
MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOBŘÍŠ     

             

Výroční zpráva za rok 2012

Městská knihovna Dobříš je příspěvkovou organizací, zřizovanou městem Dobříš.  

Od roku 1996 sídlí v 1.patře budovy sportovní haly, je tvořena oddělením pro dospělé čtenáře a  
dětským oddělením. Od roku 1990 knihovna spravovala Informační středisko a od roku 2000 
Knihkupectví Zlatý klíč. Od 1.července 2010 bylo Informační středisko převedeno pod správu města 
Dobříš. 

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, místem setkávání. Během roku 2012 v knihovně proběhlo 
mnoho akcí – divadel, koncertů, výstav, besed a přednášek, letní a podzimní Minitábor a mnohé další.



Těší nás, že se dobříšská knihovna postupně stává „OBÝVÁKEM MĚSTA“.

V únoru 2012 byl vyhlášen 1. semestr Univerzity všech věků a přihlásilo se více než 40 zájemců. 
Zpočátku přednášky univerzity probíhaly v útulném prostředí kavárny Velbloud Café.

Poté, co knihovna dokončila stavební úpravy nových prostor a dovybavila je, 2. semestr se uskutečnil 
již v Městské knihovně Dobříš a univerzita byla přejmenována na MALOU DOBŘÍŠSKOU 
UNIVERZITU.

V roce 2012 jsme vyhlásili, uskutečnili a vyhodnotili 2 celostátní literárně – výtvarné soutěže, MÁM 
OČI JAK TRNKA ke 100. výročí narození  Jiřího Trnky a BÁSEŇ A JÁ ke 100. výročí narození 
Kamila Lhotáka. 

Městská knihovna Dobříš rozšířila nabídku služeb pro své čtenáře o možnosti zapůjčení e-čtečky a 
audioknih.

V rámci Března - měsíce čtenářů jsme otevřeli nové dětské oddělení a děti i mládež nové prostory 
opravdu uvítali. Toto oddělení splňuje plně požadavky na prostory a vybavení moderní knihovny, 
obsahuje hrací koutek pro nejmenší, odpočinkovou a relaxační zónu i pracovní stoly. Výpůjční doba 
tohoto oddělení byla rozšířena o 7 hodin.

 

VÝPŮJČNÍ SLUŽBY

Od roku 2009 využívá knihovna moderní automatizovaný výpůjční systém Clavius.  I v roce 2011 
stále více čtenářů využívá zejména možnost prodlužování výpůjček a rezervace po internetu. Čtenáři 
také velice oceňují zasílání oznámení o rezervaci e-mailem.

Výše registračních poplatků zůstala i přes vzrůstající ceny knih a energií v roce 2012 stejná. Dospělí 
čtenáři platí 150,- Kč, děti, studenti a důchodci 80,- Kč. Držitelé průkazek ZTP a ZTP/P jsou 
registrováni za 0,- Kč.

 



V letošním roce knihovna rozšířila své výpůjční služby v dětském oddělení o úterní odpoledne od 
12.00– 18.00  a pátek prodloužila v tomto oddělení výpůjční dobu do 18.00, tak aby korespondovala s 
výpůjční dobou  oddělení pro dospělé a aby mohli knihovnu navštěvovat rodiče společně s dětmi.

Statistické výsledky ve výpůjčních službách v období 2010 -2012

 2010 2011 2012

Registrování čtenáři celkem 1675 1803 1814

dospělí 882 975 925
děti 793 828 889
    
Výpůjčky celkem 155534 147546 131762
dospělí beletrie 58334 49611 46541
                naučná 35787 31100 30192
               periodika 11655 13961 12894
               celkem 105776 94672 89627
děti    beletrie 32811 35780 30344
             naučná 12122 12928 8353
             periodika 4725 4166 3438
             celkem 49658 52874 42135
    
Počet návštěvníků 20599 32424 39080
Akce celkem 252 428 592
Návštěvnost akcí 4709 7180 8850

Celkový počet registrovaných uživatelů knihovny se zvýšil o 11 čtenářů, dospělých čtenářů ubylo 50, 
ale dětských 61 přibylo.  Nové dětské oddělení je pro čtenáře opravdu atraktivní.

Nabídka médií je stále větší a širší: e-čtečky, tablety (i Městská knihovna Dobříš nabízí svým 
čtenářům čtečku KINDL k zapůjčení) … a to knihy a časopisy zřejmě odsouvá do pozadí zájmu 
čtenářů. Z tohoto důvodu sledujeme postupné snižování počtu výpůjček – v loňském roce poklesl o 
více než 16 000 v obou odděleních dohromady.  

Dospělí čtenáři si v průběhu roku 2012 půjčili celkem 76733 knih. Největší zájem byl tradičně o 
beletrii. Největší oblíbenost na žebříčku popularity a tedy i nejvyšší četnost výpůjček získaly knihy:

1. Moliére: LAKOMEC -   22 x půjčeno
 2.    Stieg Larsson: MILÉNIUM – trilogie – 17 x půjčeno
 3.    George Orwel: FARMA ZVÍŘAT  – 16x půjčeno

Největší popularitě se v naučné literatuře těší:
1. Blanka Matragi: JEDU DÁL – 10 x půjčeno
2. Bernard Moestl:  ŠAOLIN  – 9x půjčeno



3. Mauriuse Cecygiel:  GOTTLAND -  9x půjčeno

Děti si za rok 2012 půjčily celkem 45856 knih.

Nejčtenější beletrií v oddělení pro děti se staly knihy:
         1.  Kinney, Jeff : Deník malého poseroutky I. – 21 x půjčeno
         2.Davis. Jim: Garfield není troškař – 19x půjčeno
         3.Jenny Dále:  Štěňátko Lenny – líné štěňátko  - 17 x půjčeno

Nejvíce půjčovaná dětská naučná literatura:

1. Sbírka úloh z matematiky -  5 x
2. Simon Adams: Nejúžasnější atlas celého světa - 4x
3. Kosmas: Kosmova kronika česká  - 4x

Zaznamenáváme stálý zájem o využívání Meziknihovní výpůjční služby. V roce 2012 bylo kladně 
vyřízeno 198 požadavků z 212.

Elektronické zařízení pro čtení elektronických knih („e-čtečka“) se půjčilo 11x.

Mnohem více uživatelů 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.

 2010 2011 2012
Návštěvníci celkem 34797 51303 59690
fyzické návštěvy dospělí 9838 10599 10927
                                   děti 7809 7628 8633
    
Využití přístupu na internet dospělí 487 469 369
                                                   děti 752 1836 5664
    
kulturní a vzdělávací akce 4709 7306 8850
návštěvy www 5315 15914 25253
návštěvy on-line katalogu  5887 7551 8283

Návštěvnost knihovny a akcí pořádaných knihovnou vzrostla v roce 2012 o 8 387 návštěvníků. 

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.

Počet čtenářů, zvláště seniorů a nemocných, kteří mají zájem o donáškovou službu je stabilní, 8 
čtenářů tuto službu využilo v roce 2012  celkem 56x.

KNIHOVNÍ FONDY
 



Celkový stav knihovního fondu byl k 31.12.2012  50740 svazků, což je o 5 263 svazků méně než 
v minulém roce. Příčinou úbytku knihovního fondu bylo rozsáhlé vyřazování knih z důvodu 
opotřebování. Bylo vyřazeno 5 778  knih.

 2010 2011 2012
Celkový stav knihovního fondu 58466 56003 50740
                          naučná lit. pro dospělé 17712 15739 15762
                           krásná lit. pro dospělé 24019 24249 21545
                                  naučná lit. pro děti 6558 6632 4992
                                   krásná lit. pro děti 10001 9199 8416
                                   ostatní dokumenty 184 184                        184
Periodika celkem titulů 68 59 63
                                                              děti 14 16 16
                                                        dospělí 54 43 47
    
Oddělení pro dospělé celkem svazků 41731 39988 37538
Oddělení pro děti celkem svazků 16560 15831 13424
    
Přírůstky knihovního fondu celkem 2114 1515 1449
                                     dětské oddělení 724 457 478
                                   dospělé oddělení 1369 1040 971
    
Úbytky knihovního fondu celkem 1343 3978 5778
                                      dětské oddělení 860 1200 2328
                                    dospělé oddělení 483 2778 3450

Na nákup knihovního fondu bylo v roce 2012 vyčerpáno 302.810,- Kč.

KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO VEŘEJNOST A ŠKOLY

Veřejnosti a školám jsme nabídli v r. 2012  592 akcí, tj. o 164  akcí více než v loňském roce. 

Celkem tyto akce navštívilo 8 850 účastníků. 

Oddělení pro dospělé

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

                                                                                                         38 návštěv/260 účastníků

Leden

 Mgr. Pavel Miškovský doplnil výstavu fotografií z tibetského Ladakhu  přednáškou o své 
návštěvě této oblasti.                                                                15 účastníků

Únor



 Univerzita všech věků – přednáška biologa a botanika RNDr. Václava Větvičky

                                                                                                                     40 účastníků

Březen

Motto Března – měsíce čtenářů: Sladký život s knihovnou

Pro naše čtenáře jsme připravili tyto „sladkosti“:

 Výstava „sladkých autorů“ – spisovatelů a knih s romantickou tématikou.

 Soutěže a křížovky v půjčovně pro dospělé.                                                           17 účastníků

 Vyhlásili jsme sbírku zajímavých rodinných receptů našich čtenářů.                                           

 Po celý měsíc mohli návštěvníci knihovny ochutnat veselý perníček.

 Univerzita všech věků – přednáška politologa PhDr. Jana Bureše.

                                                                                                                      39 účastníků

 Vyhlášení čtenáře roku – nejvěrnější čtenář  dobříšské knihovny je pan Josef  Jechort, který
navštěvuje dobříšskou knihovnu již 66 let.                                             39 účastníků

 Beseda se spisovatelkou Markétou Pilátovou pro gymnázium Dobříš.



                                                                                                                      17 účastníků

 Monodrama „Božena Němcová milující a bojující“ v podání Stanislavy Hoškové.

                                                                                                                       11 účastníků

        

Duben

 Univerzita všech věků – lektor PhDr. Vlastimil Vondruška, historik a populární autor 
historických detektivek.

                                                                                                                       39 účastníků

Květen

 „Na věčné časy“ – recesistická vzpomínka na 1.máj v dobách naštěstí již minulých. Pásmo 
budovatelských veršů, písní a častušek. Soutěž o nejkrásnější mávátko. 

                                                                                                                 15 účastníků

 V květnu jsme podpořili akci Městského kulturního střediska k výročí 100 let muzejnictví 
soutěží „ Co víš o historii Dobříše“.

                                                                                                                  38 účastníků

 Univerzita všech věků – přednáška typografa Jaroslava Slance.

                                                                                                                  38 účastníků

Červen

 Univerzita všech věků - tentokrát  přednáška o astrologii s lektorkou Pavlou Baudyšovou Jirků

                                                                                                                   38 účastníků   

 Koncem června knihovna uspořádala bazar knih na dovolenou, kde dobrovolníci – studenti 
v prostorách před knihovnou nabízeli vyřazené knihy za symbolické ceny.



                                                                                                                 27 účastníků

Září

 Báseň pro Magora  - vzpomínkové setkání se čtením básní, které čtenáři napsali na památku 
nevšedního básníka a  také čtení básní samotného autora. Akci doplnil koncert 
undergroundové hudby v kulturním domě pod názvem Muzika pro Magora, na jehož 
organizaci jsme spolupracovali

                                                                                                                    5 účastníků

Říjen  

1.- 6. října  TÝDEN VEŘEJNÝCH KNIHOVEN – „ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ“

 Pohádka a skutečnost – další monodrama nastudovala Stanislava Hošková o životě 
Magdaleny Novotné-Čurdové, babičky Boženy Němcové.

                                                                                                                   20 účastníků

            

 3. října se Městská knihovna Dobříš již tradičně zúčastnila akce města Dobříš Pojďme tvořit 
na hřiště, kde propagovala svou činnost. 

 Knihovna v knize – čtení příběhů, kde hlavní roli hrají kniha, knihovník či knihovna.

                                                                                                                       0 účastníků

 V rámci TVK probíhaly v obou odděleních  soutěže, kvízy a výstavka knih na téma zdravá 
výživa.

                                                                                                                      15 účastníků

 Univerzita všech věků se přejmenovala na  Malou dobříšskou univerzitu a přestěhovala se 
z kavárny Velbloud Café do Městské knihovny Dobříš, kde probíhá v nových prostorách 
dětského oddělení.  Říjnové téma bylo  REIKI, lektorem Tomáš Brož.

                                                                                                                      42 účastníků

Listopad



 Malá dobříšská univerzita s politoložkou, socioložkou, spisovatelkou PhDr. Jiřinou 
Šiklovou.

                                                                                                                         40 účastníků

                           

  Prosinec

 Malá dobříšská univerzita na téma Středověká Transylvánie a Moldova s lektorem 
Františkem Kalendou.                                                                                    27 účastníků

Během celého roku připravily knihovnice v oddělení pro dospělé 14 tématických výstav a 
nástěnek.

Oddělení pro dospělé pořádalo v r. 2012 celkem 74 akcí, do nichž se zapojilo 755 účastníků.

Dětské oddělení

Akcí pro děti a mládež jsme v roce 2012 uspořádali více než pět set – výstavy, soutěže, čtení pohádek 
(„Pohádková babička“), literární besedy, informační výchovy, besedy se spisovateli a významnými 
osobnostmi, autorská čtení, výlety a literární cestovky, příměstský tábor, v knihovně se již tradičně 
nocovalo při Noci s Andersenem.

Pravidelně každý týden dojíždíme do Azylového domu v Mokrovratech povídat si s dětmi o 
knížkách, literatuře.                                                                                              49/196 účastníků

Každý týden se v koná knihovně  kroužek Jak se stát spisovatelem, který navštěvují 3zájemci.

                                                                                                                                        32/96 účastníků

Leden

 Pohádková babička – odpolední posezení v knihovně plné pohádek, příběhů a vyprávění. 

                                                                                                                       15 účastníků



 Pohádky paní N. - podvečerní posezení v kavárně Velbloud Café k výročí narození Boženy 
Němcové.

 Pasování prvňáčků – 128 prvňáčků bylo pasováno na Rytíře a Rytířky krásného slova. 
Pasováni byli v Kulturním domě rukou pana krále Abecedníka – pana profesora Vondráčka 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.        

                                                               228 účastníků

ÚNOR

 Pohádková babička na téma Masopustní veselí.

                                                                                                                                    12 účastníků

 MÁM OČI JAK TRNKA – slavnostní vyhlášení vítězů celostátní literárně-výtvarné soutěže 
v kavárně Velbloud Café. K naší velké radosti hlavní cenu společně získaly sestry Miriam a 
Johana Pogranovy, obě čtenářky dobříšské knihovny.

                                                                                                                                    50 účastníků

Březen

Na  Březen – měsíc čtenářů jsme připravili:

 Literární kvízy a doplňovačky pro čtenáře.                                                              15 účastníků

 Beseda se spisovatelkou Markétou Pilátovou, držitelkou ceny Magnezia litera pro třetí ročník 
2.ZŠ.                                                                                                                        20 účastníků 

 Pohádková babička na téma doprava „Jede to, pluje to, létá to…“

                                                                                                                                  8  účastníků



Duben

 Noc s Andersenem  se v roce 2012 konala ve spolupráci s pěveckým sborečkem Kopretinky 
pod vedením Petra  Kafky. Byla to noc plná zpívání, písniček a hudby.     

                                                                                                                                  21 účastníků

                                                                                                                                                       

 Anketa SUK  - jako každoročně naši dětští čtenáři hlasovali v této anketě a několik vybraných 
dětí se pak zúčastnilo vyhlášení výsledků v Památníku písemnictví na Strahově.                         

              8 účastníků

 Literární cestovka  - v dubnu opět žáci 5. tříd mohli poměřit své síly v Literární cestovce. 
Vydali se po stopách dobříšských pověstí a přímo na místě si mohli prověřit své znalosti 
z dobříšské historie. Síly žáků obou škol byly tento rok naprosto vyrovnané.

                                                                                                                                   43 účastníků 

 Pohádková babička děti pozvala na čarodějnický slet.

                                                                                                                                    7 účastníků

Červen

 K MDD jsme připravili čtení pohádek a příběhů, doplněné soutěžemi a kvízy, v naší partnerské
kavárně Velbloud Café.

                                                                                                                      40 účastníků

 Knížka pro prvňáčka – třetí ročník projektu na podporu čtenářství proběhl v dobříšské 
knihovně v červnu. Prvňáčkům byla slavnostně předána knížka při slavnosti Klíčování. Knížka
je určena výlučně pro ně a je jim odměnou za celoroční snažení. V roce 2012 to byla knížka 
Školníci, kterou napsal Miloš Kratochvíl a ilustrovala Renáta Fučíková.

                                                                                                                       121 účastníků

 Knížka pro prvňáčka byla také slavnostně pokřtěna v Emauzském klášteře. Křtu se zúčastnily 
také děti ze 2. ZŠ Dobříš.                                                                                         15 účastníků

 Poslední den školy byl dětem v knihovně promítnut film Čarodějův učeň v rámci vzdělávací 
akce cyklu o lužicko-srbských spisovatelích.                                                         19 účastníků



Červenec – srpen

 Během prázdnin jsme uspořádali 2 čtenářské dílny v AD Mokrovraty a aktivně se zúčastnili 
jejich Dne otevřených dveří, kdy jsem zájemcům nabídli soutěže a hádanky s knihovnickou 
tématikou.

                                                                                                                                    28 účastníků

 V srpnu jsme pořádali již 2. Ročník MINITÁBORa S KNIHOU, pětidenní příměstský tábor, 
kdy poslední den děti v knihovně přespaly. Hlavním tématem byla ekologie. Program byl 
zaměřen na čtení, práci s textem a  knihou, ale obsahoval i výlety a pohybové a sportovní 
aktivity.                                                                                                                      20 účastníků

                                                                                                                                                

 V rámci příměstského tábora městská knihovna pozvala divadelní společnost LOKVAR a tak 
se v prostorách evangelického kostela uskutečnilo divadelní představení  Aucassin a Nicoletta.

                                                                                                                            60 účastníků

Září

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

Říjen

Týden veřejných knihoven

 Namaluj si cestu do knihovny – tradiční každoroční akce, kdy jsme připravili exkurze do 
knihovny pro mateřské školy a Základní školu praktickou a speciální, spojené s malováním 
křídami na prostranství před budovou knihovny.                                           146  účastníků

 Markéta Baňková – spisovatelka a výtvarnice navštívila dobříšskou knihovnu a uspořádala 2 
besedy s dětmi z druhého stupně ZŠ a gymnázia.



                                                                                                                              107 účastníků

 Podzimní minitábor  – na podzimní prázdniny dobříšská knihovna ve spolupráci s AD  
Mokrovraty připravila pro děti třídenní příměstský tábor na téma Dušičky a Halloween.

                                                                                                                             25 účastníků

Listopad

Listopadové dny patřily opět Dnům poezie. 

 5. třídy soutěžily o nejlépe zdramatizovanou veršovanou pohádku.                 112 účastníků

 8. třídy se pokusily popřemýšlet „Kde se skrývá poezie“.                                 93 účastníků

 Miloš Kratochvíl - své básničky i ostatní dílo přijel přiblížit dětem známý a populární 
spisovatel pro děti.

                                                                                                                             100 účastníků

 Pohádková babička četla dětem veršované pohádky.                                          14 účastníků  

 Báseň a já – vyhlášení výsledků celostátní soutěže, která postupně přerostla v mezinárodní. 
Přišly nám příspěvky ze Slovenska a dokonce obrázky z Bostnu. Celkem jsme obdrželi 350 
výtvarných a 75 literárních příspěvků, a to od dětí i dospělých. Předávání cen proběhlo ve 
slavnostní atmosféře v kavárně Velbloud Café. Mnoho oceněných autorů se akce osobně 
zúčastnilo a představilo svou poezii ve vlastním podání.

                                                                                                                                 50  účastníků

 Výlet do Liberce - ve spolupráci s Azylovým domem v Mokrovratech jsme uspořádali výlet 
pro děti se sociálním hendikepem do Liberce, kde jsme navštívili městskou knihovnu  a IQ 
park.

                                                                                                                                  25  účastníků



Prosinec

   Den pro dětskou knihu – celostátní akce na podporu dětské knihy a dětského čtenářství. Pro 
naše čtenáře jsme připravili divadelní automat a divadelní představení , výtvarné dílny, soutěže, 
dramatické čtení, dražbu nejlepších výtvarných prací  ze soutěže MÁM OČI JAK TRNKA, 
tombolu i malé občerstvení.                                                                                     30 účastníků

 Mikuláš má knihy rád – předvánoční posezení v kavárně Velbloud Café s příběhy 
populárního malého Mikuláše od spisovatele René Goscinyho.

                                                                                                                              15 účastníků

 Listování – dramatické čtení v podání členů českobudějovického divadla navazující na 
besedy s Markétou Baňkovou a Milošem Kratochvílem. Herci přiblížili dětem a studentům 
právě díla těchto spisovatelů  - Straku v říši entropie a Klofáky.

                                                                                                                              119 účastníků

Celkem se v dětském oddělení uskutečnilo 5 výstav – MÁM OČI JAK TRNKA, JAN ÁMOS 
KOMENSKÝ, KAREL JAROMÍR ERBEN, PODIVÍNOV  a  BÁSEŇ A JÁ.



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

Dětské oddělení uspořádalo v roce 2012  518 akcí, kterých se zúčastnilo 8.127  zájemců.

Pracovnice dětského oddělení spolupracují s ostatními knihovnicemi v bývalém příbramském okrese 
v rámci Klubu dětských knihoven. Takzvaná KLUBKA jsou nejpočetnější a také nejaktivnější sekcí 
organizace SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků). Příbramské klubko se v roce 2012 
sešlo 3x, z toho jednou na dvoudenním Semináři kritického čtení v knihovně v Dobříši. Druhé setkání 
proběhlo opět v Dobříši, potřetí jsme se sešli v nové místní knihovně v Milíně. Společně jsme se 
zapojili do celostátní soutěže KDE KONČÍ SVĚT.  

Knihkupectví Zlatý klíč

Knihkupectví Zlatý klíč vzniklo při Městské knihovně Dobříš v roce 2000. Jeho hlavním přínosem pro
knihovnu je snadná dostupnost a přehled o celé knižní produkci, možnost nakupovat knihy bez rabatu 
a ziskem z prodeje dotovat hlavní činnost knihovny. Tržby v roce 2012 opět stouply a výnos 
z knihkupectví pro knihovnu je nepostradatelný. Knihkupectví má své pravidelné spokojené 
zákazníky. Ti kladně hodnotí zejména objednávkovou službu, kdy je jimi žádaná kniha k dispozici 
během relativně krátké doby. 

Nejprodávanější knihou pro dospělé v roce 2012 byl román E.L.Jamesové: Padesát odstínů šedi.

Nejprodávanější knihou pro děti v roce 2012 byly všechny díly Deníku malého poseroutky autora 
Jeffa Kinneyho.

Zákazníci si oblíbili také pravidelné akce jako Za vysvědčení knihu,  Mezinárodní den dětí či  Den 
pro dětskou knihu, kdy mohou nakoupit knihy pro děti se zvýhodněným rabatem.  



ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

Personální obsazení k 31.12.2012

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

Formáčková  Helena                   knihovnice, pokladní, správa www,  MVS                         0,75 úvazku

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

Švehlová Marie                         knihovnice v odd. pro děti , kult. výchovná činnost             0,75 úvazku

Vojířová Jana                             knihovnice v odd. pro dospělé, evidence pošty                   0,75 úvazku

Bodorová Romana   knihovnice v odd. pro děti, výtvarnice, kulturně výchovná činnost      0,75 úvazku

Kleisnerová Jana                        vedoucí knihkupectví Zlatý klíč                                                1 úvazek

Konhefrová Božena                   úklid, pomocné práce                                                           0,50 úvazku

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2010 byl 7,25 úvazků.

Podle směrnice IFLA (mezinárodní organizace knihovníku a informačních pracovníků)by na každých 
tisíc obyvatel města měla knihovna zaměstnávat knihovnici na 1 úvazek.

VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání  
počet 
hodin Celkem

Akademie J.Škvoreckého – současná americká literatura                           3 pracovnice 3 9
Klubko -Dobříš                                      3 pracovnice 4 12
OKNA( o knihovnických aktivitách) Chrudim              2 pracovnice 12 24
Mozkový trust KDK SKIP                                                       1 pracovnice 3x4 12
Loutkářská Chrudim – knihovnická dílna 2 dny                           3 pracovnice 15 45
Společný prostor – mezinárodní konference 1 pracovnice 7 7
Handicap                                  2 pracovnice 3 6

Valná hromada KDK SKIP Karviná 2 pracovnice 11   22
Rozvíjíme čtenářskou gramotnost 3 pracovnice 6 12
Knihovnické fotohrátky 4 pracovnice 5 20
Geothe institut 1 pracovnice 3 3
I- pad 1 pracovnice 5 5
Nesměř- týdenní vzdělávací kurz pro ped. pracovníky 1 pracovnice 53 53
Handicap II. 1 pracovnice 4 4
Sebespolu- Kritické situace 1 pracovnice 1 6
Senioři- Chrudim                                                                                          3 pracovnice 4 12
Jazykové vzdělávání                                                                  2 pracovnice 30 60
CELKEM   312hodin

 
Průměrný přepočtený stav hodin určených na vzdělání 1 knihovnice byl 39 hodin za rok.
Podle směrnice IFLA by se každý pracovník knihovny měl vzdělávat 40 hodin ročně.



RŮZNÉ

Počet obyvatel města Dobříše k 31. 12. 2012  je 8 585 obyvatel.

21% obyvatel je čtenářem Městské knihovny Dobříš.

63 % dětí do 15 let jsou čtenáři Městské knihovny Dobříš.

Počet výpůjček na 1 obyvatele je 15,34 svazků (knih a periodik).

Jako každoročně jsme se zúčastnili knižního veletrhu v Praze Svět knihy.

V roce 2012  se v naší knihovně celkem vystřídalo 33 dobrovolníků a odpracovalo zde 349 hodin.

V roce 2012 nás podpořili:

BOBCAT – DOOSAN

KODETKA TRADE

ALBIXON

Řeznictví Melichar

Řeznictví Dvořák

Pekárna BEDŘICH

Cukrárna JAROLÍMEK

Cukrárna STÁŇA

ZÁMEK DOBŘÍŠ

Paní KOLAŘÍKOVÁ

COLOR  SPECIÁL

)

MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ



Příspěvek na činnost od města Dobříš                                   3 060 000,- Kč

Dotace Středočeský kraj                                                              49 000,- Kč

Dotace Ministerstva kultury KNIHOVNA 21. století                  17 000,- Kč

Zapsala : Mgr. Kateřina Pechová

                 Dobříš  28.2. 2013



MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOBŘÍŠ  

VÝROČNÍ  ZPRÁVA O ČINNOSTI  ZA ROK 2012

Obsah:       

1.  Úvod

2. Výpůjční služby

3. Knihovní fondy

4. Kulturně-vzdělávací akce 

5. Knihkupectví Zlatý klíč

6. Organizace a řízení

7. Vzdělávání

8. Různé

9.  Materiálně technické a ekonomické zabezpečení

10.  Tabulka hospodaření

11.  Komentář k hospodaření

                                                                                                                 



                                                                                                        


