
MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOBŘÍŠ     

             

Výroční zpráva za rok 2014

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. 

V roce 2014 se nám ve spolupráci s městem Dobříš podařilo získat dotaci od Úřadu vlády a 
Ministerstva kultury ČR na vybudování výtahu a samostatného vchodu do knihovny. Stavba proběhla 
v druhé polovině roku 2014 a počátkem roku 2015 byl  nový bezbariérový vchod dokončen a 
zprovozněn.

                    



Rok 2014 byl rokem velkých oslav. Městská knihovna Dobříš oslavila 150 let vzniku první veřejné 
knihovny na Dobříši. Oslavy se konaly v září a trvaly celý týden. Pro své čtenáře jsme připravili celý 
blok koncertů, ale také divadlo, scénické čtení, výstavu k historii knihovny, křest publikace, pěkné 
dárky a domácí občerstvení.

Městská knihovna  vydala k významnému výročí publikaci vzpomínek dobříšského rodáka Aloise 
Rysa VZPOMÍNKY NA DOBŘÍŠ.



Také knihovna jako dárek svým čtenářů v tomto roce zavedla nové logo a připravila nové webové 
stránky.

                                                  

V roce 2014 získala naše knihovna 7. místo v soutěži Městská knihovna roku v kategorii měst
do 20 000 obyvatel.

V tomto roce jsme vyhlásili, uskutečnili a vyhodnotili  celostátní literárně – výtvarnou soutěž 
KOLÁŘ, PAŘÍŽ, DOBŘÍŠ ke 100. výročí narození  Jiřího Koláře. I přes náročnost zadání se nám 
sešlo mnoho kvalitních prací od dětí i dospělých. Předsedkyní výtvarné komise byla výtvarnice Galina
Miklínová, předsedou literární spisovatel Miloš Kratochvíl.

                                      



VÝPŮJČNÍ SLUŽBY

Od roku 2009 využívá knihovna moderní automatizovaný výpůjční systém Clavius.  I v roce 2014 
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 2014 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.

Statistické výsledky ve výpůjčních službách v období 2012 -2014

 2012 2013 2014

Registrování čtenáři celkem 1814 1873 1871

dospělí 925 935 908
děti 889 938 963
    
Výpůjčky celkem 131762 136055 136430
dospělí beletrie 46541 50699 49780
                naučná 30192 30848 28543
               periodika 12894 15197 14850
               celkem 89627 96744 93173
děti    beletrie 30344 29772 30198
             naučná 8353 8601 10840
             periodika 3438 2938 2219
             celkem 42135 41311 43257
   
Počet návštěvníků 39080 37125 41941
Akce celkem 592 403 488
Návštěvnost akcí 8850 6069 10358

Celkový počet registrovaných uživatelů knihovny se snížil o 2 čtenáře, dospělých čtenářů ubylo 27, 
dětských čtenářů naopak přibylo 25. Úbytek dospělých čtenářů byl zřejmě zapříčiněn téměř půlročním
omezením provozu na oddělení pro dospělé z důvodu rekonstrukce. Výpůjční hodiny zůstaly 
zachovány, ale knižní fond byl omezen asi na jednu osminu.

Ze stejného důvodu poklesly na dospělém oddělení výpůjčky, na dětském oddělení se více půjčovala  
naučná literatura i beletrie, pokles výpůjček periodik je u dětí dlouhodobým trendem.

Naopak na obou odděleních stále stoupá zájem o audioknihy, knihovna jich nabízí téměř 150.

Dospělí čtenáři si v průběhu roku 2014 půjčili celkem 93.173 knih. Více se půjčovala beletrie. 
Největší oblíbenost na žebříčku popularity a tedy i nejvyšší četnost výpůjček získaly knihy:

1. Kateřina Tučková: Žítkovské bohyně – 34 x půjčeno



2. Nesbö, Jo: Levhart - 21x půjčeno
3. Boček, Evžen: Poslední aristokratka - 19x půjčeno

Největší popularitě se v naučné literatuře těší:
1. Matušková, Olga: Waldemar a Olga – 11x půjčeno
2. Syruček, Milan: Záhady brdských lesů – 10x půjčeno
3. Hajšman Jan: Tajemství brdských vrcholů – 9x půjčeno

Děti si za rok 2014 půjčily celkem 41.311 knih.

Nejčtenější beletrií v oddělení pro děti se staly knihy:

1. Jenny Dále:  Štěňátko Lenny – líné štěňátko  - 19 x půjčeno
2. Flanagan, John: Hraničářův učeň, 3.díl – 15x půjčeno 
3. Němeček, Jaroslav: Poklad kapitána Kida – 14x půjčeno
         

Nejvíce půjčovaná dětská naučná literatura:
1. Švarc, Josef: Jak to chodí u hasičů – půjčeno 16x
2. Švarc, Josef: Jak to chodí u popelářů – půjčeno 15x
3. Shooter, Jim: Tajné války superhrdinů – 13x půjčeno

Zaznamenáváme stálý zájem o využívání Meziknihovní výpůjční služby. V roce 2014 bylo kladně 
vyřízeno 149 požadavků ze 150.

Elektronické zařízení pro čtení elektronických knih („e-čtečka“) se půjčilo 2x.

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.

 2012 2013 2014
Návštěvníci celkem 59690 78350 79981
fyzické návštěvy dospělí 10927 10973 10252
                                   děti 8633 9401 10393
    
Využití přístupu na internet dospělí 369 286 381
                                                   děti 5664 5641 7040
    
kulturní a vzdělávací akce 8850 6069 10358
návštěvy www 25253 38033 33984
návštěvy on-line katalogu 8283 7917 7573

Návštěvnost knihovny a akcí pořádaných knihovnou vzrostla v roce 2014 o 1631 návštěvníků. 



Nárůst návštěvnosti i 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, 5 
čtenářů tuto službu využilo v roce 2014 celkem 62x.

KNIHOVNÍ FONDY
 
Celkový stav knihovního fondu byl k 31.12.2014  43.082  svazků, což je o 3796 svazků méně než 
v minulém roce. Příčinou úbytku knihovního fondu bylo rozsáhlé vyřazování knih z důvodu 
opotřebování. Bylo vyřazeno 5.608 knih.

 2012 2013 2014
Celkový stav knihovního fondu 50740 46944 43082
                          naučná lit. pro dospělé 15762 14479 13840
                           krásná lit. pro dospělé 21545 19372 17022
                                  naučná lit. pro děti 4992 4698 4631
                                   krásná lit. pro děti 8416 8371 7405
                                   ostatní dokumenty 184                        184 184
Periodika celkem titulů 63 65 61
                                                              děti 16 16 16
                                                        dospělí 47 49 45
   
Oddělení pro dospělé celkem svazků 37538 33851 30862
Oddělení pro děti celkem svazků 13424 13069 12036
   
Přírůstky knihovního fondu celkem 1449 1878 1586
                                     dětské oddělení 478 672 550
                                   dospělé oddělení 971 1206 1031
   
Úbytky knihovního fondu celkem 5778 5674 5608
                                      dětské oddělení 2328 963 1589
                                    dospělé oddělení 3450 4711 4019

V roce 2014 byly do knihovny pořízeny knihy v částce 235.251,- Kč.



KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO VEŘEJNOST A ŠKOLY

Veřejnosti a školám jsme nabídli v r. 2014  488 akcí. 

Celkem tyto akce navštívilo 10.358  účastníků. 

Oddělení pro dospělé

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

                                                                                                         46 návštěv/232účastníků

Leden

 Sladký život kavárenského povaleče –připomenutí  300. výročí založení první pražské kavárny

v dobříšské kavárně Velbloud café.                                                                            34 účastníků

 Únor

 Listování – tým známého herce a dramatika Lukáše Hejlíka předvedl scénické zpracování 
populární knihy Dana Browna Inferno.                                                                57 ůčastníků

 Malá dobříšská univerzita – Zdraví a detoxikace organizmu – přednáška Evy Maratové a 
Marie Chalupové o různých metodách očisty organizmu.                                      29 účastníků



 Šli tři Šlitři – vzpomínkový pořad k 90.výročí narození Jiřího Šlitra s hudebním doprovodem 
skupiny KOLORIT.                                                                                                45 účastníků

                       

 Mezinárodní den mateřského jazyka – výstava a soutěž.                                       5 účastníků

                    

 Váš přítel knihovna – zábavně kulturní program pro Přátele knihovny a jejich hosty. Program 
doplňoval Jarmark výrobků chráněných dílen a malovýrobců.                                105 účastníků



 Výstava fotografií Hany Rysové – SEMAFOR NA VLASTNÍ OČI

      
398 účastníků

                                                                                                                          

Březen

Pro naše čtenáře jsme v Březnu měsíci čtenářů připravili:

 Tibetský den v knihovně – přednáška Pavla Miškovského o jeho třítýdenním pobytu v Tibetu a 
koncert Oldřicha Janoty.                                                                                             26 účastníků

 Mezinárodní den mozku – soutěže, kvízy, křížovky .                                               4 účastníci

 Můj syn byl dr. Thomayer -  další monodrama Stanislavy Hoškové.                      34 účastníků  

 Audioknihy i pro seniory – přednáška ve spolupráci s Evangelickou farou.             11 účastníků



 Ať žije Hrabal – scénické čtení ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala v podání Frk
Nügnung  tyátr.                                                                                                     31 účastníků

 Malá dobříšská univerzita -  přednáška z oboru CANISTERAPIE s praktickými ukázkami.

                                                                                                                                     51 účastníků

Duben

 Mezinárodní den Romů – výstavka, soutěž                                                6 účastníků

 Seminář JAK PŘIPRAVIT VÝTVARNOU DÍLNU – dvoudenní seminář pro kolegy a 
kolegyně pod vedením akademického výtvarníka Mira Pograna.                               10 účastníků

   



 Malá dobříšská univerzita – Jak pracuje překladatelka Petra Martínková.               22 účastníků

  Evropský den akcí proti rasizmu – výstavka, soutěž  .                                             5 účastníků  

Květen            

 Mezinárodní den ptačího zpěvu – výstavka.

 GAGARIN – divadelní představení souboru Športniky .                                           100 účastníků

 „Ať žije rodina – kulturně společenský program pro děti i dospělé, hudba, divadlo, občerstvení.

                                                                                                                                   44 účastníků

 Malá dobříšská univerzita – POHLEDY DO NEBE – přednáška dr. Jiřího Grygara.                 

                                                                                                                                     46 účastníků

Červen

 Recitál  Jitky Smutné                                                                                               31 účastníků

 Malá dobříšská univerzita – Hornictví na Příbramsku v knihách Josefa Velfla                      
16 účastníků

 Velký piknikový knižní bazar                                                                                    21 účastníků



     

ZÁŘÍ

OSLAVY 150 LET KNIHOVNY!!!

 Duo John – koncert

 Duo Tornádo – koncert

 Detroit – koncert                         

 Uninvited – koncert                                                                                    89 účastníků

 Výstava fotografií  o historii dobříšské knihovny.                                   539 účastníků



 Oslava 15 let knihovny pro VIP hosty .                                                       35 účastníků

 A následně oslava pro veřejnost.                                                                40 účastníků   

      

 MEZINÁRODNÍ DEN GRAMOTNOSTI – nástěnka.

 Mezinárodní den překladatelů – výstavka, soutěž.                                          3 účastníci

 Pomoz mi přežít – záchranářský seminář pro dospělé.                                     7 účastníků

 Seminář o češtině – pro kolegy a kolegyně knihovníky přednášel Jan Táborský

                                                                                                                        14 účastníků

ŘÍJEN



 POJĎME TVOŘIT NA HŘIŠTĚ                                                                         87 účastníků

Týden knihoven:

 Malá dobříšská univerzita – Záhady brdských lesů – Dr. Milan Syruček          53 účastníků

 Brala jsem drogy – další monodrama Stanislavy Hoškové                                     35 účastníků

 Jana Koubková a Ondřej Kabrna – koncert, křest knihy a CD                            45 účastníků

 Počítač – pomocník pro seniory – po celý Týden knihoven konzultace od 11.00 – 12.00 
zdarma                                                                                                                      7  účastníků  

Po celý týden probíhala čtenářská amnestie a prominutí čtenářských poplatků na rok 2014 pro 
nové čtenáře.

                                                         

 Světový den duševního zdraví – nástěnka, soutěž.                                                   6 účastníků

 Den stromů – beseda s PhDr. Marií Hruškovou o památných stromech na Dobříšsku,

scénické čtení a prodej knihy pro děti Tajemství starého dubu                              16 účastníků

 Questing = hledačka,  1. na Dobříši!!!

 Fantasy víkend v knihovně – 31.10. -2.11. 2015 se uskutečnil 2.ročník dobříšského conu, 
besedy, koncerty,  nové hry, turnaje …                                                                  47 účastníků   



                

 Výstava Kolář Paříž Dobříš –výstava prací výtvarné soutěže pro všechny bez rozdílu věku.   
346 účastníků

 Výstava Knihovna 150 – výstava je přemístěna do výlohy prodejny U Kašprů.

  Listopad

 Malá dobříšská univerzita – Renesanční architektura v Itálii -  přednáška PhDr. Richarda 
Biegela.                                                                                                      46 účastníků

Prosinec

 Malá dobříšská univerzita – Mise lékařů bez hranic – MUDr.  Jan Trachta.  45 účastníků

Oddělení pro dospělé pořádalo v r. 2014 celkem 100 akcí, do nichž se zapojilo 2698  účastníků.

Dětské oddělení



Akcí pro děti a mládež jsme v roce 2014 uspořádali téměř čtyři sta – výstavy, soutěže, kouzelnické 
představení, Pohádkové babičky, scénická čtení, literární besedy, informační výchovy, besedy se 
spisovateli a významnými osobnostmi, autorská čtení, Listování, výlety a literární cestovky, 2 
příměstské tábory, v knihovně se již tradičně nocovalo při Noci s Andersenem.

Pravidelně každý týden se koná Čtenářský kroužek.    

                                                                                                                                       40/200 účastníků

Kurz Jak se stát spisovatelem navštěvují 3 zájemci.

                                                                                                                                       30/54 účastníků

Leden

 Pasování prvňáčků – 150 prvňáčků bylo pasováno na Rytíře a Rytířky krásného slova. 
Pasováni byli v Kulturním domě Dobříš rukou Krále všech písmenek panem profesorem 



Vondráčkem 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.        

                                                                                                         400 účastníků



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

21 Účastníků

Únor

 TY JSI NÁŠ BROUK -  scénické čtení Proměny France Kafky v podání DIVADLA 
KNIHOVNA  pro studenty gymnázia v Náchodě .                                         2/ 50 účastníků

 Magister Kelly – kouzelnické přestavení pro děti i dospělé.                       56 účastníků

 HANAKO -  scénické čtení v podání DIVADLA KNIHOVNA pro žáky ZŠ Dobříš, Stará Huť
a studenty gymnázia.                                                                                 6/244 účastníků



Březen

Na  Březen – měsíc čtenářů jsme připravili:

 Vyhlášení čtenáře roku – Čtenářskou rodinou se pro rok 2014 stává rodina Mgr. 
Pavla Miškovského.

 Beseda se spisovatelkou Míšou Burdovou pro 2. stupeň ZŠ a gymnázium                   

                                                                                                                         2/102  účastníků

     

 Pohádková babička na téma Tajemství červené krabičky                                  19 účastníků



 Mezinárodní den mozku – kvízy, křížovky, hlavolamy                                        4 účastníci

 Ty jsi náš brouk - scénické čtení Proměny Franze  Kafky v podání DIVADLA KNIHOVNA  
pro studenty  Waldorfského gymnázia Příbram.                                                   20 účastníků

Duben

 Noc s Andersenem  v roce 2014   byla pro dobříšské děti výjimečná, měli možnost strávit tuto
slavnostní noc v největší knihovně celé republiky – v Klementinu. Pražské děti  naopak 
zavítaly na Dobříš,  kde byl pro ně připraven zajímavý program na téma Dobříšské pověsti a 
také prohlídka zámku.                                                                                   2/ 33 účastníků

 Kolář – Paříž – Dobříš – vyhlášení nové celostátní literárně výtvarné soutěže k 100. výročí 
narození Jiřího Koláře.

 Mezinárodní den Romů – výstavka, soutěže.                                                         36 účastníků



 Den bez bariér – další návštěva dětí z Jedličkova ústavu v dobříšské knihovně.    25 účastníků

                  

 Evropský den proti rasizmu – soutěže, výstavka , líčení.                                  10  účastníků

 

 Pohádková babička – Katica to zvládne! Příběh o romské holčičce žijící ve Švédsku.

Květen

 Mezinárodní den ptačího zpěvu  - soutěž v origami.                            10 účastníků

 Ať žije rodina -  kulturně společenský program pro děti i dospělé, hudba, soutěže, 
tombola, divadlo a čtení.                                                                          42 účastníků

 Dominion tour – turnaj v deskové hře pro děti i dospělé.                         18 účastníků 

Červen  

 Den pro děti  - velká soutěžní hra pro děti s úkoly po celém městě

 Týden čtení dětem  - po celý týden četli dětem známé osobnosti – starosta Dobříše, 
Jan Rosák, Jitka Smutná, Jan Tománek a další.



 Knížky na prázdniny  - po celé prázdniny bude probíhat velký bazar dětských knih 
ve výpůjčních hodinách knihovny.

 Knížka pro prvňáčka – pátý 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. V roce 2014 to byla knížka  Magdaleny 
Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka ABECEDA.                                         5/110účastníků

 Literární cestovka  - v červnu 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.                                                                                       20 účastníků

 Poslední den školy byl dětem v knihovně promítnut film ZAHRADA  v rámci vzdělávání ve 
spolupráci s 1.ZŠ Dobříš.                                                                                  15 účastníků         

Červenec a srpen



 V srpnu se konal již 4. ročník MINITÁBORa S KNIHOU. Pro velký zájem jsme museli 
uspořádat  dva turnusy. Hlavním tématem byl středověk.                                  2/43 účastníků     



 V rámci příměstského tábora městská knihovna zorganizovala také 2 divadelní představení – 
ELIXÍR – šermířské představení skupiny Rebel a DETEKTIV LUPA  A TAJEMNÁ VĚŽ. Obě
divadelní představení proběhla ve francouzském parku dobříšského zámku.

                                                                                                                            2/170 účastníků

Září

 První den školy byl dětem v knihovně promítnut film Malá čarodějnice v rámci vzdělávání ve 
spolupráci s 1.ZŠ Dobříš.                                                                                        14 účastníků    

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

 Světový den gramotnosti – soutěže, kvízy a hádanky.                                           20 účastníků

 Den pro Jiřího Koláře – společenský program s hudbou a slavnostním vyhlášením vítězů 
soutěže Kolář-Paříž-Dobříš. Ceny předal spisovatel Miloš Kratochvíl.               90 účastníků

 Vernisáž  výstavy soutěžních prací Kolář-Paříž-Dobříš.

Říjen

Týden knihoven

 Lidmila Kábrtová–  spisovatelka, nositelka ceny Magnezia litera navštívila dobříšskou 
knihovnu a uspořádala 2 besedy se studenty gymnázia. Hovořila o knize Koho vypijou lišky.

                                                                                                                              53 účastníků

 Pohádková babička – Enšpígl. Vyprávění a čtení o nejslavnějším šprýmaři světa. 15 účastníků

 Světový den duševního zdraví                                                                                 20 účastníků

Listopad

                                                                                                                        

 Pohádková babička četla dětem příběh: Jak jsem se ztratil, malou vánoční povídku Ludvíka 
Aškenáziho.    

                                                     .                                            23 účastníků  



 Den pro dítě se knihou –akce na podporu dětské knihy a dětského čtenářství. Odpoledne plné 
čtení, muziky, doplněné výtvarnou dílnou, divadelním představením a také dražba nejlepších 
dětských obrázků ze soutěží knihovny, tombola. Doporučení knih pod stromeček.                           
102  účastníků               

 Listování – dramatické čtení v podání členů brněnského divadla navazující na besedu 
s Lidkou Kábrtovou. Herci přiblížili dětem právě dílo této spisovatelky  - Koho vypijí lišky. 

38 účastníků 



 Světový den pozdravů                                                                                               25 účastníků

Prosinec

 Ať žije Hrabal – scénické čtení ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala v podání 
DIVADLA KNIHOVNA pro studenty gymnázia  v Náchodě                            30 účastníků

 Besedy s oblíbenou spisovatelkou  Petrou Braunovou pro žáky 4. a 8. tříd.

                                                                                                                           76 účastníků

 Šance na fajn odpoledne – kulturní program připravený pro občanské sdružení  Dej
mi šanci                                                                                             19 účastníků

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

Dětské oddělení uspořádalo v roce 2014   388 akcí, kterých se zúčastnilo 7660  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 2014 
sešlo 3x, z toho jednou na dvoudenním semináři Jak uspořádat výtvarnou dílnu pod vedením 
akademického malíře Mira Pograna v knihovně na Dobříši. Druhé setkání proběhlo v Centru 
celoživotního vzdělávání manželů Tomanových s knihovnou v Rožmitále pod Třemšínem a potřetí 



jsme se sešli opět v dobříšské knihovně na semináři o českém jazyce. Společně jsme se zapojili do 
celostátní soutěže KDE KONČÍ SVĚT.  

Celkem se v Městské knihovně Dobříš v roce 2014 uskutečnily  3 větší výstavy – SEMAFOR 
NA VLASTNÍ OČI – výstava fotografií Hany Rysové,  Kolář- Paříž- Dobříš výstava 
nejlepších soutěžních děl a výstava HISTORIE DOBŘÍŠSKÉ KNIHOVNY.

         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. 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 2014 byl humorný román Evžena Bočka Poslední 
aristokratka.

Nejprodávanější knihou pro děti v roce 2014 byly opět  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 31.12.2014

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

Vojířová Jana                             knihovnice v odd. pro dospělé, evidence pošty                         1 úvazek

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

                                    propagace                                                                                                  1 úvazek

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

                                                   sociální sítě, kulturně výchovná činnost                                   1 úvazek

Kleisnerová Jana                        vedoucí knihkupectví Zlatý klíč                                                1 úvazek

Konhefrová Božena                   úklid, pomocné 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                                                    0, 25 úvazku

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2014  byl 6,5  úvazků.

14.srpna zemřela po dlouhé nemoci naše kolegyně Helena Formáčková.

V listopadu se nám podařilo získat pracovní sílu 1 úvazek z Úřadu práce na středoškolskou pozici  a 
0,5 úvazku na úklid  a pomocné práce.



VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání  
počet 
hodin Celkem

Výzkum čtenářství 1 pracovník 4 4
Klubko - Rožmitál                              2 pracovníci 5 10
OKNA( o knihovnických aktivitách) Hradec Králové 2 dny  3 pracovníci 12 36
Jazykové vzdělávání                                                       1 pracovnice 40 40
Loutkářská Chrudim – knihovnická dílna 2 dny                           3 pracovníci 15 45
PIDI 1 pracovnice 3 3
Rychločtení                       2 pracovnice 6 12
Management v knihovnách s Z. Helinsky               2 pracovníci 4   8
Citace 1 pracovnice 4 4
SCI -FI 2 pracovníci 4 8
Autorské právo 1 pracovnice 5 5
Senioři v knihovnách 2 pracovnice 4 8
Nesměř- týdenní vzdělávací kurz pro ped. pracovníky 1 pracovnice 53 53
Chrudim – konference k seniorům 2 pracovnice 5 10
Excel 1 pracovnice 3 3
Severská literatura 2 pracovnice 4 8
Dětská literatura Zlín  1 pracovnice 10 10

CELKEM   277hodin

 
Průměrný přepočtený stav hodin určených na vzdělání 1 knihovníka  byl 38 hodin za rok.
Podle směrnice IFLA by se každý pracovník knihovny měl vzdělávat 40 hodin ročně.

RŮZNÉ

Počet obyvatel města Dobříše k 31. 12. 2014  je 8 718 obyvatel.

21,5% obyvatel je čtenářem Městské knihovny Dobříš.

63,4  % dětí do 15 let jsou čtenáři Městské knihovny Dobříš.

Počet výpůjček na 1 obyvatele je 15,60  svazků (knih a periodik).

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



V roce 2014 nás podpořili: 

Ministerstvo kultury ČR

ENERGON

Firma SOREX 

Cukrárna STÁŇA

Pekárna BEDŘICH

PhDr. Marie HRUŠKOVÁ

Řeznictví Dvořák

Tiskárna Petr DVOŘÁK

ZÁMEK DOBŘÍŠ

Děkujeme.



MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ

Příspěvek na činnost od města Dobříš                                   3 460 000,- Kč

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

Zapsala : Mgr. Kateřina Pechová

        16.března 2014         Dobříš  



MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOBŘÍŠ  

VÝROČNÍ  ZPRÁVA O ČINNOSTI  ZA ROK 2014

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

          

                                                                                                       

                                                                                                        




