MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOBŘÍŠ

Výroční zpráva za rok 2015
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 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 knihkupectví v květnu 2015 zrušeno.

Trochu historie…
Počátky knihovnictví v Dobříši sahají již do 19. století. Dne 26.7.1864 zde byla založena knihovna
Občanské besedy. Postupně se pak stává knihovnou veřejnou, získává nejprve samostatné prostory ve
školách, později v budově MNV. Od r. 1951 je knihovnou profesionální a na 45 let je umístěna do
tzv. Kopáčkova domu č.p. 103 na náměstí. Nakonec je v roce 1996 z důvodu restituce přemístěna do
sportovní haly.
Současnost
V současné době je knihovna technologicky vyspělou a moderní informační a vzdělávací institucí,
která poskytuje výpůjční a informační služby, prostor pro studium, příležitost ke vzdělání a zajišťuje
přístup k nejrozmanitějším volně přístupným zdrojům. Stává se také stále častěji místem, kde děti,
dospělí i celé rodiny tráví svůj volný čas, místem setkávání.
Tomu jsme přizpůsobili i otevírací dobu knihovny, od ledna 2015 mohou čtenáři knihovnu navštívit i
v neděli od 14 do 17 hodin. Po roce zkušeností musíme konstatovat, že otevření knihovny v neděli je
efektivní a knihovna je v tuto dobu využívána hlavně rodinami s dětmi.
V únoru 2015 byl slavnostně otevřen nový samostatný bezbariérový vchod do knihovny a
zpřístupněno nově zrekonstruované oddělení pro dospělé čtenáře. Velice nás těší, že našim čtenářům a
uživatelům můžeme nabídnout bezbariérové prostory, že již nemáme společný vchod s restaurací a
ubytovnou. Na novém oddělení vzniklo 5 míst s PC, několik odpočinkových zón s křesílky a stolky a
5 pracovních míst. Je zde také nový výpůjční pult, nový koberec a proběhla i rekonstrukce osvětlení.

I v roce 2015 se v knihovně slavilo. V říjnu uběhlo 60 let od založení oddělení pro děti. Připravili jsme
pro své čtenáře, dětské i dospělé, kulturně zábavné odpoledne s divadlem, hudbou, scénickým čtením
a občerstvením. K této příležitosti jsme vydali pexeso s logy knihovny.

Mezi další významné události roku 2015 patří uspořádání celostátní dvoudenní konference Proč
nám chybí Josef Čapek. Více než 20 knihovnic přijelo v srpnu do dobříšské knihovny a zúčastnilo se
odborných přednášek, scénického čtení, bojové hry a pikniku. Navštívily také dobříšský zámek a
využily možnosti prohlédnout si město Dobříš s komentovaným výkladem. Konferenci pořádala
Městská knihovna Dobříš ve spolupráci s Památníkem Karla Čapka.

Začátkem října jsme přešli na nový výpůjční systém Tritius a našim čtenářům tak nabídli nový on-line
katalog Carmen.
Novinkou v roce 2015 bylo také rozšíření vzdělávání pro seniory. Od září navštěvují 1x týdně kurz
angličtiny nazvaný Angličtina nejen pro seniory. Pro velký zájem byly otevřeny dva šedesáti minutové
kurzy.

V celostátní soutěži Kamarádka knihovna se Městská knihovna Dobříš umístila na 2. místě v kategorii
měst do 10.000 obyvatel.
I v tomto roce jsme vyhlásili, uskutečnili a vyhodnotili celostátní literárně výtvarnou soutěž
NAPSAL A NAKRESLIL JOSEF ČAPEK k 70. výročí úmrtí tohoto spisovatele a výtvarníka.
Do soutěže jsme obdrželi 303 výtvarných prací a 41 literárních od dětí i dospělých.
Letošními porotci byli výtvarnice a malířka Lucie Lomová a spisovatelka Iva Procházková.
VÝPŮJČNÍ SLUŽBY
Od září 2015 využívá knihovna moderní automatizovaný výpůjční systém Tritius. Stále více čtenářů
využívá zejména možnost prodlužování výpůjček a rezervací 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 2015 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.
Dále nabízíme sociální program, kdy je možné z důvodu momentálně tíživé finanční situace
registrační poplatek snížit nebo zcela odpustit. Tento program využívá 5 dětských a 1 dospělý čtenář.
Také program Přátelé knihovny získává stále větší oblibu , více než 650 čtenářů se hlásí k tomuto
programu.
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Akce celkem
Návštěvnost akcí

Celkový počet registrovaných uživatelů knihovny se snížil o 26 čtenářů, dospělých čtenářů v roce
2015 přibylo 25, dětských čtenářů naopak ubylo 21. Tento úplně opačný trend v poměru k jiným
rokům je zapříčiněn přechodem na nový výpůjční systém Tritius, který řadí čtenáře starší 15 let a
jejich výpůjčky automaticky do oddělení pro dospělé. To také z části vysvětluje pokles výpůjček na
dětském oddělení. Dalším důvodem je využití výzvy 56 MŠMT, kdy si školy měly v tomto roce
možnost nakoupit knihy za značné finanční prostředky a odpadly tzv. výměny – pravidelné měsíční
návštěvy tříd v knihovně a půjčování si knih do tříd.
Stále větší oblíbenost e-knih a stále dostupnější jejich stahování umožňuje zejména mladým čtenářům
číst knihy v elektronické podobě.

Městská knihovna Dobříš plánuje půjčování e-knih na rok 2016.

Pokles výpůjček periodik je již dlouhodobou záležitostí. Naopak na obou odděleních stále stoupá
zájem o audioknihy, knihovna jich nabízí 220.
Počet akcí i jejich návštěvníků se zvýšil, velmi oblíbené akce knihovny jsou Malá dobříšská
univerzita, Pohádková babička, Fantasy víkend a příměstský tábor. Novinkou jsou kurzy Angličtina
nejen pro seniory.

Dospělí čtenáři si v průběhu roku 2015 půjčili celkem 94.196 knih. Více se půjčovala beletrie.
Největší oblíbenost na žebříčku popularity a tedy i nejvyšší četnost výpůjček získaly knihy:
1. Nesbö, Jo: Policie - 32 x půjčeno
2. Lagercrantz David: Dívka v pavoučí síti – 28x půjčeno
3. Moyes, Jojo: Dívka, již si tu zanechal – 22x půjčeno
Největší popularitě se v naučné literatuře těší:
1. Vágnerová, Marie: Psychopatologie pro pomáhající profese - 11x půjčeno
2. Matoušek Oldřich: Metody a řízení sociální práce -10x půjčeno
3. Hunt, Morton: Dějiny psychologie -9x půjčeno
Děti si za rok 2015 půjčily celkem 35.024 knih.
Nejčtenější beletrií v oddělení pro děti se staly knihy:
1.
2.
3.

Soukupová, Petra: Bertík a Čmuchadlo – 16x půjčeno
Gier, Kerstin: První stříbrná kniha snů - 9x půjčeno
Kipling, Rudyard: Knihy džunglí - 6x půjčeno

Nejvíce půjčovaná dětská naučná literatura:
1. Stuart, S.D.: Dobrodružství Minecraftu - 18x půjčeno
2. Švarc, Josef: Jak to chodí u popelářů –15x půjčeno
3. Milton, Stephanie: Minecraft. Základní příručka - 8x půjčeno
Zaznamenáváme stálý zájem o využívání meziknihovní výpůjční služby. V roce 2015 bylo kladně
vyřízeno 112 požadavků ze 115.
Mnohem více čtenářů využívá služby on-line prodlužování výpůjček a rezervace knih prostřednictvím
internetu. Jasně se ukazuje, že tato služba znamená zkvalitnění služeb knihovny a je také vysoce
ceněna uživateli naší knihovny.
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Návštěvnost knihovny, virtuální návštěvy www stránek a on-line katalogu a akcí pořádaných
knihovnou vzrostla v roce 2015 celkem o 19951 návštěvníků.
Počet odběratelů našich sociálních sítí stále roste, k 31. 12. 2015 nás odebírá 398 uživatelů Facebooku
a 26 uživatelů YouTube.
Nárůst návštěvnosti a mírný pokles výpůjček ukazuje na nový trend v knihovnictví – knihovny jsou
chápány a pojímány jako místa kulturního dění, místa setkávání, trávení volného času. A tomu je
nutné přizpůsobit provoz knihovny i její vybavení. Těší nás, že čtenářům po mnoha letech můžeme
nabídnout bezbariérovou knihovnu se samostatným vchodem, moderní dětské oddělení a
zrekonstruované oddělení pro dospělé čtenáře. Také pracovní dobu jsme přizpůsobili našim čtenářům
a uživatelům. Kromě čtvrtka máme otevřeno každý den.
Počet čtenářů, zvláště seniorů a nemocných, kteří mají zájem o donáškovou službu je stabilní, tato
služba byla využita v roce 2015 celkem 80x.

KNIHOVNÍ FONDY
Celkový stav knihovního fondu byl k 31.12.2015 41.749 svazků, což je o 1333 svazků méně než
v minulém roce. Příčinou úbytku knihovního fondu bylo rozsáhlé vyřazování knih z důvodu
opotřebování. Bylo vyřazeno 3.058 knih.
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V roce 2015 byly do knihovny pořízeny knihy v částce 259.605,- Kč.

KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO VEŘEJNOST A ŠKOLY
Veřejnosti a školám jsme nabídli v r. 2015 467 akcí.
Celkem tyto akce navštívilo 8.931 účastníků.
Oddělení pro dospělé


Knihovnice pravidelně každý týden navštěvují Domov seniorů a besedují zde o literatuře.
42 návštěv/183účastníků



Od září pravidelně každou středu běží 2 kurzy Angličtiny nejen pro seniory.
23 lekcí/119 účastníků



Dračák – nepravidelné setkávání hráčů a náruživců deskové hry Dračí doupě.
16 setkání /74 účastníků

Leden


Je mé dítě připraveno na vstup do školy? Přednáška ve spolupráci s RC Dobříšek.



Vernisáž výstavy dobříšské výtvarnice Adély Zbíral MALBY.
65 účastníků



Den obětí holocaustu – výstava literatury.

Únor


Malá dobříšská univerzita –Podkarpatská Rus– přednáška Mgr. Pavla Miškovského.
46 účastmíků



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

Březen
Pro naše čtenáře jsme v Březnu měsíci čtenářů připravili:


Den Tibetu – výstava literatury, vyvěšení tibetské vlajky.



Himaláje - přednáška Pavly Bičíkové s názvem Utajená země Horní Dolpo .
40 účastníků



Den pro Josefa Čapka – vyhlášení výsledků celostátní literárně výtvarné soutěže a předání cen
za přítomnosti předsedkyně poroty spisovatelky Ivy Procházkové a sponzora Michala Pomahače.
95 účastníků



Čtenář roku – letos se vyhlašoval jako nejlepší čtenář ČTENÁŘ TATÍNEK. Cenu získal pan
Zdeněk Pozděna.


Madame Pompadour – další z monodramat Stanislavy Hoškové.
45 účastníků



Kyselé tělo se nesměje – přednáška o jarní detoxikaci v podání J. Nauschové.
30 účastníků



Malá dobříšská univerzita –Ing. Dana Drábová Ph.D a Svět a energie.
52 účastníků



Jarní detoxikace – navazující přednáška J.Nauschové o zdravé výživě.
21 účastníků



Den šťastného francouzského vrabce - spojení dne frankofonních jazyků, dne ptactva a dne
štěstí. Soutěže.
15 účastníků

Duben


Malá dobříšská univerzita – spisovatel Lubomír Martínek vyprávěl na téma Spisovatel na
cestách.
46 účastníků



Nový Zéland – Noemi Trojanová a Milan Beran se podělili o své zkušenosti a fotografie ,
které nasbírali a nafotili při svém měsíčním putování po tomto zeleném ostrově.
18 účastníků



Co by na talíři chybět nemělo - další přednáška J.Nauschové o zdravém životním stylu.
15 účastníků



Vetřelci v komnatách – v dobříšském zámku vernisáž uměleckých děl z pet lahví autorky
Veroniky Richterové .
20 účastníků



Jazzový večer v knihovně – koncert seskupení Velbloud jazz quartet .

19 účastníků

Květen


Malá dobříšská univerzita – Cesty ležáckých a lidických dětí – vyprávění dcery ženy,
která přežila vyhlazení Ležáků.
39 účastníků



Muži, ženy a válka – další monodrama Stanislavy Hoškové a scénické čtení knihy
Adresát neznámý od americké spisovatelky Kressmann Taylor v podání Divadla
knihovna .
24 účastníků



Tajemná řeč a signály našeho těla – přednáška léčitelky a lektorky Jany Jarošové.
22 účastníků

Červen


Malá dobříšská univerzita – na téma Jak pracuje scénárista Petr Markov.
39 účastníků



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

Červenec


Měsíc s Mistrem Janem Husem - výstava knih k 600. výročí upálení M.J.Husa a znalostní
soutěž.

Srpen


Proč nám chybí Josef Čapek – celostátní dvoudenní konference o životě a díle jednoho
z našich největších výtvarníků, myslitelů a spisovatelů. Ve spolupráci s Památníkem Karla
Čapka ve Strži a za finanční podpory MK ČR a Středočeského SKIP.
38 účastníků



Canisterapie – přednáška ve spolupráci se sdružením Pessos pro rodiče hendikepovaných
dětí.
5 účastníků



Měsíc původního obyvatelstva – výstava knih věnovaných této problematice.

Září




Fair day v knihovně- jarmark chráněných dílen a malovýrobců.

Ať žije rodina! – program pro děti a rodiče s hudbou, divadlem a občerstvením.
89 účastníků



Josef Čapek – malíř, básník, spisovatel – výstava.



Co venkovské knihovny umí a dovedou –dobříšskou knihovnu navštívili knihovníci a
knihovnice z celostátního setkání v Milíně.
42 účastníků

Říjen
5.- 11. října celostátní akce TÝDEN KNIHOVEN


Knihy jinak – výstava.



Hřebejkfest
8.10. Projekce filmu Kráska v nesnázích a beseda s Janem Hřebejkem. 22 účastníků
9.10. Projekce filmu U mě dobrý a beseda s Petrem Šabachem.

26 účastníků

10.10. Projekce filmu Medvídka a beseda s Petrem Jarchovským.

14 účastníků



Mišpacha - koncert
účastníků



Malá dobříšská univerzita – Šumné knihovny představil David Vávra.

36

62 účastníků

Listopad


Já, Eliška Přemyslovna – další monodrama Stanislavy Hoškové.



Genealogie – koníček na celý život. Přednáška ve spolupráci s RC Dobříšek.

42 účastníků

43 účastníků



Back to Bullerbyn – divadlo Športniky.



Malá dobříšská univerzita – Byl jsem na severním pólu, polárník Miroslav Jakeš.

20 účastníků

52 účastníků


FANTASY VÍKEND V KNIHOVNĚ – 3. ročník pro milovníky fantasy žánrů, třídenní con –
besedy se spisovateli, deskové hry, turnaje, cosplaye, koncert.
63 účastníků

Prosinec


Malá dobříšská univerzita – Tchaj-wan, cestopisné povídání Jiřiny Šeflové a Marka
Půlpána.
44 účastníků

Oddělení pro dospělé pořádalo v r. 2015 celkem 141 akcí, do nichž se zapojilo 2249 účastníků.
Dětské oddělení
Pro děti a mládež jsme v roce 2015 uspořádali více než tři sta akcí – výstavy, soutěže, divadelní
představení, koncerty, Pohádkové babičky, Pasování, Klíčování, scénická čtení, literární besedy,
informační výchovy, besedy se spisovateli a významnými osobnostmi, autorská čtení, Listování,
výlety a literární cestovky, příměstský tábor, v knihovně se již tradičně nocovalo při Noci
s Andersenem.

Pravidelně každý týden se koná Čtenářský kroužek.

48/336 účastníků

Kurz Jak se stát spisovatelem navštěvují 4 zájemci.

30/54 účastníků

Leden


Pohádková babička – Bratři Čapkové dětem - odpolední posezení v knihovně plné pohádek,
příběhů a vyprávění.
20 účastníků



Napsal a nakreslil Josef Čapek – vyhlášení literárně výtvarné soutěže.



Den obětí holocaustu –výstava knih.



Pasování prvňáčků – téměř 200 prvňáčků bylo pasováno na Rytíře a Rytířky krásného slova.
Pasováni byli v Kulturním domě Dobříš rukou Královny všech písmenek Zdeňky ŽádníkovéVolencové a za asistence opravdových rytířů ve zbroji. Přítomni byli i rodiče, prarodiče a
známí. Děti dostaly průkazku do knihovny s registrací na 1 rok zdarma.
4/460 účastníků

Únor


Můj přítel knihovna – odpoledne věnované přátelům knihovny plné písniček, soutěží,
scénického čtení, divadelního přestavení, tomboly a domácího občerstvení.
16 účastníků



Turnaj v deskových hrách ASSASSIN a FITRENZE.



Ryba z Havaje – program ČR 1 Radiožurnálu pro žáky ZŠ.



Pohádková babička – odpolední posezení nad pohádkami bratří Grimmů.

17 účastníků
160 účastníků
28 účastníků

Březen – měsíc čtenářů


Beseda se spisovatelkou Ivou Procházkovou pro žáky ZŠ.



Den pro Josefa Čapka – slavnostní vyhlášení výsledků literárně výtvarné soutěže o Josefu
Čapkovi. Předávání cen se ujala spisovatelka Iva Procházková a sponzor cen Michal
Pomahač.
60 účastníků



Návštěva dětských čtenářů z knihovny Březnice – dobříšští knihovníci pro ně připravili
krátký program a lehké občerstvení.
9 účastníků



Turnaj v deskové hře Dominion .

100 účastníků

26 účastníků



Den Tibetu – výstava knih a vyvěšení tibetské vlajky.



Pohádková babička – k 110. výročí Jana Wericha si děti mohly poslechnout příběh Bleška a
Veška a ještě kousek z Fimfára.
19 účastníků



Noc s Andersenem – v dobříšské knihovně se nocovalo již po jedenácté, téma noci byly
tentokrát Dobříšské pověsti.
24 účastníků

Duben


Pohádková babička – Malý princ.

14 účastníků

Červen


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



Dobříš čte dětem – scénické čtení knížky O rackovi a kočce, která ho naučila létat.

26 účastníků

6 účastníků



Knížka pro prvňáčka – šestý 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 2015 to byla knížka Jiřího
Žáčka Odemyky zamyky.
6/113 účastníků



Den bez bariér – již třetí návštěva dětí z Jedličkova ústavu, tentokráte v bezbariérové knihovně.
Naši knihovníci pro ně připravili pěkný program i domácí občerstvení. Návštěvu jsme
zakončili na kozí farmě u Kláry Kaiserové.



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 Brendan a tajemství Kellsu v rámci
vzdělávání ve spolupráci s 1.ZŠ Dobříš.
15 účastníků

Červenec a srpen


Měsíc s Janem Husem –výstava a soutěž k výročí upálení MJH.



Den tygrů – výstava literatury a soutěže k MD tygrů.



Měsíc původního obyvatelstva – výstava knih .

8 účastníků



V srpnu se konal již 5. ročník MINITÁBORa S KNIHOU. Hlavními tématy byly vesmír a
UFO.
23 účastníků



V rámci příměstského tábora městská knihovna zorganizovala také divadelní představení
KEJKLÍŘ ve francouzském parku dobříšského zámku.
90 účastníků
Září



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



Pohádková babička pozvala tentokrát děti za Alenkou do kraje divů.

17 účastníků



Fair day v knihovně - jarmark chráněných dílen a malovýrobců .

70 účastníků



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

50 účastníků

Říjen


TÝDEN KNIHOVEN 5. – 9. října
Pondělí – výtvarná dílna Origami day.

20 účastníků

Úterý – hudební dílna s Petrem Kafkou.

35 účastníků

Středa – kvízové odpoledne .

26 účastníků

Čtvrtek - Pohádková babička četla pohádky L. Štiplové .

13 účastníků

Beseda se spisovatelem Jiřím Dvořákem pro žáky 4. tříd.

84 účastníků



60 let dětské knihovny – zábavné odpoledne s divadlem, hudbou, scénickým čtení a
občerstvením pro děti i dospělé.

Listopad


Pohádková babička – Příběhy Toma Sawyera.



Den pro dítě s knihou - předvánoční pořad s nabídkou doporučených knih pro dětské čtenáře
pod stromeček, hudbou, divadlem, dražbou dětských obrázků a tombolou.
38 účastníků

8 účastníků

Prosinec


Listování – scénické čtení knih Bertík a Čmuchadlo a Můj život k sežrání v podání Lukáše
Hejlíka a jeho týmu pro oba stupně základních škol.
209 účastníků



Dej mi šanci - odpolední program pro děti a rodiče sdružení Dej mi šanci, divadlo, hudba,
canisterapie .
28 účastníků



Vyrob si vánoční hvězdu – odpolední dílna pro veřejnost.

9 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, Waldorfskou školu
v Příbrami, mateřské školy a některé základní a mateřské školy z okolních vesnic.

Dětské oddělení uspořádalo v roce 2015 324 akcí, kterých se zúčastnilo 6726 zájemců.
Celkem se v Městské knihovně Dobříš v roce 2015 uskutečnilo 5 větších výstav – MALBY
Adély Zbíralové, 2 výstavy o Josefu Čapkovi, PET ART Veroniky Richterové a výstava
fotografií Hany Rysové SCHODIŠTĚ..

Knihkupectví Zlatý klíč
Knihkupectví Zlatý klíč vzniklo při Městské knihovně Dobříš v roce 2000. Jeho hlavním přínosem pro
knihovnu byla snadná dostupnost a přehled o celé knižní produkci, možnost nakupovat knihy bez
rabatu a ziskem z prodeje dotovat hlavní činnost knihovny.
V květnu 2015 bylo knihkupectví zrušeno.

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ
Personální obsazení k 31.12.2015
Mgr. Pechová Kateřina ředitelka, knihovnice v odd. pro děti, kulturně výchovná činnost

1 úvazek

Skopcová Lenka

1 úvazek

Bodorová Romana

zástupce ředitele, účetní, ved. odd. pro dospělé
knihovnice v odd. pro děti, výtvarnice, kulturně výchovná činnost,
propagace

Bc. Pipota Tomáš

knihovník v odd. pro děti, tvorba a úprava www stránek,
sociální sítě, kulturně výchovná činnost

Skopcová Jitka

1 úvazek

knihovnice v oddělení pro děti, výpůjční služby, tvorba a úprava www stránek,
sociální sítě

Kleisnerová Jana

1 úvazek

1úvazek

knihovnice v odd. pro dospělé, výpůjční služby, údržba knihovního fondu
1 úvazek

Konhefrová Božena

úklid a pomocné knihovnické práce

0,5 úvazku

Paní Konhefrová pracovala v knihovně do 31.12.2015, od 1.1. 2016 odešla do důchodu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na dohodu o provedení práce jsou zaměstnáni:
Venderová Hana
Kalista Tomáš

knihovnice, akvizice, zpracování knih

0,50 úvazku

knihovník v odd. pro děti, akce pro děti

0, 25 úvazku

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2015 byl 6,5 úvazků.

Od 1.12.2015 se nám podařilo získat 0,75 úvazku z Úřadu práce na úklidové a pomocné knihovnické
práce.
VZDĚLÁVÁNÍ
Vzdělávání

Počet hodin

Celkem (hodin)

Aj se Zuzanou Helinsky

1 pracovník

4

4

OKNA( o knihovnických aktivitách) Třinec 2 dny

3 pracovníci

12

36

Kurz rychločtení

1 pracovník

6

6

Jazykové vzdělávání

1 pracovnice

40

40

Loutkářská Chrudim – knihovnická dílna 2 dny

1 pracovník

15

15

ROI

1 pracovnice

10

10

Koučování v knihovnách

1 pracovnice

5

5

Valná hromada Dvůr Králové

1pracovnice

7

7

Konference Proč nám chybí Josef Čapek

4 pracovníci

8

32

Mladí v heldí knihovny Třinec

1 pracovník

10

10

Třinec – fantasy příprava

1 pracovnice

13

13

Senioři v knihovnách

2 pracovnice

4

8

Goethe institut – knihovny dneška

1 pracovník

6

6

Fantasy víkend v knihovně

4 pracovníci

5

20

Participace dětí a mládeže na kultuře

1 pracovnice

8

8

Od pravopisu ke stylistice

3 pracovnice

4

12

Jak se dívat na divadlo

1 pracovnice

12

12

Foto kurz

1 pracovnice

4

4

Kurz Gimp

1 pracovnice

5

5

Školení Tritius

7 pracovníků

8

56

Slovenská literatura

1 pracovnice

3

3

Násilí na pracovišti

2 pracovnice

7

14

CELKEM

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

RŮZNÉ
Počet obyvatel města Dobříše k 31. 12. 2015 je 8 824 obyvatel.
20,9 % obyvatel je čtenářem Městské knihovny Dobříš.
57,5 % 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.

326

V roce 2015 nás podpořili:
Ministerstvo kultury ČR
Středočeský SKIP
CAG - dveře, okna
Cukrárna STÁŇA
Pekárna BEDŘICH
PhDr. Marie HRUŠKOVÁ
JINÝ SVĚT
Řeznictví Dvořák
Tiskárna Petr DVOŘÁK
DOKAS
ZÁMEK DOBŘÍŠ

Děkujeme.

MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ

Příspěvek na činnost od města Dobříš

3 500 000,- Kč

Dotace Ministerstva kultury KNIHOVNA 21. století

10 000,- Kč

Dotace úřad práce

337 527,-Kč

Zapsala : Mgr. Kateřina Pechová
31.března 2016

Dobříš

MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOBŘÍŠ
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015
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