
MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOBŘÍŠ     

             

Výroční zpráva za rok 2017

Městská knihovna Dobříš je příspěvkovou organizací, zřizovanou městem Dobříš.  

Od roku 1996 sídlí v 1. patře budovy sportovní haly a tvoří ji oddělení pro dospělé čtenáře, dětské 
oddělení s velkým prostorem pro konání kulturních a vzdělávacích akcí, oddělení pro náctileté 15+ a 
přednáškový sál.  Od roku 1995 knihovna spravovala Informační středisko a od roku 2000 
Knihkupectví Zlatý klíč. Od 1.července 2010 bylo Informační středisko převedeno pod správu města 
Dobříš a v roce 2015 bylo knihkupectví zrušeno.

Trochu historie…



Počátky knihovnictví v Dobříši sahají již do 19. století.  Dne  26.7.1864 zde byla založena knihovna 
Občanské besedy.  Postupně se pak stává knihovnou veřejnou, získává nejprve samostatné prostory ve 
školách, později v budově MNV. Od r. 1951 je knihovnou profesionální  a na 45 let  je umístěna do 
tzv. Kopáčkova domu č.p. 103 na náměstí. Nakonec je v roce 1996 z důvodu restituce přemístěna do 
sportovní haly.

Současnost

V současné době je knihovna technologicky vyspělou a moderní informační a vzdělávací institucí, 
která poskytuje výpůjční a informační služby, prostor pro studium, příležitost ke vzdělání a zajišťuje 
přístup k nejrozmanitějším volně přístupným zdrojům. Stává se také stále častěji místem, kde děti, 
dospělí i celé rodiny tráví svůj volný čas, kam chodí za kulturou, místem setkávání. 

Rok 2017 byl pro Městskou knihovnu Dobříš velice významným mezníkem, neboť se započala 
konkrétní jednání o výstavbě nové knihovny. Vedení města se rozhodlo postupně zrekonstruovat 
sportovní halu a prostory knihovny v budoucnu využít jako ubytovací zařízení.

V lednu přišel první návrh od ing. Radka Žádníka a to, aby se knihovna stala součástí  Domova 
Alzehaimer, který hodlá v blízké budoucnosti  na Dobříši vybudovat.

Tato nabídka se jevila zpočátku jako velmi zajímavá a knihovna i vedení města se začaly podrobněji 
touto situací zaobírat. Bohužel,  při bližším prozkoumání plánů se ukázalo, že kapacita v m2 je pro 
knihovnu nedostačující.

Na dubnovém zasedání Zastupitelstvu byl podán návrh na změnu projektu Spolkového domu tak, aby 
zde vznikla nová knihovna s prostorami pro spolkovou činnost. Návrh byl jednohlasně přijat.

V prosinci  Zastupitelstvo města odhlasovalo na rok 2018 plánovaný výdaj 1,5 milionu Kč na 
projektovou dokumentaci stavby nové knihovny/Spolkového domu. 

Podrobnější informace si můžete přečíst v naší tiskové zprávě:

http://www.knihovnadobris.cz/wp-content/uploads/2018/02/tisk.zpr%C3%A1va-1-VI-2017-4-pdf.pdf

 V soutěži Městská knihovna roku jsme se umístili na šestém místě v kategorii měst a obcí do 

10.000 obyvatel.

 Po dvouleté pauze jsme získali dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z fondu Kultury a obnovy 
památek ve výši 76.000,-Kč na vybavení nového oddělení pro dospělé čtenáře. Toto oddělení je 
tedy již moderně a vkusně vybaveno, máme zde několik klidových zón, kde si mohou naši 
návštěvníci číst knihy, časopisy a občerstvit se kávou nebo čajem.

 Ačkoli čtenáři starší patnácti let se podle výpůjčního řádu stávají  čtenáři dospělého oddělení, 
všimli jsme si, že se v tomto oddělení necítí ještě příliš dobře, v oddělení pro děti mezi malými 
dětmi a maminkami s batolaty již  také ne. Vyčlenili jsme jim nefunkční schodiště a zařídili zde 
„Oddělení 15+“. Zde je umístěna literatura pro tuto věkovou skupinu, sedáky a polštáře, snažili 
jsme se i design upravit tak, aby se zde teens líbilo. Tento cíl nové oddělení splnilo.



 Další dotaci jsme obdrželi od Ministerstva kultury ČR z programu VISK 3 na nákup balíčku 
elektronických knih. Od podzimu 2016 si mohou naši čtenáři stáhnout z katalogu knihovny  
E-knihy a to buď do vlastních čtecích zařízení – telefony, tablety, čtečky se systémem 
Android nebo si mohou u nás  bezplatně zapůjčit i E- čtečku. Z této dotace jsme zakoupili také
dva tablety, které rovněž půjčujeme.

 Díky grantu Ministerstva kultury ČR K21 jsme mohli uspořádat velkolepý třídenní festival 
milovníků fantasy a sci-fi literatury BoOK Con 2016. Během jednoho listopadového víkendu 
se zde sešlo více než dvěstě nadšenců tohoto žánru, společně hráli  deskové, RPG a karetní 
hry, LARP, PS4, mohli navštívit přednášky spisovatelů, překladatelů, nakladatelů knih a 
vývojářů her věnujících se těmto tématům..

          

                                  



           

 Pro velký pozitivní ohlas na celostátní konferenci proč nám Chybí Josef Čapek, kterou jsme 
pořádali v roce 2015, jsme se rozhodli v roce 2016 navázat konferencí ČAPKOVÉ A JEJICH 
ŽENY. Opět více než 20 knihovnic a knihovníků přijelo v srpnu do dobříšské knihovny a 
účastnilo se odborných přednášek v podání Kateřiny Pechové, PhDr. Jindřišky Hylmarové a 
Kristiny Váňové o životech a dílech Heleny Čapkové, Jarmily Čapkové a Olgy 
Scheinpflugové. Také scénické čtení pohádky Olgy Scheinpflugové v podání Divadla 
Knihovna kolegy velmi zaujalo. Bojová hra a závěrečný piknik celou konferenci příjemně 
uzavřely. S velkou úctou jsme zde mohli také přivítat a poprvé veřejně představit milého hosta
- vnučku Jarmily a Josefa Čapkových paní Kateřinu Dostálovou, která se našich akcí 
věnovaným rodině Čapků  pravidelně účastní. 

Konferenci pořádala Městská knihovna Dobříš opět ve spolupráci s Památníkem Karla Čapka.

               



 Novinkou v roce 2016 bylo další rozšíření vzdělávání pro seniory. K oblíbeným kurzům 
angličtiny přibyly kurz Trénování paměti a Kruhové tance.

 I v  tomto roce jsme vyhlásili, uskutečnili a vyhodnotili celostátní literárně – výtvarnou soutěž 
Pohádkový svět Beatrix Potter  ke 150. výročí narození této anglické spisovatelky.

                          Do soutěže jsme obdrželi 80 výtvarných a 47 literárních prací od dětí i dospělých.

                              Letošními porotci byli výtvarník Jiří Bernard a spisovatelka Petra Braunová.

 VÝPŮJČNÍ SLUŽBY

Od roku 2015 využívá knihovna nový moderní výpůjční systém Tritius a s ním kompatibilní ON- 
LINE katalog CARMEN.  I v roce 2016 stále více čtenářů využívá zejména možnost prodlužování 
výpůjček a rezervací po internetu. Čtenáři také velice oceňují zasílání oznámení o rezervaci e-mailem 
a sms.

Výše registračních poplatků zůstala i v roce 2016 stejná. Dospělí čtenáři platí 150,- Kč, děti, studenti a
důchodci 80,- Kč. Rodinné průkazky jsou za 220,-Kč a platí pro 2 a více členů rodiny. Držitelé 
průkazek ZTP a ZTP/P jsou registrováni za 0,- Kč. 

Nabízíme také sociální program, kdy je možné z důvodu momentálně tíživé finanční situace 
registrační poplatek snížit nebo zcela odpustit.   Tento program využívá 8 dětských a 1 dospělý čtenář.

Statistické výsledky ve výpůjčních službách v období 2014 -2016

 2014 2015 2016

Registrování čtenáři celkem 1871 1845 1860
dospělí 908 933 987
děti 968 912 873
    
Výpůjčky celkem 136430 129220 66131
dospělí beletrie 49780 55349 27764

                naučná 28543 28107 10731
               periodika 14850 10740 6913
               ostatní (e-knihy, audioknihy) 776
               celkem 93173 94196 46184
děti    beletrie 30198 23119 13554
             naučná 10840 10451 4955
             periodika 2219 2219 888
             Ostatní (e-knihy, audioknihy) 550
             celkem                      43257 35024 19947
   
Počet návštěvníků 37125 43750 59119
Akce celkem 403 467 722
Návštěvnost akcí 10358 8931 16069



Celkový počet registrovaných uživatelů knihovny se zvýšil o 15 čtenářů, dospělých čtenářů v roce 
2016 přibylo 54, dětských čtenářů naopak ubylo 39.  Nárůst dospělých čtenářů je potěšující, 
bezbariérový vstup a nové moderní a pohodlné vybavení jsou důležitým předpokladem, aby se čtenáři 
cítili v knihovně dobře. Dalším faktorem je vstřícná výpůjční doba a stále se rozšiřující nabídka 
služeb.

Úbytek dětských čtenářů je, bohužel, celostátním trendem, nabídka nových médií je pro mládež velice 
lákavá a stále větší oblíbenost e-knih a stále dostupnější jejich stahování jim umožňuje číst knihy 
v elektronické podobě.  

Zároveň se ale ukazuje, že dobře „vychovaní“ dětští čtenáři si zachovávají návyky číst i do dospělého 
věku a stávají se pak čtenáři oddělení pro dospělé.

Městská knihovna Dobříš začala půjčovat e-knihy na podzim 2016 a do konce roku využilo tuto 
novinku 11 čtenářů.

Pokles výpůjček periodik je již dlouhodobou záležitostí. Naopak na obou odděleních stále stoupá 
zájem o audioknihy, knihovna jich nabízí 319. 

Nabídka knihovny se v roce 2016 rozšířila o 25 deskových her, které si čtenáři mohou půjčit domů.

Počet akcí i jejich návštěvníků se v tomto roce výrazně zvýšil, mezi velmi oblíbené akce knihovny 
patří již tradiční Malá dobříšská univerzita, Pohádková babička, Čtenářský kroužek, BOOK  CON , 
příměstský tábor  Minitábor s knihou a kurzy angličtiny.  Novinkou jsou Kurz trénování paměti, 
Kruhové tance nejen pro seniory, Výtvarné dílny s Jíťou  a Šachový kroužek.

               



Dospělí čtenáři si v průběhu roku 2016 půjčili celkem 46184 knih. Více se půjčovala beletrie.
Největší oblíbenost na žebříčku popularity a tedy i nejvyšší četnost výpůjček získaly knihy:

1. Nesbö, Jo: Přízrak   - 21 x půjčeno
Hawkins, Paula: Dívka ve vlaku – 21x půjčeno

2. Nesbö, Jo: Levhart – 18 x půjčeno
3. Moliére, Jean Baptiste: Lakomec. Misantrop.Tartuffe. – 17 x půjčeno

Murakami, Haruki: Po otřesech  - 17x půjčeno

Největší popularitě se v naučné literatuře těší:
1. Hajšman, Jan: Brdy opět otevřené – 15x půjčeno
2. Zavřelová Renáta: Přehled francouzské mluvnice – 11x půjčeno

Roháček, Antonín: Zelené Brdy – 11x půjčeno
Roland, Paul: Tajuplné úkazy – 11x půjčeno
Helsing, Jan van: Ruce pryč od této knihy – 11x půjčeno

3. Allan, Don:  Mexiko – 10x půjčeno

Děti si za rok 2016 půjčily celkem 18.509 knih.

Nejčtenější beletrií v oddělení pro děti se staly knihy:
1. Dale, Jenny:  Lenny – líné štěňátko – 16x půjčeno
2. Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky. Výlet za všechny peníze -  14x půjčeno
3. Rowling, Joanne, K.:  Harrry Potter a tajemná komnata -  12x půjčeno

Nejvíce půjčovaná dětská naučná literatura:
1. Milton, Stephanie: Minecraft. Základní příručka - 11x půjčeno
2. Švarc, Josef: Jak to chodí u hasičů  – 9x půjčeno

Lhoták, Kamil: Rychle a vpřed – 9x půjčeno
3. Švarc, Josef: Jak to chodí u popelářů – 8x půjčeno

Zaznamenáváme stálý zájem o využívání Meziknihovní výpůjční služby. V roce 2016 bylo kladně 
vyřízeno 126 požadavků ze 131 a dobříšská knihovna poskytla 4 knihy do jiných knihoven.

Mnohem více čtenářů využívá služby on-line prodlužování výpůjček a rezervace knih prostřednictvím 
internetu. Jasně se ukazuje, že tato služba znamená zkvalitnění služeb knihovny a je také vysoce 
ceněna uživateli naší knihovny.

 2014 2015 2016
Návštěvníci celkem 79981 99932 188934
fyzické návštěvy dospělí 10252 11004 11880
                                   děti 10393 10159 10595
    
Využití přístupu na internet dospělí 381 315 521



                                                   děti 7040 8010 8516
kulturní a vzdělávací akce 10358 8931 16069
návštěvy www 33984 51654 127092
návštěvy on-line katalogu 7573 9859 12904
počet odběratelů FACEBOOK 398 1146
Počet odběratelů INSTAGRAM 211

Návštěvnost knihovny, virtuální návštěvy www stránek a on-line katalogu a akcí pořádaných 
knihovnou vzrostla v roce 2016 celkem o 89. 002 návštěvníků. 

Počet odběratelů našich sociálních sítí stále roste, k 31. 12. 2016 nás odebírá 1146  uživatelů 
Facebooku, 211 uživatelů Instagramu a našich více než 33 informačních videí na  YouTube shlédlo 
45 000 zájemců.

Nárůst návštěvnosti a pokles výpůjček ukazuje na nový trend v knihovnictví – knihovny jsou chápány 
a pojímány jako místa kulturního dění, místa setkávání, trávení volného času. A tomu je nutné 
přizpůsobit provoz knihovny i její vybavení. Těší nás, že čtenářům po mnoha letech můžeme 
nabídnout bezbariérovou knihovnu se samostatným vchodem, moderní dětské oddělení a 
zrekonstruované oddělení pro dospělé čtenáře. Také pracovní dobu jsme přizpůsobili našim čtenářům 
a uživatelům. Kromě čtvrtka máme otevřeno každý den včetně sobot a nedělí, celkem 56 hodin týdně.

Počet čtenářů, zvláště seniorů a nemocných, kteří mají zájem o donáškovou službu je stabilní.

 V roce 2016 tuto službu využilo 9 čtenářů celkem  129x.

KNIHOVNÍ FONDY
 
Celkový stav knihovního fondu byl k 31.12.2016  42.076  svazků. 

 2014 2015 2016
Celkový stav knihovního fondu 43082 41749 42076
                          naučná lit. pro dospělé 13840 13704 13785
                           krásná lit. pro dospělé 17022 16010 16269
                      zvukové knihy pro dospělé 195
                         deskové hry pro dospělé 1
                                  naučná lit. pro děti 4631 4660 4660
                                   krásná lit. pro děti 7405 7403 7018
                            zvukové knihy pro děti 124
                               deskové hry pro děti 24
                                  ostatní dokumenty 184                        184 184
Periodika celkem titulů 61                          53 56
                                                              děti 16 13 16
                                                        dospělí 49 40 40



   
Oddělení pro dospělé celkem svazků 30862 29714 30250
Oddělení pro děti celkem svazků 12036 12063 11826
   
Přírůstky knihovního fondu celkem 1586 1880 1495
                                     dětské oddělení 550 457 466
                                   dospělé oddělení 1031 1423 1029
   
Úbytky knihovního fondu celkem 5608 3058 1168
                                      dětské oddělení 1589 604 520
                                    dospělé oddělení 4019 2454 648

V roce 2016 byly do knihovny pořízeny knihy v hodnotě  282.150,- Kč.

KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO VEŘEJNOST A ŠKOLY

Veřejnosti a školám jsme nabídli v r. 2016  722 akcí. 

Celkem tyto akce navštívilo 16.069 účastníků. 

Oddělení pro dospělé

 Knihovnice pravidelně každý týden navštěvují Domov seniorů a besedují zde o literatuře. 

                                                                                                        42 návštěv/183 účastníků

 Od roku 2015 pravidelně každou středu běží kurzy Angličtiny nejen pro seniory.

                                                                                                                90 lekcí/ 289 účastníků

 V roce 2016 proběhly dva bloky Kurzů trénování paměti.                20 lekcí/ 270 účastníků

 V prvním pololetí se uskutečnil kurz Kruhové tance pro seniory.     5 lekcí/ 55 účastníků

 Jóga s Dášou Berkovou                                                            40 lekcí/240 účastníků

      Dračák – nepravidelné setkávání hráčů a náruživců deskové hry Dračí doupě.                            

                                                                                                                       22 setkání /84 účastníků

 Magic the gathering – nové pravidelné setkávání hráčů této karetní hry každé pondělí.

                                                                                                                   5setkání/27 účastníků



Leden

 Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme   - výstava sdružení Klub přátel červenobílé hole.         

                               

Únor

 Velryba a jiné  - výstava obrazů Mira Pograna.                                        

 Malá dobříšská univerzita – Markéta Vojtíšková: Měsíc v Severní Koreji.         71 účastníků

 Týden mateřského  jazyka – výstavka literatury, soutěže, kvízy.                          30 účastníků

Březen

Pro naše čtenáře jsme v Březnu měsíci čtenářů připravili:

 Já, Kunhuta uherská, královna česká – monodrama paní Stanislavy Hoškové.                           
57 účastníků   

 Odpolední kurz drátování.                                                                                       14 účastníků  

        



 Malá dobříšská univerzita – Dobříš před rokem 1000 – přenáška dr. Zdeňka Neústupného.

                                                                                                                            57 účastníků       

      

       Týden pro Tibet  - výstava, přednáška, vyvěšení vlajky.                                         

 Váš přítel knihovna – zábavně kulturní program pro Přátele knihovny a jejich hosty.                

                                                                                                                                      70 účastníků

Duben

 Laponskem na lyžích i pěšky  -  cestopisná beseda.                                               20 účastníků

 Týden s romskou kulturou – výstava knih věnujících se této otázce.

 Kafe a cigárko – scénické čtení Listování ve spolupráci s KD.                               70 
účastníků

 Malá dobříšská univerzita – ing. Maruška na téma ČESKÁ DIPLOMACIE.

                                                                                                                                  38 účastníků

Květen

 Já, Eliška Pomořanská – další monodrama Stanislavy Hoškové.                          38 účastníků

 Tradiční čínská medicína – přednáška léčitelky Jany Jarošové.                             12 
účastníků

 Výstava 10 inspirací Karla IV.

 Výstava Karel IV. – Život otce vlasti

 HANAKO – scénické čtení Divadla Knihovna v domově seniorů.                         42 účastníků



 Malá dobříšská univerzita – Brdy, krajina neznámá  v podání Otmara Dvořáka.                  
50 účastníků

 Ženské kruhy – seminář MUDr. Formánkové.                                        8 účastníků

 Živá kniha – seminář pro knihovníky .                                                    13 účastníků

 Scénické čtení pro účastníky semináře.                                                 13 účastníků

 Fair day v knihovně, jarmark.                                                                 50 účastníků

 Ženské kruhy II.                                                                                          8 účastníků

 Grafiky z Afriky – výstava Magdaleny Westman.                                                         

                                              

Červen

 Malá dobříšská univerzita –  Kdo byl Karel IV.  – přednáška PhDr. Kofránkové.

                                                                                                                               45 účastníků

 Ženské kruhy III.                                                                                                  6 účastníků

 Malování hennou  - praktický seminář.                                                                21 účastníků

 Piknikový knižní bazar – bazar vyřazených a darovaných knih, ale i knih čtenářů, doplněný 
domácím občerstvením a krásným počasím.                                                        74  účastníků

Červenec

 Měsíc UFO  - výstava knih na toto téma.



Srpen

 Čapkové a jejich ženy – celostátní dvoudenní konference o životech a dílech Heleny 
Čapkové, Jarmily Čapkové a Olgy Scheipflugové. Ve spolupráci s Památníkem Karla Čapka 
ve Strži a za finanční podpory MK ČR a Středočeského SKIP.        

                                                                                                                                23 účastníků

Září        

 Obrazy, kresby,  grafiky – výstava děl Jany Univerzálové.

 Malování hennou – praktický seminář s odbornou přednáškou.                            20 účastníků

 Týden překladatelů – výstava knih, kvízy, soutěže.                                             15 účastníků

Říjen

 HAVEL  FOREVER  - výstava knih

3.- 9.  října  celostátní akce TÝDEN KNIHOVEN

 Den otevřených dveří                                                                                              30 účastníků

 Karolína Světlá – Já byla pokřtěna Johana Nepomucena

   monodrama z dopisů a života Karoliny Světlé v podání  Stanislavy Hoškové.           47 účastníků



 Prevence rakoviny prsu – přednáška společnosti Mamahelp.                                6 účastníků

 Kino knihovna – promítání filmu Pátrání po Sugar Manovi.                                18 účastníků

 Kavárna knihovna – ochutnávka různých druhů kávy s odborným výkladem při                
sobotním  a nedělním půjčování.                                                                               40 účastníků

 Malá dobříšská univerzita – přednáška o Eduardovi Ingrišovi, cestovateli, mořeplavci, 
hudebníkovi, dirigentovi s českými kořeny.                                                            51 účastníků 

 Malby a kresby – výstava Anny Vánčátové.

Listopad

 Malá dobříšská univerzita – Muzikoterapie s PhDr. Matějem Lipským.          42 účastníků

 Zvíře je zvíře je zvíře  - výstava fotografií Karolíny a Hany Rysové.

       

Prosinec

 Malá dobříšská univerzita – Eliška Krásnohorská a sestry Rottovy. Přednáška o emancipaci  
PhDr. Martiny Bittnerové.                                                                                       28 účastníků

 Zelená modrá aneb Proměny – výstava prací dětí a rodičů ze sdružení Dej mi Šanci.

 Oddělení pro dospělé pořádalo v r. 2016 celkem 262 akcí, do nichž se zapojilo 6170 účastníků.

Dětské oddělení

Pro děti a mládež jsme v roce 2016 uspořádali více než čtyřistapadesát  akcí – výstavy, soutěže, 
divadelní představení, koncerty, Pohádkové babičky, Pasování, Klíčování, scénická čtení, literární 
besedy, informační výchovy, besedy se spisovateli a významnými osobnostmi, autorská čtení, turnaje 
v deskových a Rpg hrách, Listování, výlety a literární cestovky, příměstský tábor, Book con, 
v knihovně se již tradičně nocovalo při Noci s Andersenem.

Pravidelně každý týden se koná Čtenářský kroužek.                                                  40/280 účastníků



 Jak se stát spisovatelem – pravidelný kroužek.                                                            10/33 účastníků

Nově vzniklý Šachový kroužek  se konal v roce 2016 devětkrát.                                   9/68 účastníků

                                                           

Leden

 Pohádky do postýlky – setkání prvňáčků se spisovatelem a hudebníkem Markem Šolmesem 
Srazilem.                                                                                                         4/ 156 účastníků

 Pohádková babička – Medvídek Pú  - scénické čtení tří příběhů s tímto oblíbeným hrdinou.

                                                                                                                           20 účastníků 

 Nevidím, neslyším – praktická dílna pro žáky čtvrtých tříd, kde se mohli blíže seznámit  
s problematikou nevidomých a neslyšících, mohli si vyzkoušet, jaké to asi je, žít s tímto 
postižením. Tuto dílnu uspořádal Klub přátel červenobílé hole.                  4/73 účastníků

 Pět minut před večeří - scénické čtení knížky Ivy Procházkové o slepé holčičce v podání 
Divadla Knihovna pro žáky čtvrtých tříd. Čtení této knížky tematicky navázalo na dílnu 
Nevidím, neslyším. 

                                                                                                                                     3/63 účastníků

 LISTOVÁNÍ – scénické čtení knih Bertík a Čmuchadlo pro mladší žáky a Život k sežrání pro
starší interpretovali Lukáš Hejlík a jeho tým.                          3/435 účastníků

 Týden za oběti holocaustu – výstava knih k tématu a soutěž.                    32 účastníků



 Pasování prvňáčků – téměř 200 prvňáčků bylo pasováno na Rytíře a Rytířky krásného slova. 
Pasováni byli na Zámku Dobříš rukou Královny všech písmenek Zdeňky Žádníkové-
Volencové a za asistence opravdových rytířů ve zbroji. Přítomni byli i rodiče, prarodiče a 
známí. Děti dostaly průkazku do knihovny s registrací na 1 rok zdarma.        

                                                                                                         4/529 účastníků

    Únor

 Jarní kytička  - výtvarná dílna pro děti .                                                                  20 účastníků

 Zvířátka z buráků – výtvarná dílna.                                                                       13 účastníků



 Večer s Lowecraftem – večer plný hororů.                                                             13 účastníků

 Výlet do Muzea Karla Zemana – vítězové místního kola celostátní soutěže Kde končí svět 
se zúčastnili výletu do Prahy s dalšími dětmi z příbramského okresu. Navštívili Muzeum Karla
Zemana, Karlův most a Pražský hrad.                                                                     15 účastníků

 Pohádková babička – čtení pro malé i velké-tentokrát pohádek Zdeňka Svěráka. 31 účastníků

 Lovci perel – vyhlášení velké čtenářské soutěže.

Březen – měsíc čtenářů       

 Můj přítel knihovna – odpoledne věnované přátelům knihovny s  písničkami, scénickým 
čtením, divadelním přestavením, tombolou a občerstvením.

                                                                                                                                  70 účastníků 

 Čtenář roku – letos se vyhlašovala nejlepší čtenářská Školní třída. Jako nejlepší třída, která 
nejvíce navštěvuje knihovnu a nejčastěji se účastní soutěží a akcí knihovny byla 
z dobříšských škol vyhodnocena 5. A. z 2. ZŠ pod vedením paní učitelky Mirky Kloudové.



  

 Týden pro Tibet– výstava knih a vyvěšení tibetské vlajky.

 Pohádky Tibetu – výstava ilustrací ke knize himálajských pohádek.

 NOTÝSKODÍLNA – pod vedením Mgr. Pavla Miškovského si zájemci mohli vyrobit vlastní 
notýsek.                                                                                                                 2/10 účastníků

 Výtvarná velikonoční dílna                                                                                  15 účastníků

 Pohádková babička  - veselé příhody Spejbla a Hurvínka k 90. Hurvínkovým narozeninám.

                                                                                                                                    40 účastníků

       

Duben

 Noc s Andersenem – v dobříšské knihovně se nocovalo již po dvanácté, téma noci byla 
slavná Andersenova pohádka Malá mořská víla. .                                                              20  
účastníků



 Jak Martínek s Barborkou vítali jaro – Divadlo Koník sehrálo představení pro mateřské 
školy z Dobříše, Rosovic, Obořiště a Borotic.                                                      2/76 účastníků

 Pohádková babička -  tentokráte četla z knížek spisovatelky Hany Doskočilové na počest 
jejích osmdesátých narozenin.                                                                                 5 účastníků

Květen

 Karel IV. a já  - dva příběhy ze života Karla VI. v podání profesionálního vypravěče MgA. 
Martina Haka.                                                                                                      8/475 účastníků

 Pohádkový svět Beatrix Potter – slavnostní vyhlášení vítězů celostátní literárně výtvarné 
soutěže. Výtvarnou soutěž hodnotil ilustrátor a výtvarník Jiří Bernard a literární spisovatelka 
Petra Braunová. Hlavní ceny v obou oborech zůstaly na Dobříši, v literárním oboru zvítězila 



Justýna Vacková a ve výtvarném Judita Boehmová.

 Fair day v knihovně  - jarmark chráněných dílen a malovýrobců.                        50 účastníků

 Ať žije rodina – program s hudbou a divadlem pro děti i rodiče.                         35 účastníků 

 Literární cestovka -  žáci pátých tříd základních škol opět poměřili své znalosti dobříšské 
historie přímo v terénu.                                                                                                       2/40 
účastníků

 Marek Šolmes Srazil – pro velký lednový úspěch na přání paní učitelek opět navštívil 
knihovnu a uspořádal zde tři představení pro mladší školní děti.                          3/75 účastníků

 O dívce Hanako a nejkrásnějším draku – scénické čtení japonské pohádky Divadla 
Knihovna pro klienty Domova seniorů.                                                                   15 účastníků

 Bílý Tesák – studenti dobříšského gymnázia připravili scénické čtení ze slavné knihy Jacka 
Londona  Bílý Tesák pro žáky základních škol.                                                  2/120 účastníků

Červen  

 Týden pro pro děti  - velká soutěžní hra pro děti s úkoly po celém městě.     12  účastníků

 Dobříš čte dětem – scénické čtení pohádky Rozum a štěstí.                              6 účastníků

 Výtvarná dílna s Jíťou                                                                                      16 účastníků

  Festival Kampa – výlet členek kroužku Jak se stát spisovatelem na literární festival. 

                                                                                                                            4 účastníci



 Knížka pro prvňáčka – sedmý ročník projektu na podporu čtenářství proběhl v dobříšské 
knihovně v červnu. Prvňáčkům byla předána knížka při slavnosti Klíčování.  Knížka je určena 
výlučně pro ně a je jim odměnou za celoroční snažení. Ve školním roce 2015/2016 to byla 
kniha spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Buchalové – Knihožrouti.

                                                                                                                           6/143 účastníků

                 

 Den bez bariér – již čtvrtá návštěva dětí z Jedličkova ústavu v dobříšské knihovně. Společně 
s dětmi ze ZŠ Stará Huť jsme navštívili Domov seniorů, kde pražské děti zahrály a zazpívaly 
pohádku Červená Karkulka a na oplátku starohuťské představily pásmo krátkých pohádek. 
Další program pokračoval v knihovně, kde jsme pro ně připravili scénické čtení knížky 
Medvídek Paddington a návštěvu  jsme opět zakončili na kozí farmě u Kláry Kaiserové.

                                                                                                                              15 účastníků

Červenec a srpen

 Měsíc UFO – výstava knih a soutěž.

 Dopolední program pro účastníky příměstského tábora Orel.          35 účastníků

 V srpnu se konal již 6. ročník MINITÁBORa S KNIHOU. Hlavním tématem byla 
řemesla. Děti měly možnost seznámit se s řemeslem řezbářským, kovářským, pekařským, 
sklářským a kuchařským a vyzkoušet si je.                                                        23 účastníků  



                                                          

 Hmyzí cirkus  -  v rámci příměstského tábora městská knihovna zorganizovala také divadelní 
představení pro veřejnost v anglickém parku.

                                                                                                                             40 účastníků

Září

                                                                          

 Balení knih - počátkem září si děti opět mohly přijít zabalit své nové učebnice do knihovny.     
            4 účastníci

Říjen

 TÝDEN KNIHOVEN   3. – 7. října

Pondělí – výtvarná dílna „Makaroni“.                                                                     24 účastníků

Petra Braunová  - besedy se spisovatelkou pro žáky devátých  tříd ZŠ.              2/105 účastníků

Úterý – hudební dílna s Petrem Kafkou.                                                                 20  účastníků

Středa – kvízové odpoledne.                                                                                   13  účastníků

Čtvrtek  - Lucie Raškovová – besedy pro žáky druhých tříd  ZŠ.                      2/ 75 účastníků

Pátek -  Pevnost Bojajár – akční soutěž v knihovně.                                             60 účastníků 



    

 Pohádková babička – čtení pro děti z knihy J.Heriotta Koťátko Mojžíš.       14  účastníků

 Lovci perel – ukončení a vyhlášení velké čtenářské soutěž. Nejvíce knih přečetla a úkolů 
k nim splnila Veronika Arnoštová, která během osmi měsíců přečetla 42 knih.            

                                                                                                                                       30 účastníků

Listopad

 Výtvarná dílna s Jíťou – zvířátka z přírodnin.                                                      20 účastníků

 BookCon   - víkendová  akce  pro  děti,  mládež  i  dospělé  plná  deskových  her,  RPG  her,
přednášek, turnajů, costplayů…                                                                              220 účastníků



   

 Hororová noc – čtení strašidelných příběhů pro veřejnost.                                    7 účastníků   

 Den pro dítě s knihou  - předvánoční pořad s nabídkou doporučených knih z nakladatelství 
Thovt, hudbou, divadlem, dražbou dětských obrázků a tombolou.                    42  účastníků

 Listování – scénické čtení knih Tobiáš Lollnes a Mrtvý holky pro žáky základní školy a 
studenty gymnázia.                                                                                            2/103 účastníků



Prosinec

 Šance na fajn odpoledne - odpolední program pro děti a rodiče sdružení Dej mi šanci.

                                                                                                                                  20 účastníků

 Beseda se spisovatelkou Danielou Krolupperovou pro prvňáčky.                     2/78 účastníků  

 Pohádková babička – četla z knihy Rudyarda Kiplinga Kniha džunglí.             15 účastníků

 Výtvarná dílna s Jíťou – vánoční svícen.                                                              26 účastníků

Celý školní rok probíhaly v knihovně exkurze, tématické besedy a lekce informační výchovy pro oba 
stupně základních škol, některé ročníky gymnázia, pro Základní školu Lidická, Waldorfskou školu 
v Příbrami, mateřské školy a některé základní a mateřské školy z okolních vesnic.

Dětské oddělení uspořádalo v roce 2016   467 akcí, kterých se zúčastnilo 9.949  zájemců.

Celkem se v Městské knihovně Dobříš v roce 2016 uskutečnilo 9 větších  výstav 
-NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME,  Miro Pogran: VELRYBA A JINÉ,  POHÁDKY 
TIBETU, KAREL IV., Magdalena Westman: GRAFIKY Z AFRIKY,  Pohádkový svět 
Beatrix Potter, Jana Univerzálová: OBRAZY, KRESBY, GRAFIKY, Anna Vančátová : 
MALBY A KRESBY, H&K Rysovy : ZVÍŘE JE ZVÍŘE JE ZVÍŘE a Dej mi šanci : 
ZELENÁ  MODRÁ ANEB PROMĚNY.

         



ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

Personální obsazení k 31.12.2016

Mgr. Pechová Kateřina    ředitelka, knihovnice v odd. pro děti, kulturně výchovná činnost      1 úvazek

Skopcová Lenka                        zástupce ředitele, účetní, ved. odd. pro dospělé                        1 úvazek

Bodorová Romana   knihovnice v odd. pro děti, výtvarnice, kulturně výchovná činnost,

                                    propagace                                                                                                  1 úvazek

Bc. Pipota Tomáš        knihovník v odd. pro  děti, tvorba a úprava www stránek,

                                                   sociální sítě, kulturně výchovná činnost                                   1 úvazek

Skopcová Jitka            knihovnice v oddělení pro  děti, výpůjční služby, tvorba a úprava www stránek,
sociální sítě                                                                                                                                1 úvazek

Kleisnerová Jana              knihovnice v odd. pro dospělé, výpůjční služby, údržba knihovního fondu,    
objednávání knih       

                                                                                                                                                    1 úvazek  

Alena Kopáčková       úklidové a pomocné knihovnické práce                                             0,50 úvazku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na dohodu o provedení práce jsou zaměstnáni:

Venderová  Hana                        knihovnice, akvizice, zpracování knih                                0,50 úvazku

Kalista Tomáš                            knihovník v odd. pro  děti, akce pro děti                            0, 25 úvazku

K 1.6. 2016 ukončil pracovní poměr Tomáš Kalista. Na jeho úvazek nastoupil 1.6. 2016 Radek Hasák.

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2016  byl 6,5  úvazků.

Od 1.6.2016  se nám podařilo získat 0,5  úvazku z Úřadu práce na pomocné knihovnické práce a do 
výpůjčních služeb.



Vzdělávání  Počet hodin
Celkem
(hodin)



Ruská  literatura 1 pracovník 3 3
OKNA( o knihovnických aktivitách) 2 dny  1 pracovník 12 12
Americká literatura 1 pracovník 3 3

Jazykové vzdělávání                                      
  5 
pracovníků 36 180

Loutkářská Chrudim – knihovnická dílna 2 
dny                         

5 pracovníků
15 75

Pavučina sdílení 1 pracovnice 4 4
Centrální databáze knih 1 pracovnice 4 4
Valná hromada KDK SKIP Hodonín 1pracovnice 7 7
Konference Čapkové a  jejich ženy 4 pracovníci 8 32
Mladí v hledí knihovny Třinec 1 pracovník 10 10
Třinec – fantasy příprava 1 pracovnice 13 13
Senioři v knihovnách 2 pracovnice 4 8
Goethe institut – Knihovny dneška 1 pracovník 6 6
BOok Con 4 pracovníci 5 20
Německá literatura 2 pracovnice 3 6
Knihovnický kurz rekvalifikační 1 pracovnice 140 140
Úprava krátkých videí 1 pracovnice 4 4
Sci-fi, fantasy 3 pracovníci 4 12
Windows 10 1 pracovnice 4 4
Nesměř – vzdělávací kurz 1 pracovnice 56 56
Do černého 4 pracovníci 6 24
Holandské a německé knihovny 1 pracovnice 24 24
Podzimní setkání knihovníků 2 pracovnice 5 10
Senioři píší Wikipedii 1 pracovnice 6 6
Teen klub Brno 1 pracovník 5 5
Knihovna jinak 1 pracovník 5 5
Nevidíme, neslyšíme 3 pracovníci 1 3
Tabook 1 pracovnice 6 6
Aktuální vývoj v oblasti migrace 1 pracovnice 4 4
Coworking 1 pracovnice 3 3
celkem   689

Průměrný přepočtený stav hodin určených na vzdělání 1 knihovníka byl 43 hodin za rok.
Podle směrnice IFLA by se každý pracovník knihovny měl vzdělávat minimálně 40 hodin ročně.

RŮZNÉ

Počet obyvatel města Dobříše k 31. 12. 2016  je  8859 obyvatel.

20,9 % obyvatel je čtenáři Městské knihovny Dobříš.

51,6 % dětí do 15 let je čtenáři Městské knihovny Dobříš.

Počet výpůjček na 1 obyvatele je 7,23 svazků (knih a periodik).

V roce 2016 nás podpořili: 

STŘEDOČESKÝ KRAJ



MINISTERSTVO KULTURY  ČR

STŘEDOČESKÝ  SKIP

ALBIXON

BOBCAT – DOOSAN

Cukrárna STÁŇA

Pekárna BEDŘICH

PhDr. Marie HRUŠKOVÁ

Řeznictví DVOŘÁK

Tiskárna Petr DVOŘÁK

DOKAS

ZÁMEK DOBŘÍŠ

Řezbářství HOŠEK

KOVÁŘSTVÍ KUKAČKA

CENEGA GAMES

ALTAR

TOMOVY HRY

NAKLADATELSTVÍ  GORONA

LORI GAMES

FANTOM  PRINT

ČERNÝ RYTÍŘ

NAKLADATELSTVÍ BROKOLION

WARBOSS

MINDOK

ALBI

Děkujeme.

MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ

Příspěvek na činnost od města Dobříš                                     3 830 000,- Kč



Dotace Ministerstva kultury KNIHOVNA 21. století                  40 000,- Kč

Dotace úřad práce                                                                        216 651,-Kč

Dotace Středočeský kraj                                                                76 000,-Kč

Zapsala : Mgr. Kateřina Pechová

        20.března 2017        Dobříš  

MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOBŘÍŠ  



VÝROČNÍ  ZPRÁVA O ČINNOSTI  ZA ROK 2016

Obsah:       

1.  Úvod                                                                                                1

2. Výpůjční služby                                                                                5

3. Knihovní fondy                                                                                 8

4. Kulturně-vzdělávací akce 

5. Organizace a řízení

6. Vzdělávání

7. Různé

8.  Materiálně technické a ekonomické zabezpečení

          

                                                                                                       

                                                                                                        


