
MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOBŘÍŠ     

             

Výroční zpráva za rok 2022

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 
malý přednáškový sál.



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.   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.

Současnost

Po dvou pandemických letech, kdy byla knihovna buď úplně zavřená či otevřená s nějakými 
omezeními, jsme očekávali rok 2022 jako rok klidný, kdy budeme moci nerušeně pracovat  a věnovat 
se svým čtenářům a knihám. V únoru tohoto roku Rusko napadlo Ukrajinu, vypukla zde válka a do 
Evropy a do světa zamířily tisíce uprchlíků. Během měsíce března  přišla skupina ukrajinských 
běženců i na Dobříš a v knihovně jsme rychle začali přemýšlet, co pro ně můžeme udělat.

 Jako první jsme oslovili Ukrajince, kteří žili na Dobříši již dříve a mluvili česky a požádali je, aby 
nám byli k dispozici na telefonu kvůli konsekutivnímu překladu. Dále  jsme využili našich kontaktů ve
 Slovanské knihovně v Praze a domluvili se na překladech  písemného rázu. Jako další krok jsme 
založili adaptační kroužek pro děti, dospívající a jejich rodiče nazvaný Pojď si hrát a odpočinout do 
knihovny  a také kurz Češtiny pro cizince. Na první schůzku kroužku přišlo 15 dětí a rodičů a na 
první kurz 45 zájemců o výuku češtiny. Obě akce se staly pravidelnými, adaptační kroužek se konal 1x
týdně a navštěvovaly  ho jak české, tak ukrajinské děti. Čeština byla  rozdělena do 4 kurzů.  



Během jara  narůstala poptávka po knihách v ukrajinském jazyce, oslovili jsme tedy knihovnu 
v Kyjevě a během měsíce, díky izraelské nadaci, i k nám doputovala zásilka asi 200 dětských i 
dospělých knih v ukrajinštině. O knihy jsme se podělili s ostatními spřátelenými knihovnami.



 V únoru jsme vyhlásili a během roku zrealizovali  a vyhodnotili další celostátní  literárně výtvarnou 
soutěž ke 100. výročí narození básníka Jana Skácela „Skácel se svět?“  Předsedou poroty v tomto 
ročníku byl spisovatel knih pro děti Miloš Kratochvíl.

                                               

V roce 2022 jsme se také rozhodli vydat druhý díl dobříšských pověstí v komiksu Pověsti z Dobříšska 
2.  Autoři jsou opět Martina Jerie Lukášková a Karel Jerie. Kniha byla vydána za finanční podpory 
MKČR ( 100.000,-Kč) a veřejné sbírky. 

                          

Letošní BOoKcon byl také výjimečný a to z několika důvodů. Doprovodná progamingová část 
programu překonala naše očekávání v počtu zájemců a stala se akcí s největším počtem stanic v České
republice.  Dalším důvodem je účast, celé třídenní akce se zúčastnilo téměř 350 osob.

Ve spolupráci s Městem Dobříš jsme se umístili na třetím místě v soutěži vyhlášené MPSV 
Společnost přátelská rodině a seniorům a získali 235.000,-Kč.

Nově jsme zavedli prodej vstupenek do Divadla A.Dvořáka a příbramského kina.

                                        

V programu PŘÁTELÉ KNIHOVNY  máme již 1406 členů.



VÝPŮJČNÍ SLUŽBY

Od roku 2015 využívá knihovna nový moderní výpůjční systém Tritius a s ním kompatibilní ON- 
LINE katalog CARMEN.  Prodlužování a rezervování knih je  možné právě přes tento systém. Čtenáři
také velice oceňují zasílání oznámení o rezervaci e-mailem a sms. Velký ohlas má zavedení nové 
služby: posílání předupomínek. 

Výše registračních poplatků zůstala i v roce 2022 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.  

 Statistické výsledky ve výpůjčních službách v období 2019 -2021

 2020 2021 2022
Registrování čtenáři 
celkem 2104 2011 2445

dospělí 1023 1189 1347

Děti                        1081 822 1098
 
Výpůjčky celkem 82456 68384 74822
dospělí beletrie 36256 30302 30091

                naučná 11288 8166 8162
               periodika 6350 6555 6704
               audioknihy 1613 1284 499
               e-knihy 307 291 399
               deskové hry a 
jiné 58 39 25
               celkem 55872 46937 45880
děti    beletrie 19778 16086 20417
             naučná 4807 3851 4683
             periodika 981 821 1553
             audioknihy                          498 390 263
            e-knihy 0 38 12
             deskové hry a jiné 520 461 109
             celkem 26584 21647 27037
 
Počet návštěvníků 42012 35279 42381
Akce celkem 284 406 907
Návštěvnost akcí 5592 16508 13864

Z tabulky jasně vyplývá, že počet čtenářů se nejen dorovnal do hodnoty před pandemií, ale zvýšil se 
více než o 200 čtenářů. V roce  2019 měla knihovna 2222 čtenářů. Stále více stoupá zájem o e-knihy.

Dospělí čtenáři si v průběhu roku 2022 půjčili celkem 45880 knih; na jednoho registrovaného čtenáře 
tj. 34,06 výpůjček. Více se půjčovala beletrie.



Největší oblíbenost na žebříčku popularity a tedy i nejvyšší četnost výpůjček získaly knihy:

1. Hartl, Patrik: 15 roků lásky                                                                         46x půjčeno
2. Morštajnová, Alena: Listopád                                                                     42 x půjčeno
3. Lednická, Karin: Šikmý kostel 1.                                                                39 x půjčeno

Lednická, Karin: Šikmý kostel 2.                                                                39 x půjčeno

Největší popularitě se v naučné literatuře těší:
1. Gott, Karel: Má cesta za štěstím                                                                               13x 

půjčeno
2. Herman, Marek: Máma není služka, máma je dáma                                              12x 

půjčeno
3. Palán, Aleš: Robinsoni a donkichoti                                                                        10x půjčeno

Děti si za rok 2022 půjčily celkem 27037  knih, tj. 24,62 knih na jednoho registrovaného čtenáře.

Nejčtenější beletrií v oddělení pro děti se staly knihy:
1. Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky - všechny díly                                            27x  půjčeno
2. Jerie, Lukášková: Pověsti z Dobříšska 1                                                                    21x  půjčeno
3. Co je to? Obrázková kniha                                                                                       10x půjčeno

Nejvíce půjčovaná dětská naučná literatura:
1. Švarc, Josef: Jak to chodí na železnici                                                                    18x půjčeno
2. Petřinová, Iva: Hravý průvodce Prahou                                                                 17x půjčeno

3.    Reider, Katja: Hasiči jedou                                                                                      16 x půjčeno

Stále je mezi čtenáři oblíbená Meziknihovní výpůjční služba.  V roce 2022 bylo kladně vyřízeno 163
požadavků ze 163, což je dokonce o 29 více než v roce 2021.

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

 2020 2021 2022
Návštěvníci celkem 347315 19341 25069
fyzické návštěvy dospělí 11390 11914 13082
                                   děti 7267 7227 11987
 
Využití přístupu na internet dospělí 405 279 549
                                                   děti 330 406 2029
kulturní a vzdělávací akce 5592 16508 13864
návštěvy www 145384 169696 166534
návštěvy on-line katalogu 13695 18161 22090
počet odběratelů FACEBOOK 1846 1794 2076
Počet odběratelů INSTAGRAM 284 495 401

          KNIHOVNÍ FONDY

 



Celkový stav knihovního fondu byl k 31.12.2022   39066  svazků. 

 2020 2021 2022
Celkový stav knihovního fondu 38497 38895 39066
 naučná lit. pro dospělé 12333 12329 12508
 krásná lit. pro dospělé 15468 15363 15358
 zvukové knihy pro dospělé 516 569 590
 deskové hry pro dospělé 1 1 1
 naučná lit. pro děti 3148 3146 3112
 krásná lit. pro děti 6829 6935 7190
zvukové knihy pro děti 99 119 172
deskové hry pro děti 101 125 133
 ostatní dokumenty 2 298 2
Periodika celkem titulů 55 53 52
 děti 13 13 13
 dospělí 42 40                          39
 
Oddělení pro dospělé celkem svazků 28320 28262 27866
Oddělení pro děti celkem svazků 10177 10633 10304
 

Přírůstky knihovního fondu celkem 1380 1188 1127

 dětské oddělení 567 401 263
  dospělé oddělení 813 787 864
 
Úbytky knihovního fondu celkem 2897 790 1063
dětské oddělení 53 215 295
dospělé oddělení 2844 575 768

V roce 2022 byly do knihovny pořízeny knihy v hodnotě 269.653,- Kč, e-knihy za 19.600,-Kč a 
periodika za 69.534,- Kč.

KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ   AKCE  PRO VEŘEJNOST A ŠKOLY

Veřejnosti a školám jsme nabídli v r. 2022  907 akcí. 

Celkem tyto akce navštívilo 13.864 účastníků. 

Oddělení pro dospělé

Pravidelné akce:



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

27 návštěv/146 účastníků

 Více než před rokem jsme navázali spolupráci s Domem s pečovatelskou službou a  každý týden 
docházíme povídat si se seniory o knížkách.   

28 návštěv / 171 účastníků

 V březnu jsme  s ohledem na situaci začali pořádat kurzy Češtiny pro cizince. Prvotní nápor byl 
veliký, později zájem opadl. Ustálily se nám dvě skupiny po 10 studentech.

                                                                                                                       74 lekcí/474 účastníků

 Od roku 2015 pravidelně každou středu běží již 6  kurzů  Angličtiny nejen pro seniory.       

                                                                                                                  246  lekcí/ 669  účastníků

 Jóga s Dášou Berkovou.                                                                               40  lekcí /267 účastníků

 Virtuální Univerzita třetího věku – letní semestr Mistři evropského barokního malířství, 
zimní semestr Život a dílo Michelangela Bounarroti.                                                                     

Studenti VU3V letní semestr stále mohli  studovat distančně. Někteří se však rozhodli docházet na
přednášky do knihovny.  Pro velký zájem jsme seniory museli rozdělit do 2 skupin,   Zúčastnilo se
35 osob.                                                                                                     32 setkání /  392 účastníků



 Ručprčky  - setkávání zájemců o pletení, háčkovaní.                                    2 setkání/  7 účastníků

Leden

 Výstava – Fantazijní svět Zuzany Lenerové

Únor

 SLAM POETRY  -  soutěžní klání mezi mladými slamery – básníky s autorskými texty.   45 účastníků

 Výstava – Reformátorka Marie Terezie

Březen

 Malá dobříšská univerzita – přednáška krajinného ekologa Pavla Klimeše.              21 účastníků 

 Markýza de Pompadour – další z monodramat Stanislavy Hoškové.                        18 účastníků

 Jak na chytrý telefon – dvoudenní pohodový kurz pro seniory 65+ o tom,  jak snadno ovládat a 
používat chytré telefony, tablety a počítače. Pořádala Nadace Vodafone.     2 setkání/ 31 účastníků



 Výstava – Staré tváře – portréty tibetských seniorů.

Duben

 Veselé trénování paměti –třídenní kurz trénování paměti s lektorkou Stanislavou Benešovou.

                                                                                                                             3/23 účastníků

 Malá dobříšská univerzita – Umělá inteligence. Sara Polak lektorka a populizátorka  AI.

                                                                                                                        25 účastníků

Květen    

 Kybernetická bezpečnost  - dvě přednášky pro seniory, pořádala Telekomunikační akademie 
Českého  telekomunikačního úřadu.                                                                          7 účastníků

 Promoce VU3V – slavnostní promování seniorů-studentů na České zemědělské univerzitě 
v Praze.                                                                                                                       9 účastníků

                  



 Malá dobříšská univerzita –  Generál Petr Pavel. .                                                  71 účastníků

 Výlet VU3V – seniorští studenti navštívili  barokní areál KUKS a Braunův betlém.   30 účastníků

          

 Zvuky probouzení – autorské vyprávění manželů Třešňákových o výchově dcery postižené 
autismem ve spojení s mentální retardací.                                                                   33 účastníků

 Výstava – Staré tváře – portréty tibetských seniorů.

Červen

 Malá dobříšská univerzita -  česká řeholnice sestra Angelika Pintířová.             24 účastníků



 Piknikový knižní bazar – bazar vyřazených a darovaných knih, ale i knih čtenářů.

                                                                                                                                205  účastníků

 Skácel se svět?  – výstava děl ze stejnojmenné celostátní soutěže.

Červenec     0 akcí

Srpen           0 akcí 

Září        

 Noc literatury – celostátní akce, čtení ukázek  z novinek evropské literatury v podání  Jitky 
Smutné a Lukáše Typlta, na kytaru doprovázel Milan Kramarovič.                       17 účastníků

 Skácel se svět?  – výstava děl ze stejnojmenné celostátní soutěže.



Říjen

3.- 7.  října  celostátní akce TÝDEN KNIHOVEN

 Po stopách dobříšských pověstí s Luckou  - komentovaná procházka po místech svázaných 
s místními pověstmi.

                                                                                                                                     45 účastníků

 Po stopách dobříšských pověstí s Petrem Kadlecem - komentovaná procházka s průvodcem 
Petrem Kadlecem.                                                                                                          20 účastníků

 Půl století pod šminkou  – monodramatické představení Stanislavy Hoškové.          15  účastníků

 Den bez obalu  - výtvarná recydílna, výměnný bazárek sazenic a semínek.                 30 účastníků

 Malá dobříšská univerzita  – Jak se dělá ZOO – autorské čtení a vzpomínky  bývalého  ředitele 
Pražské ZOO Petra Fejka.                                                                                              47 účastníků

n

 Čajovna knihovna – ochutnávka čajů z dobříšské čajovny při sobotním půjčování zdarma.

                                                                                                                                  20 účastníků

 Kavárna knihovna – ochutnávka několika druhů kávy z Pražírny Voznice během nedělního 
půjčování.                                                                                                                 24  účastníků



 Karel Havlíček Borovský – výstava

Listopad 

 BOokCon! – devátý ročník fantasy a sci-fi conu  v dobříšské knihovně! Třídenní  setkání milovníků 
žánrů fantasy, sci-fi, deskových, karetních a strategických her. Součástí jsou besedy českých, 

slovenských vesmírných spisovatelů a nakladatelů.                                               5/ 116 účastníků



 Malá dobříšská univerzita –  Jakub Grešl: S hendikepem na cestách.                            25  účastníků

 Slam poetry -  soutěžní klání mezi mladými slamery – básníky s autorskými texty.           53 účastníků 

 Karel Havlíček Borovský – výstava

Prosinec   

 Malá dobříšská univerzita – Milan Zacha Kučera: Jantarová komnata.          33 účastníků 

 Předvánoční degustace vín – české vinařství Hutár s nabídkou zakoupení kvalitních vín na místě.

                                                                                                                                      15 účastníků

 Karel Jerie – výstava.

Oddělení pro dospělé pořádalo v r. 2022 celkem 435 akcí, do nichž se zapojilo 4 564 účastníků.

Dětské oddělení

Počet čtenářů v dětském oddělení se  nám  v roce 2022 konečně dorovnal na úroveň před covidovou 
dobou tj. na 1098 . Za dobu covidu nám počet dětí do 15 let klesl více než o 200 čtenářů.

Pravidelné týdenní akce:

 Pojď si hrát a odpočinout do knihovny                                                   27 setkání/ 198 účastníků

 Šachový kroužek                                                                                        35 setkání/ 140 účastníků

 Magický the gathering                                                                               28 setkání/312 účastníků

     Knihomrně                                                                                               65 setkání/ 1331 účastníků

      Azylový dům -  program pro maminky s dětmi                                         8  setkání/ 75 účastníků  

                                

Leden

 Ledová lucerna - výtvarná dílna pro děti.                                                                18 účastníků

 Pasování prvňáčků- pravidelná každoroční akce pro žáky prvních tříd. Prvňáčci v knihovně 
slavnostně složí slib Písmenkové královně a za přítomnosti rytířů, tetky Abecedky, paní učitelky, 
rodičů a prarodičů a jsou pasovány na rytíře a rytířky Království písmenek. Dostanou glejt a 
průkazku do knihovny  s registrací na 1 rok zdarma.                                         7tříd/ 166 účastníků



Únor

 Lapač snů   --  výtvarná dílna pro děti .                                                                    32  účastníků

 Herní víkend v knihovně                                                                                       2/49 účastníků

 Chvíle pro pohádku  - Plavčík a velryba – čtení uspávanky od Jana Skácela pro veřejnost od 4 
do 100 let.                                                                                                                    24 účastníků



Březen – měsíc čtenářů       

 Střapatá květina -  výtvarná dílna pro děti .                                                            14  účastníků

 Výlet za sovami – ve spolupráci s Přírodovědným spolkem Dobříš noční vycházka.           21  účastníků

 Můj přítel knihovna – odpolední program věnovaný všem přátelům knihovny s písničkami, 
scénickým čtením, výtvarnou dílnou, divadelním představením a domácím občerstvením.

                                                                                                                                    45 účastníků

 Chvíle pro pohádku -  James Herriot- Koťátko Mojžíš.                                       32 účastníků

Duben        

 Noc s Andersenem – tato noc byla zasvěcená hře Minecraft. Venkovní bojovka, táborák, výtvarná
dílna, hry.                                                                                                                     20  účastníků

 Tulipán ze skořápky -  výtvarná dílna pro děti .                                                       32  účastníků

 Herní víkend – tentokrát se hrály hry KongoAfrika, Superfarmář, Krycí jména, Bang! a 
Dominion.                                                                                                                       64 účastníků

 Chvíle pro pohádku – O hloupých čertech a chytrém ševci.                                     27  účastníků

Květen       

 Jehelníček pro maminku -  výtvarná dílna pro děti .                                               13  účastníků

 Dobříš čte dětem – je naše verze celostátní kampaně CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM. V Relax 
Booksu četla herečka Helena Virgler.                                                                          7  účastníků



 Beseda se spisovatelkou Evelínou Koubovou pro 1. stupeň ZŠ                         2/62  účastníků

Červen  

 Mořská girlanda - výtvarná dílna s Jíťou.                                                           21 účastníků

 Den pro Skácela – slavnostní vyhlášení výsledků celostátní literárně výtvarné soutěže 
SKÁCEL SE SVĚT? Soutěž finančně podpořila firma Doosan Bobcat Emea.

 Piknikový knižní bazar – již po několikáté mají čtenáři knihovny i kolemjdoucí možnost 
koupit si vyřazené bazarové knihy na prostranství před knihovnou, ale také nabídnout 
k prodeji knihy vlastní.                                                                                     85 účastníků



Červenec a srpen.

 Během měsíce července jsme připravili dopolední  program pro příměstské tábory organizací 
Puntík, Orel, Dobříšek.                                                                                      13/ 207  účastníků

 V srpnu jsme pořádali již 12. ročník MINITÁBORA S KNIHOU a pro enormní  zájem  opět dva 
turnusy. Hlavním tématem těchto příměstských táborů byla řemesla. Děti si mohly vyzkoušet 
řemeslo řezbářské, pekařské, sklářské a košíkářské. Program byl opravdu bohatý, jeden výlet 
celodenní, jeden půldenní, divadelní představení, jízda na koních a  noční bojovka. Poslední noc 
tábora se spalo v knihovně.                                                                                     2/ 46 účastníků   

                   

 Superkluk -  v rámci příměstského tábora městská knihovna zorganizovala divadelní představení
Studia Damúza pro veřejnost v anglickém parku.

                                                                                                                               110 účastníků



 Pinocchio -  divadelní představení Divadla Já to jsem v anglickém parku pro veřejnost.  

                                                                                                                            112 účastníků

Září

 Veselá muchomůrka  – výtvarná dílna s Jíťou.                                                           43 účastníků

 Klíčování – program určený loňským prvňáčkům, při kterém je jim předán klíč od království 
písmenek a Knížka pro prvňáčka.                                                                                7/150 účastníků

                                                         



1. Balení knih - počátkem září si děti opět mohly přijít zabalit své nové učebnice do knihovny.   
              13  

účastníků

2. Herní víkend                                                                                                                   40 
účastníků

3. Ať žije rodina – program pro děti i rodiče s hudbou, divadlem, scénickým čtením, výtvarnou 
dílnou a domácím občerstvením.                                                                                     40 
účastníků

Říjen

 TÝDEN KNIHOVEN   3. října  – 9. října

      Po celý týden byla vyhlášena čtenářská amnestie, odpouštění všech dluhů a vroubků. Také čtenáři  
přihlášení  v tomto týdnu mají registrační poplatek zdarma.

   

 Pevnost Bojajár – bojová hra pro děti po celé knihovně s Otcem Sůvou.                     84 účastníků

 Vyrob si své mýdlo   – výtvarná dílna.                                                                           32 účastníků

 Den bez obalu – výtvarná recydílna, výměnný bazárek semínek a sazenic a malá pohádka 
Prasátko na útěku.                                                                                                           20   účastníků

 Chvíle pro pohádku – Jak šel brousek na vandr. Pohádka Jana Skácela pro děti, jejich rodiče a 
prarodiče.                                                                                                                       58   účastníků

 Podzimní minitábor – dvoudenní příměstský tábor s výtvarnou dušičkovou dílnou a pietní 
procházkou na dobříšský hřbitov, s  přespáním v knihovně  a celodenním výletem do Kutné Hory. 

                                                                                                                             21 účastníků



                                                                                                     

Listopad      

 Náhrdelník   – výtvarná dílna s Jíťou.                                                              24  účastníků

 BOokCon! – devátý ročník fantasy a sci-fi conu  v dobříšské knihovně! Třídenní  setkání milovníků 
žánrů fantasy, sci-fi, deskových, karetních a strategických her. Součástí jsou besedy českých, 
slovenských vesmírných spisovatelů a nakladatelů.  Tento ročník byl rozšířen o nabídku  VR stanic a 
herních počítačů, kterými byla zaplněna celá sportovní hala.                                             5/116 účastníků

 Šance na fajn odpoledne –  odpolední  program pro sdružení  Dej  mi  šanci,  které pomáhá
zlepšovat postavení a život lidí s mentálním, tělesným, sociálním a jiným hendikepem a jejich
rodin.                                                                                                                      13 účastníků

 Den pro dítě s knihou – rodinný program na sobotní odpoledne s hudbou, scénickým čtením,
prezentací  vybraných nových knih z dětské literatury,  výtvarnou dílnou,  tombolou a  aukcí
dětských  obrázků.  Součástí  programu  bylo  také  autorské  divadlo   Čučka  s představením
Nutrie.                                                                                                                        42 účastníků



Prosinec      

 Andělíčci na stromeček    - výtvarná dílna s Jíťou.                                                  30 účastníků

Dětské oddělení uspořádalo v roce 2022  472  akcí, kterých se zúčastnilo 9299  zájemců. 

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

K 31.12. 2021 na vlastní žádost odešel z knihovny Bc.Tomáš Pipota. Na jeho místo nastoupila 
1.1.2022 Mgr. Petra Křížová. Po tříměsíční zkušební době svoji pracovní činnost v knihovně ukončila.
5.4.2022 nastoupila  Bc. Lucie Piskáčková.

Personální obsazení k 31.12.2022



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

Skopcová Lenka               zástupce ředitele, účetní, ved. odd. pro dospělé, vzdělávání dospělých  

                                                                                                                                                      1 úvazek

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

                                          propagace                                                                                          1 úvazek

Bc. Lucie Piskáčková        knihovník v odd. pro  děti, práce se seniory,

                                           kulturně výchovná činnost                                                              1 úvazek

Skopcová Jitka             knihovnice v oddělení pro  děti, výpůjční služby, tvorba a úprava www stránek,
sociální sítě, výtvarné dílny, služba MVS, kulturně výchovná činnost                                 

                                                                                                                                          1 úvazek

Radek Hasák                knihovník v oddělení pro děti, výpůjční služby, údržba knihovního fondu, 

                                     kulturně výchovná činnost                                                                0,75 úvazku

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

Radek Hasák                                  akce pro děti                                                                    0, 25 úvazku

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2022  byl 7,25 úvazků.

RŮZNÉ

Počet obyvatel města Dobříše k 31. 12. 2022  je  9098  obyvatel.

37,2 % obyvatel je čtenáři Městské knihovny Dobříš.

79,7 % dětí do 15 let je čtenáři Městské knihovny Dobříš.

Počet výpůjček na 1 obyvatele je 8,22  svazků (knih a periodik).



Zaměstnanci knihovny se za rok  2022 vzdělávali celkem 764 hodin, tj. 95 hodin na jednoho 
zaměstnance. Doporučený počet hodin podle směrnice IFLA na jednoho zaměstnance za rok je 48 
hodin.

V roce 2022 nás podpořili: 

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MINISTERSTVO KULTURY  ČR

STŘEDOČESKÝ  SKIP

ČESKÁ KNIHOVNA

BOHEMIK

DOBŘÍŠ NETWORK

PRUSA RESEARCH

Nakladatelství CREW s.r.o.

COMICS  CENTRUM

SKS – Dobříš. s.r.o.

TAXI  Dvořák

BIOS

Nakladatelství LEDA

VYMA. s.r.o.

Cukrárna STÁŇA

PhDr. Marie HRUŠKOVÁ

Petr KADLEC

Řeznictví DVOŘÁK

Tiskárna Petr DVOŘÁK

PRAŽÍRNA VOZNICE

PIZZERIA OLIVO

LORIS GAMES

FANTOM  PRINT



ČERNÝ RYTÍŘ

MINDOK

ALBI

ARKHAM

FANTASTICKÁ EPOCHA

HOST

ZANIR

MARTINUS

GORGONA

FANTASYMAG.CZ

BLACKFIRE

Děkujeme.

MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ

Příspěvek na činnost od města Dobříš                                                                6 015 000,- Kč

Dotace Ministerstva kultury ČR VISK                                                                   15 000,- Kč

Dotace Ministerstva kultury ČR – program Regionální a národnostní kultury      100 000,-Kč

Třetí místo v soutěži Společnost přátelská rodině MPSV                                       235 000,-Kč



Zapsala : Mgr. Kateřina Pechová

                 1. března 2023, Dobříš  

MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOBŘÍŠ  

VÝROČNÍ  ZPRÁVA O ČINNOSTI  ZA ROK 2022

Obsah:       



1.  Úvod                                                                                                

2. Výpůjční služby                                                                                

3. Knihovní fondy                                                                                 

4. Kulturně-vzdělávací akce 

5. Organizace a řízení

6. Různé

7.  Materiálně technické a ekonomické zabezpečení

          

                                                                                                       

                                                                                                        


