrou nabídku
suvenýrů. Zájem o zjišťování dopravních spojení je nižší než dříve. Souvisí to s moderní technikou, kdy mnoho bývalých tazatelů již zjistí snadno tyto údaje prostřednictvím mobilního
telefonu nebo internetu.
V průběhu roku se pravidelně prodávají jízdenky na autobusy společnosti Hejnal
Turismo. Této služby v informačním středisku využívají především občané Slovenska, kteří
zde pracují
V letní sezóně projevovali návštěvníci tradičně zájem o turistické mapy okolí Dobříše,
cyklomapy našeho regionu, dále o plánek města a pohledy. Časté dotazy se týkaly autobusové
a železniční dopravy do Prahy a možnosti parkování v hlavním městě i v Dobříši. Rodiny s
dětmi požadovaly informace o možnostech sportovního a kulturního vyžití pro celou rodinukoupání, jízda na kole apod. - ve městě a okolí. Několik návštěvníků si zapůjčilo klíče od
židovského hřbitova, (které máme v inf. středisku k dispozici), aby si tuto památku mohli
prohlédnout. Zahraničních turistů bylo v porovnání s minulým rokem opět méně. Pokles
turistů i tuzemských se týkal celého Středočeského kraje, jak vyplynulo ze statistiky České
centrály cestovního ruchu.
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Během roku byla zadána do tisku trhací cykloturistická mapa Dobříšska, na jejíž druhé
straně je plánek města Dobříše s rejstříkem ulic. Vydána byla až v prosinci, protože jsme
nebyli stále spokojeni s kvalitou plánku a museli jsme udělat několik korekcí. O tuto mapu
byl od počátku velký zájem.
Od listopadu byla v informačním středisku v prodeji kniha od Petra Kadlece „Dobříš
v proměnách“. Tato kniha se setkala u dobříšských občanů s velkým ohlasem.
Na podzim byla také navázána spolupráce se sdružením místní akční skupiny MAS-Brdy.
Společně byla připravována účast na veletrhu Region Tour v Brně 2010.
Průměrná denní návštěvnost informačního střediska byla 37 osob. Během hlavní turistické
sezóny v květnu - září se pochopitelně návštěvnost zvyšuje.
Knihkupectví Zlatý klíč
Specialitou knihkupectví Zlatý klíč je objednávková služba. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem není možné mít všechny požadované knihy na skladě. Snažíme se co
nejvíce vyjít vstříc našim zákazníkům a přes internet jsme schopni podat co nejobsáhlejší
informace o požadované knize a zda je na trhu, knihu objednat a v relativně krátké době
dodat zákazníkovi. Knihkupectví si takto vytvořilo již stálou klientelu spokojených zákazníků a jejich počet stále roste. Zapojili jsme se i do akcí, které propagují dětské knihy – např.
„Den dětské knihy“, kdy jsme prodávali dětské knihy se slevou. Věnovali jsme knižní ceny
na soutěže ke 145. výročí založení Městské knihovny Dobříš. V období vysvědčení jsme
zvýšili nabídku dětských knih.
V knihkupectví také působila týden praktikantka Anežka Rejsková. Seznámila se s
chodem knihkupectví, nabízenými knihami a vyzkoušela si i jednání se zákazníky.
Výnos z prodeje používáme na rozvoj knihovnické činnosti a zároveň můžeme knihy pro
knihovnu nakupovat mnohem levněji než v normálním obchodě, a proto jich pro naše čtenánakoupíme více.
I když tržby v roce 2009 meziročně poklesly, v důsledku menšího počtu zákazníků
(zřejmě dopad hospodářské krize), přesto jsme ziskem mohli doplnit chybějící prostředky na
hlavní činnost knihovny natolik, že schodek celé organizace byl minimální.
V tomto směru je existence knihkupectví Zlatý klíč pro hospodaření Městské knihovny
Dobříš nepostradatelná.

2. Číselné ukazatele

2.1 Akvizice, zpracování a organizace knihovního fondu
Přírůstky knihovního fondu celkem:
z toho děti ………………………………
dospělí………………………….…

1715 sv.
425 sv.
1290 sv.

25%
75%

Úbytky knihovního fondu celkem:
z toho děti………………………………
dospělí…………………………...

502 sv.
371 sv.
131 sv.

74%
26%

Periodika-počet titulů celkem
z toho pro děti………………………………
pro dospělé…………………………..

83
22
61
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Celkový stav knihovního fondu k 31.12.2004
z toho naučná lit. pro dospělé……………………
krásná lit. pro dospělé…………………….
krásná lit. pro děti………………………..
naučná lit. pro děti……………………….
ostatní dokumenty………………………

57695 sv.
17501 sv.
23314 sv.
10012 sv.
6684 sv.
184

odd. pro dospělé celkem ………………………………...
odd. pro děti celkem……………………………………..

40815 sv.
16696 sv.

Činnost: zajišťování nákupu literatury a časopisů, průběžné zpracovávání nových
přírůstků na obou odděleních, průběžná aktualizace a následné vyřazování
opotřebované literatury, průběžné balení, opravy a údržba knihovního fondu.

2.2 Služby čtenářům

k 31. 12. 2009

porovnání s r. 2008

rozdíl

Čtenáři celkem:
1654
1558
+ 96
__________________________________________________________________
z toho dospělí…………….
z toho důchodci…………..
studenti……………
z toho děti………………...

Výpůjčky celkem:

915
24%
25%
739

832
25%
22%
726

k 31. 12. 2009

porovnání s r. 2008

148880

151944

+ 83

+ 13

rozdíl
- 3064

z toho dospělí ………..

91413
88957
+ 2456
------------------------------------------------------------------------z toho naučná lit……...
32773
26775
+ 5998
krásná lit………
46686
49231
- 2545
periodika………
11954
12951
- 997
z toho děti……………

57467
62987
- 5520
------------------------------------------------------------------------z toho naučná lit……..
16480
15989
+ 491
krásná lit………
35580
40301
- 4721
periodika
5407
6697
- 1290
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k 31. 12. 2009
Návštěvníci celkem

porovnání s r. 2008

rozdíl

25387

23626

9264
7419

8885
7887

+
-

379
468

- dospělí
děti

589
360

648
290

+

59
70

kulturní a vzdělávací akce

4241

3970

+ 271

virtuální návštěvy www

3514

1946

+ 1568

1174

-

+ 1174

214/4241 úč.

201/3970 úč.

4700

4512

1
217

0
124

z toho fyzické návštěvy - dospělí
děti
internet

Návštěvníci ON LINE katalogu

+ 1761

Vzdělávací kulturně výchovná činnost
Akce celkem:
Poskytnuté bibliografické
a informační služby
Meziknihovní výpůjční služby
jiným knihovnám
z jiných knihoven
Zámluvní služba - vyřízeno

1487 požad.

Počet obyvatel:

8595

Počet výpůjček/ 1 obyv.

17,32

1391 požad.

+ 13/ +271 úč.

+ 188

+
+

1
93

+

96

Obě oddělení nabízela čtenářům tradiční služby, včetně zámluvní služby, přístupu na
internet pro veřejnost a donáškové služby starým a nemohoucím občanům (celkem 5
občanů, uskutečněno 26 návštěv).
K výpůjční činnosti dětského odd. patří již tradičně návštěvy tříd I. a II. ZŠ s kolektivními legitimacemi mimo normální výpůjční proces + Školní družiny z obou ZŠ . Za
rok 2009 bylo zapojeno celkem 10 tříd a vypůjčeno 1075 výpůjček. Z I. ZŠ zapojeno –
6 tříd, z II. ZŠ zapojeno – 3 třídy a ZŠ Stará Huť.
Dvě pracovnice dětského odd. připravily pro děti o 13 akcí více v oblasti kulturně
výchovné činnosti.
V měsíci červenci jsme přešli z knihovního systému LANIUS na moderní CLAVIUS.
Abychom mohli s tímto systémem pracovat, bylo nutno vyměnit počítačovou techniku a
rozvést nové sítě. V odd. pro dospělé byly vyměněny 3 PC s monitory a tiskárna na tisk
čárových kódů. V odd. pro děti 2 PC s monitory.
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2.3 Kulturně výchovná činnost
Odd. pro dospělé:
Akce:

Ke 145. výročí založení Městské knihovny Dobříš
18. června – 14,00 hod.
Slavnostní setkání knihovnic s představiteli města, okolních knihoven a místních
organizací – po krátké rekapitulaci činnosti knihovny za posledních pět let si přítomní
vyslechli hudební vystoupení Karla Čiháka a fejeton od Rudolfa Křesťana „Postavení
literárních postav“. Po slavnostním přípitku byli účastníci pozváni k malému občerstvení.
29 účast.
18. června – 16,00 hod.
„ Happening“ – za sportovní halou pro širokou veřejnost. Pro návštěvníky jsme připravili několik soutěží a kvizů pro děti a dospělé, např. literární cestovku “Historie
a pověsti města Dobříše, soutěž „Co víš o dobříšské knihovně „, literární kvíz „Co
nenapsali. Malé děti shlédly loutkové divadélko s popletenými pohádkami a další
děti zase soutěžily s různým sportovním náčiním. Za vítězství a správné odpovědi
v soutěžích získávali všichni lístky do tomboly, která se uskutečnila na závěr odpoledne. Nikdo neodešel s prázdnou. Někteří získali poukázku na rodinnou registraci
do knihovny zdarma, nebo různé upomínkové předměty, ale nejvíce si odnesli knih.
Zpestřením programu byly cvičenky sportovního klubu Orel. Nejmladší „Berušky,
starší „Kadetky“ a nakonec Wellnes tým se všem návštěvníkům velmi líbily. K poslechu zahrál „Malý dechový orchestr Základní umělecké školy v Dobříši“ pod vedením
Karla Čiháka a Pavla Růžičky se zpěvačkou Janou Malou. Zvláště starší návštěvníci
si společně zazpívali písničky svého mládí. Každý, kdo chtěl, si pochutnal na opečeném špekáčku. Děti si domů odnášely barevné balónky s novým logem města. Na
závěr se v příjemné atmosféře poslouchaly písničky k táboráku interpretované duem
Iveta a Marcela.
161 účast.
7. říjen
Prezentace knihovny v rámci akce Městského úřadu „Pojďme tvořit na hřiště“
Městská knihovna nabídla široké veřejnosti své služby a propagovala svou činnost.
Přítomní občané – děti i dospělí – si mohli zasoutěžit na téma dobříšských pověstí.
Za správné odpovědi si odnesli drobné upomínkové předměty. Zájemci se mohli
přihlásit do knihovny jako čtenáři. Akce proběhla v rámci Týdne veřejných knihoven.
91 účast.
8. říjen
Setkání se seniory - městská knihovna připravila pro své nejstarší a nejvěrnější
čtenáře nad 80 let věku setkání. Někteří navštěvují knihovnu již od dětských let,
tedy už více než sedm desítek let. Mezi pozvanými byla také naše nejstarší čtenářka
p. Marie Profousová, které je už 92 let. Pro přítomné jsme připravili malé pohoštění
a potěšili je písničkami z mládí v podání Karla Čiháka. Po přečtení ukázky z fejetonů
Karla Čapka jsme si popovídali o knihovně, o její činnosti a budoucnosti a odpověděli
na mnohé zvídavé dotazy. Tato akce se konala také v rámci Týdne veřejných knihoven.
11 účast

„Kniha mého srdce“ - celonárodní anketa, probíhala ve všech knihovnách v ČR
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ve spolupráci s tiskem a Českou televizí. Ve dvou kolech se rozhodovalo hlasováním
čtenářů o nejoblíbenější knize. „Knihou srdce dobříšské knihovny“ se stala u
dospělých čtenářů kniha od Z. Jirotky Saturnin.
Výstava k 145. výročí založení knihovny – v prostorách knihovny – na téma:
„Čtenář knihomol. Máme rádi knihovnu. Můj svět. – Minulost, současnost a
budoucnost knihovny.
K 145. výročí byl vydán také barevný dvojlist „Knihovnické střípky“, v němž
s lehkou nadsázkou informujeme o dosavadní , knihovnické práci a historii knihovny.

Dětské oddělení:
Kulturně výchovné akce celkem:

205/ 3949 účastníků

V rámci knihovnicko-bibliografické přípravy se uskutečnilo celkem 118 akcí s
2.107 účastníky. Zúčastnili se jí žáci I. a II. ZŠ v Dobříši, ZŠ v Obořišti, Rosovicích
a Staré Huti, Základní praktické školy v Dobříši, Gymnázia Karla Čapka v Dobříši,
II. a V. MŠ v Dobříši. Program lekcí byl připravován individuelně po dohodě se
školami. Některé třídy navštívily knihovnu ve školním roce dokonce třikrát, takže
využily celou škálu témat, která jsme školám nabídli.
Akce: SUK 2008 1/9 účastníků
Tradiční anketa o nejhezčí dětskou knihu r. 2008, jejímž vyhlašovatelem je Národní
pedagogická knihovna Komenského v Praze. Na slavnostní akt vyhlášení výsledků
ankety jeli studenti primy profesorky J. Bendové z Gymnázia K. Čapka v Dobříši za
aktivní přístup ve spolupráci s knihovnou. Na studenty čekalo překvapení v podobě
literární cestovky se spisovatelkou Alenou Ježkovou po stopách její knihy „Strážci
pražských ulic“.
„Pasování“
6/120 účastníků
Prvňáčky dobříšských základních škol jsme pozvali ke slavnosti „Pasování na rytíře
krásného slova“. Letošní, v pořadí již šesté pasování, mělo slavnostní ráz. Konalo se
poprvé v dobříšském zámku. Písmenkový král Abecedník (starosta Mgr. J. Melša) s
tetkou Abecedkou a Písmenkovou vílou přivítali pasováním do řad čtenářů celkem
sto dvacet prvňáčků, kteří museli slíbit, že budou mít „ v úctě slovo, že budou ochraňovat knihy a statečně a čestně jako rytíři se budou bít za všechno dobré, co je v nich
napsáno“. Novopečení rytíři dostali glejt a čtenářskou legitimaci do knihovny na celý
rok 2009 zdarma. Na památku si odnesli perníček s iniciálou svého jména. Pohádkovou atmosféru dotvářel souboj tří rytířů ve středověké zbroji. Letos poprvé žáci I. ZŠ
v Dobříši dostávali současně i svá první vysvědčení z rukou třídních učitelek s blahopřáním ředitele školy. Poprvé se pasování mohla zúčastnit veřejnost, čehož v hojné
míře využili rodiče i příbuzní a známí dětí.
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„Noc s Andersenem“
1/17 účastníků
Tématem 6. nocování bylo dílo spisovatele Františka Nepila, neboť se slavilo
80. výročí jeho nedožitých narozenin. Noci se zúčastnili žáci 3. třídy I. ZŠ v
Dobříši. Nejprve podnikli bojovou hru na téma knihy „Já,Baryk a moji kamarádi“,
kde měli za úkol najít v zámeckém anglickém parku dvanáct Barykových kamarádů –
zvířátek a zároveň splnit připravené úkoly. Po návratu zhlédli ukázku výcviku agility
psa border kolie. Po tradičním opékání buřtů jsme připravili pro děti v knihovně blok
zábavných her na motivy pohádky Makový mužíček s netopýrkem. Následovaly rukodělné aktivity. Děti vyráběly berušku, ubrouskovou technikou si ozdobily CD, na kterých byly uloženy fotografie z celé akce. V CD si odnesly památku na strávenou noc.
Spáči se také zapojili do celonárodní ankety Kniha mého srdce. O půlnoci se rozkrájel
dort v podobě knihy a nakonec přišla pohádková babička, která uložila malé ospalce
pohádkami F. Nepila „Strašpytýlek a Polní žínka Evelýnka“.

„Literární cestovka“
4/69 účastníků
7. ročník „Literární cestovky „ byl opět v duchu bojovky spojené se soutěží. Již tradičně děti 5. ročníků místních ZŠ putovaly po stopách dobříšských pověstí ve dvou
skupinách. Dostaly přidělenou barvu, jejíž stopu sledovaly a musely najít ukryté
obrázky, které byly rozstříhány na díly, sestavit je, přečíst a odpovědět na dané otázky.
Tím nasbíraly potřebné body. Počet bodů nám měl určit, která ZŠ byla ve hře úspěšnější. I tentokrát byly výsledky naprosto vyrovnané.
Odměnou pro všechny žáky byla tradiční prohlídka archivu města Dobříše, kde jim byl
průvodcem kronikář města O. Průša.
Další „Literární cestovka“ byla realizována přímo v dětském odd. knihovny. Byla
určena pro žáky Základní praktické školy v Dobříši. Žáci se seznámili s dobříšskými
pověstmi tak, že cestovali po mapě města Dobříše, namalované na plátno. Tuto
speciální mapu zhotovili žáci základní umělecké školy v Dobříši, vedené prof. Annou
Vančátovou.

„Klíčování“
5/110 účastníků
Akce navazuje na „Pasování“, které proběhlo v lednu. Opět jsme pozvali dobříšské
prvňáčky, tentokrát na konci školního roku, ke slavnosti „Klíčování“ ve spolupráci
s třídními učitelkami 1. tříd ZŠ. Popletená teta Běta spolu s Evženkou prověřily, zda
děti dostály rytířskému slibu a mohou dostat od svých učitelek klíč od „Království
knížek“.

„Už jsem čtenář“ – Knížka pro prvňáčka
5/102 účastníků
Nová aktivita podpory čtenářství, vyhlášená Sukovou knihovnou Pedagogické knihovny Komenského v Praze. Všichni prvňáčci dobříšských škol převzali z rukou spisovatele Vladimíra Hulpacha knihu Ivony Březinové „Okno do komína“. Kniha byla napsána prvňáčkům na míru a byla jim odměnou za celoroční snažení. Cílem je samozřejmě
rozvoj četby od prvních měsíců školní docházky, vytvoření základů návyku pravidelného čtení a potřebu získávání vědomostí z knihoven. Tento projekt podporuje MŠMT
ČR v rámci rezortního projektu „Podpora čtenářské gramotnosti“.
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Kamarádka knihovna
Zapojili jsme se již podruhé do celonárodního projektu Kamarádka knihovna, jejímž
vyhlašovatelem je Národní knihovna ČR. Děti odevzdávaly vysvědčení, na kterém
známkovaly činnost knihovny, čímž vyjádřily svou spokojenost a vztah ke knihovně.
Za každé vyplněné vysvědčení obdržely vtipnou záložku s logem hlavního sponzora
společnosti 3M. Projektu se zúčastnilo 150 knihoven z celé republiky. A protože se
nepřihlíží jen k hodnocení dětí, ale také k prostředí a vybavení dětských odd., přístupu na internet (u nás velmi omezený), bylo pro nás překvapením, že v tak tvrdé
konkurenci jsme obstáli se ctí a umístili se mezi prvními deseti knihovnami na 9. místě.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v Mahenově knihovně v Brně. Za dobříšskou
knihovnu ocenění převzala Mgr. Kateřina Pechová. Odměnou byl FLIPchart a ještě
sponzorský dar - počítač – od firmy 3M. Díky tomuto daru můžeme zřídit další, tolik
potřebnou, stanici internetu v dětském oddělení.

V rámci „Týdne veřejných knihoven“ jsme opět pozvali děti z II., IV. a V. MŠ
a Základní školy praktické v Dobříši k akci „Namaluj si cestu do knihovny“
spojené s exkurzí.
8/ 151 účastníků
V průběhu tohoto týdne jsme se jako knihovna veřejně prezentovali na akci města
Dobříše „Pojďme tvořit na hřiště“. Tentokrát jsme si pro přítomné připravili kvízy
a soutěže. Nabídli jsme široké veřejnosti naše služby a přímo na místě získali i několik nových čtenářů.
Uspořádali jsme k 145. výročí založení knihovny „Setkání seniorů“. Pozvali jsme do
knihovny naše nejstarší čtenáře nad 80 let věku. Připravili jsme pro ně malé pohoštění,
k dobré náladě přispěl p. Karel Čihák svým hudebním vystoupením. Poslechli si fejeton z díla Karla Čapka a pak jsme je stručně seznámili s činností knihovny a také něco
o její budoucnosti. Zodpověděli jsme mnoho zvídavých dotazů a strávili s nimi pěkné
odpoledne. Chtěli jsme jim tímto pozváním prokázat úctu, a že si jich velmi vážíme.
Vždyť někteří knihovnu navštěvují již od dětství, čili sedmdesát let. Mezi pozvanými
byla také naše nejstarší čtenářka paní Marie Profousová – 92 let.
Návštěvníci knihovny se zúčastnili ankety „Kniha srdce dobříšské knihovny“. U
dospělých čtenářů to vyhrála kniha od Z. Jirotky Saturnin a u dětských čtenářů kniha
od S.Meyerové Svítání. Současně probíhal bazar vyřazených knih. Tradičně mohli čtenáři na obou odděleních využít čtenářské amnestie. Nově přihlášení čtenáři v tomto
týdnu byli do konce roku osvobozeni od registračních poplatků.

Besedy
37/846 účastníků
- představení ilustrátora Adolfa Dudka „Malování pro děti“ - seznámil děti
humornou formou, jak se ilustruje kniha pro 1. tř. obou ZŠ
2/103 účastníků
- besedy se starostou města Mgr. Jaroslavem Melšou pro žáky 9. tříd obou ZŠ
a studenty Gymnázia K. Čapka. Přítomní měli možnost seznámit se s problematikou veřejné správy a diskutovat o různých tématech, která je zajímala
3/108 účastníků
- besedy pro mateřské školy ( II., IV. a V. MŠ Dobříš) a školní družiny (při
II. ZŠ). V tomto roce bylo přehodnoceno zařazení akcí pro MŠ a ŠD do besed.
Besedy byly připravovány po vzájemné dohodě dle tematických plánů MŠ a ŠD .
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Velikonoce
6/68 účastníků
Pásmo lidových zvyků, pranostik a obyčejů. Pro školní družinu ZŠ pásmo pohádek a poezie.

6/76 účastníků
„Pohádková babička“
Volnočasová aktivita pro rodiny s dětmi se stává tradiční formou setkávání dvou
generací se snahou o znovuobrození předčítání a vyprávění klasických i moderních
pohádek. Již druhým rokem dětem předčítají hosté a zároveň vyprávějí zážitky ze
dětství. V r. 2009 to byly paní A. Štefanová, J. Puchtová, V. Mlíčková, M. Šípová,
M. Tomasyová, p.Krotilová. Tématy jednotlivých čtení bylo: „Masopustní veselí „,
„Poudám, poudám poudačku“ , „Jede to, létá to, pluje to…“, “Ve světě veršů,říkanek
a pohádek“, “Slet čarodějnic“a “Zlaté pohádky“. (Zlaté pohádky byly zařazeny do
projektu Kde končí svět s mottem Barevný svět.)

„ Dny poezie“
22/ 419 účastníků
Zapojili jsme se do 11. ročníku celonárodní akce, probíhající ve dnech 9. - 23.11.
těmito aktivitami:
„Malovaná poezie“ - děti na základě poslechu veršů J. Skácela malovaly obrázky.
Jejich práce byly vystaveny v Galerii na provázku v odd. pro děti.
1/19 účastníků
„Poezie na drátě“ – výběr veršů známých básníků tvořících pro děti, vystavený v
barevné úpravě v odd. pro děti
„Veršované pohádky“ – dramatika. Žáci třetích tříd obou dobříšských ZŠ a ZŠ Stará
Huť se zapojilo do soutěže, ve které si dle vlastního výběru zdramatizovali pohádku ve verších. V některých třídách si dokonce
vyrobili kulisy a kostýmy. 1. místo získali žáci ZŠ Stará Huť, na
2. a 3. pořadí se umístila 3. B. II. ZŠ a 3. C. I. ZŠ Dobříš.
8/115 účastníků
„Pohádky ve verších“ – děti z II. A IV. MŠ si vyslechly veršované klasické pohádky,
některé z nich si i zahrály
„Žáčkiáda“ – žáci 3. tříd se učili hravou formou porozumět veršům Jiřího Žáčka
3/120 účastníků
„Kde se skryje poezie“ – hraní si s poezií pro žáky 8. tříd ZŠ
„Pohádková babička“ – na téma “Ve světě veršů, říkanek a pohádek“
1/ 2 účastníci
„Galantní poezie“ – v dobříšské kavárně Café Velbloud se návštěvníci mohli zaposlouchat do galantních veršů Radovana Krátkého „Košilaté
epopeje“ v podání J. Slance a jeho přátel.
1/10 účastníků

„Celé Česko čte dětem“
Ve spolupráci s mateřským centrem Dobříšek jsme v roce 2009 realizovali 2. ročník
soutěže „Celé Česko čte dětem“ s mottem „Čteme svým dětem 20 minut každý den“.
Volnočasová aktivita pro rodiny s dětmi podporuje kladný vztah ke čtenářství. Současně rozvíjí i druhotnou čtenářskou gramotnost, posiluje správnou výslovnost, podpodporuje rozvoj slovní zásoby a v neposlední řadě umocňuje emoční výchovu dětí
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v rodinách. Součástí projektu je soutěž o nejlepší čtenářskou rodinu v Dobříši a
okolí. Tentokrát jsme použili formu „Škola naruby“,kde děti ve svých čtenářských
deníčcích zapisovaly a známkovaly jednotlivá čtení svých dospělců do přiložených listů
žákovské knížky. Děti také hodně malovaly, čímž vyjadřovaly svůj zážitek nad přečtenou knihou. Naším stálým cílem je oslovit rodiny, kde čtení a předčítání není přirozenou
skutečností. Kniha a čtení by se z našeho života neměly vytratit, právě naopak získat
důstojné místo v hodnotovém žebříčku naší společnosti. Počet soutěžících byl 150
dětí a veřejných čtení se zúčastnilo 221 návštěvníků. Zapojila se i ZŠ Stará Huť a
školní družiny obou ZŠ. Proběhla další tři veřejná čtení 2. ročníku. Druhé čtení se
uskutečnilo v kavárně Velbloud Café, kde děti zhlédly loutkové divadlo podle knihy
„Kvak a Žbluňk od jara do zimy“ v podání herců Jaroslava Duška, Ivy Duškové a
Petry Bílkové. Třetí čtení proběhlo v Městské knihovně v Dobříši a hosty byli spisovatel Jiří Kahoun a PhDr. Marie Hrušková.
Čtvrté čtení – závěrečné - se konalo tradičně v Památníku Karla Čapka ve Strži.
Pozvání přijali známé osobnosti - spisovatelé Michal Vieweg, Vladimír Hulpach,
herečka Zdena Žádníková-Volencová a výtvarnice Vítězslava Klimtová. Dalším
význačným hostem na každém čtení byl starosta města Dobříše Mgr. Jaroslav Melša,
který nad tímto projektem v našem regionu převzal osobní záštitu. Proběhlo zde závěrečné vyhodnocení. Starosta vylosoval výherce z klobouku Karla Čapka. Odměnou
byly knihy ze sponzorských darů nakladatelství Fragment, Mladá fronta a Česká televize. Současně byla udělena zvláštní ocenění.
Třetí ročník této soutěže započal opět v Pastoračním centru Dobříš. Odpoledne bylo
součástí vánočního jarmárku MC Dobříšek. Dětem četl spisovatel Jiří Kahoun ze
své připravované knihy „Zrcadlový dům“.

Semináře
V Městské knihovně Dobříš byl uspořádán seminář pro knihovníky KDK SKIP.
Dvoudenní seminář byl uspořádán pro knihovnice Středočeského kraje na téma
Karel Čapek. Pro účastníky byl připraven bohatý program. První den se promítal film
„Karel Čapek - život a dílo“. Poté následovala noční prohlídka dobříšského zámku.
Po návratu do knihovny se ještě besedovalo. Druhý den čekala účastníky „Literární
cestovka po stopách Karla Čapka“ v podobě bojové hry. Hra je dovedla do Památníku
K. Čapka ve Strži, kde čekala ředitelka památníku. Na zajímavé prohlídce se dozvěděli
i tzv. informace „pod čarou“ ze života K. Čapka, které se běžný návštěvník nedozví.
Tento seminář měl mezi knihovníky velký ohlas.
1/18 účastníků

Regionální klubko dětských knihoven příbramského regionu
Na dalším setkání knihovnic dětských odd. příbramského regionu bylo klubko
založeno a za předsedkyni zvolena Mgr. Kateřina Pechová. V rámci klubka byla
vyhlášena soutěž „Osobnosti našeho kraje“. Týkala se dětí ve věku 10 – 12 let a
proběhla ve dvou kolech. V prvním kole měly děti odhalit totožnost několika regionálních osobností a nakreslit jejich portréty. Ve druhém kole pak měly projevit
literární talent a dopsat u jednotlivých osobností fiktivní pokračování různým námětů.
Tato soutěž byla přihlášena do celostátního projektu „Kde končí svět“. Nejlepší práce
byla zaslána republikové porotě k posouzení.
Proběhla další dvě výjezdní setkání klubka. V Sedlčanech absolvovaly členky, mimo
jiné, seminář o informační výchově, další klubko se konalo v Příbrami.
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Ostatní: Výměny - zapojeno celkem devět tříd obou ZŠ (z toho šest tříd z I. ZŠ a tři třídy
II. ZŠ) a ZŠ Stará Huť. Jedná se o pravidelné hromadné návštěvy jednotlivých tříd
a půjčování knih jednotlivým žákům, kteří s knihou v době vyučování pracují.
Knihovnice se snaží společně s vyučujícími najít pro každého čtenáře vhodnou
knihu. Pěstujeme tak v dětech správný vztah ke knize a podporujeme rozvoj čtenářství a rozvíjení druhotné gramotnosti.
Internet - zájem je opravdu veliký, zvláště v dětském odd. Děti využívají i stanici
pro dospělé a to v současné době nestačí. Jako sponzorský dar jsme obdrželi jeden
počítač, který použijeme na další internetovou stanici v dětském odd., kde jsme i
při zoufalém nedostatku místa ještě koutek našli.
„Prázdninový poutník“
Soutěž o nejhezčí a nejvtipnější pozdrav z prázdnin.
„Den dětské knihy“
významný prosincový den, ve kterém jsme nabídli v Knihkupectví Zlatý klíč
knihy pro děti s 20% slevou
„Český Ježíšek“ – knihovna se k této aktivitě připojila pouze propagační formou.
Nabídli jsme čtenářům letáky se soutěžní hrou „České děti čtou s Ježíškem“s
mottem „Knihu ničím nenahradíš“. Cílem hry je přivést děti ke čtení. Hra je
současně průzkumem, co děti čtou a co kniha v jejich životě znamená.
Balení knih – každoroční aktivita pro čtenáře v dětském odd., jedná se o balení
učebnic pro nově přihlášené nebo stálé čtenáře
Exkurze
V květnu jsme přivítali v knihovně zájezd knihovnic SKIP Středočeského kraje.
Provedli jsme je po knihovně a popovídali si s nimi o pracovních problémech,
poznatcích a zkušenostech
Ankety
„Co vás zajímá?“ - anonymní anketa na aktuální témata z různých oblastí - na
každý měsíc 1 otázka - leden až duben, září – prosinec
249 účastníků
„Kniha mého srdce“ – celonárodní anketa o nejoblíbenější knihu, proběhla dvoukolově, v naší knihovně s podnázvem „Kniha srdce dobříšské knihovny“.
Kamarádka knihovna“ – anketa odd. pro děti o nejoblíbenější knihovnu
Soutěže
„Dobříšské pověsti“
„Co nenapsali“
„Co víš o knihovně“
„O dobříšském zámku“
„Osobnosti našeho kraje“
Nástěnky: 77. výr. narození Miloslava Švandrlíka
110. výr. narození Ondřeje Sekory
Kulturní výročí měsíce – 11x - v odd. pro dospělé
Výstavy: „Čtenář knihomol“,“ Máme rádi knihovnu“,“Můj svět“ - ke 145. výročí
založení Městské knihovny v Dobříši
„Pocta Karlu Čapkovi“ - práce žáků ZUŠ a Gymnázia K.Čapka v Dobříši
„Osobnosti našeho kraje“ – v rámci projektu Kde končí svět s mottem „ Jakou
barvu má svět“ – práce žáků Gymnázia K. Čapka v Dobříš
„Galerie na provázku“ v dětském odd. vystavovala
- „Poezie na drátě“, “Malovaná poezie“ - na motivy básní J. Skácela
- „Čarodějnice“ – práce dětí z MŠ
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3. Personální obsazení
Venderová Hana
Skopcová Lenka
Švehlová Marie
Formáčková Helena
Mgr.Vacková Olga
Mgr.Pechová Kateřina
Vojířová Jana
Kleisnerová Jana
Reháková Jaroslava
Konhefrová Božena

ředitelka, zpracování knižního fondu
zástupce ředitele, účetní, ved. odd. pro dospělé
odd. pro děti, knihovnice, kultur. vých. činn.
ZPS, knihovnice, pokladní, správa www, MVS
ved. a ref. informačního střediska
odd. pro děti, knihovnice, kult. vých. činn., KZK
knihovnice, odd. pro dospělé, evid. časop.
vedoucí a prodavačka v knihkup. Zl. klíč (KZK)
referent informačního střediska
uklizečka

1 úv.
1
0,75
0,75
1
1
0,75
1
0,50
0,50

4. Materiálně technické a ekonomické zabezpečení
Příspěvek na činnost od Města Dobříš - 3.485.000,- Kč.
Dotace, poskytnuté mimo plánovaný rozpočet:
Město Dobříš – 29.000,- - poskytnuto z odměny za vítězství v soutěži Obec přátelská
rodině, na kterém jsme se svou činností také podíleli
4.000,- - odměna za aktivní zapojení do veřejných akcí a kampaní,
předaná na slavnostním večeru v dobříšském zámku
Středočeský kraj – 9.000,- - výměna rozřaďovačů naučné literatury v odd. pro děti
s
Ministerstvo kultury ČR –
242.000,- - přechod z knihovního systému LANIUS na CLAVIUS
Náklady: knihovna

- notebook
- řezačka na papír
- skartovačka
- knihovní systém CLAVIUS – 10 modulů
- server
- 1x PC + monitor
odd. pro děti
- 2x PC + 2 monitory
- čtecí scanner
- žaluzie
odd. pro dospělé- 3x PC + 3 monitory
- laserová tiskárna
- čtecí scanner

informační středisko – laserová tiskárna
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