MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOBŘÍŠ

Výroční zpráva za rok 2018
Městská knihovna Dobříš je příspěvkovou organizací, zřizovanou městem Dobříš.

Od roku 1996 sídlí v 1. patře budovy sportovní haly a tvoří ji oddělení pro dospělé čtenáře, dětské
oddělení s velkým prostorem pro konání kulturních a vzdělávacích akcí, oddělení pro náctileté 15+ a
přednáškový sál. Od roku 1995 knihovna spravovala Informační středisko a od roku 2000
Knihkupectví Zlatý klíč. Od 1.července 2010 bylo Informační středisko převedeno pod správu města
Dobříš a v roce 2015 bylo knihkupectví zrušeno.
Trochu historie…
Počátky knihovnictví v Dobříši sahají již do 19. století. Dne 26.7.1864 zde byla založena knihovna
Občanské besedy. Postupně se pak stává knihovnou veřejnou, získává nejprve samostatné prostory ve
školách, později v budově MNV. Od r. 1951 je knihovnou profesionální a na 45 let je umístěna do
tzv. Kopáčkova domu č.p. 103 na náměstí. Nakonec je v roce 1996 z důvodu restituce přemístěna do
sportovní haly.

Současnost
I rok 2018 byl pro knihovnu plný naděje na možnost výstavby nové budovy Knihovny se spolkovou
činností. Již na konci roku 2017 bylo zastupitelstvem odsouhlaseno, že budova bude postavena
v energeticky pasivním standartu. Dále bylo uděláno několik konkrétních kroků – schválena částka na
dokončení architektonické studie, uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace a bylo
rozhodnuto, že město podá žádost o dotaci na Ministerstvo životního prostředí. V říjnu byla dokončena
projektová dokumentace a zastupitelstvo odhlasovalo, že externí zpracovatel na základě objednávky
města zpracuje žádost o dotaci. I my, zaměstnanci knihovny jsme snažili být co nejvíce nápomocni
k tomu, aby celá věc směřovala kupředu. Aktivně jsme se účastnili všech veřejných jednání
zastupitelstva, spolu s architekty z ateliéru 4D jsme pro inspiraci navštívili Národní technickou
knihovnu v Praze, Městskou knihovnu a Krajskou knihovnu v Hradci Králové. Přijali jsme i pozvání
na schůzku v UCEB ČVUT ( vědecké pracoviště ČVUT, zaměřující se na energetické úspory)
v Buštěhradě a také jsme jednali s architekty v jejich ateliéru v Českých Budějovicích.
Podrobnější informace si můžete přečíst v naší tiskové zprávě:
http://www.knihovnadobris.cz/wp-content/uploads/2017/12/Tiskova_zprava_leden_2019.pdf

V listopadu 2018 město Dobříš získalo díky projektu na stavbu Knihovna se spolkovou činností
ocenění v celostátní soutěži Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2017.

V současné době je knihovna hlavně vzdělávacím a kulturním zařízením. Kromě půjčování knih se
zaměřujeme na vzdělávání všech věkových kategorií od batolat, přes předškoláky, školáky, studenty,
mládež, střední generaci až po seniory. V roce 2018 jsme uspořádali 809 vzdělávacích a kulturních
akcí pro 15.262 zájemců.

Největší vzdělávací hit tohoto roku byl program pro nejmenší KNIHOMRNĚ, který vychází
z celostátního projektu Bookstart - S knížkou do života a je to projekt na podporu čtenářství pro rodiče
s dětmi od nejútlejšího věku. Dobříšskou verzi jsme nazvali Knihomrně. Jedná se o zhruba hodinový
program, který se skládá z říkadel, písniček, rytmických, divadelních, pohybových a společenských
prvků. Očekávali jsme zájem tak 8 – 10 maminek s batolaty. Na první schůzku přišlo 44 maminek,
tatínků, babiček s dětmi a na konci roku jsme jich měli evidovaných téměř 90. Nyní máme 6 skupin,
každá z nich se schází 1x měsíčně.
Úspěch dobříšského projektu nezůstal nepovšimnut a tak jsou autorky Romana Bodorová a Jitka
Skopcová zvány přednášet na různé konference a semináře k tomuto tématu. Podíleli jsme se také na
vzniku metodické příručky k Bookstartu.



V celostátní soutěži Městská knihovna roku jsme se umístili na čtvrtém místě v kategorii měst a
obcí do 10.000 obyvatel.



V dubnu 2018 byla provedena revize knihovního fondu, která musí proběhnout 1x za 5 let podle
vyhlášky MKČ. Zrevidováno bylo celkem 40.991 knih, počet nezvěstných svazků byl 257, tj.
0,62% – zanedbatelné množství.



I letos jsme díky grantu 15. 000,-Kč od Ministerstva kultury ČR K21 mohli uspořádat velkolepý
třídenní festival milovníků fantasy a sci-fi literatury BoOK Con 2018. Tato akce se rozšířila i do
jiných knihoven a stala se tak akcí celostátní. Téměř 400 zájemců o tento žánr navštívilo v různých
měatech přednášky spisovatelů, překladatelů a nakladatelů a společně si přišli zahrát deskové,
karetní, RPG hry, LARP či PS4.



Další grant od Ministerstva kultury ČR K21 ve výši 12.000,- Kč jsme obdrželi na projekt Malá
dobříšská univerzita. Díky tomu jsme mohli do dobříšské knihovny pozvat např. odborníka na
Jana Jakuba Rybu – Mgr. Ivanu Hoyerovou nebo astrofyzika Petra Horálka. MDU je volnočasová
aktivita určená hlavně seniorům, každý měsíc probíhají přednášky vedené odborníky na různá
témata.



Dvoudenní konferenci Nejlepší Peroutka českých dějin jsme pořádali v srpnu ve spolupráci
s Památníkem Karla Čapka a byla určena knihovnické veřejnosti.



V listopadu kolegové Tomáš Pipota a Radek Hasák byli vyzváni zastupovat knihovny na
celostátní konferenci Střed zájmu: Publikum kulturního dědictví v divadle Archa.



Od roku 2012 Městská knihovna Dobříš přispívá svými statistickými údaji do
BENCHMARKINGU KNIHOVEN, srovnávacího systému, který porovnává výkon a kvalitu
činnosti knihoven. Za rok 2017 jsme srovnali některé faktory knihoven podobně velkých měst
jako je Dobříš, viz tabulka:

Porovnání výkonu knihoven
Hodnoty
celé skupiny
Dobříš x průměr
– 336 knihov en

Hodnoty vybraných

Indifikátor
Dobříš

Čáslav

Nová Paka

Studénka

Milevsko

Průměr

Podmínky pro činnost knihovny
Registrovaní čtenáři -% obsluhované populace
Počet zaměstnanců (úvazků) na 1000 návštěvníků
Počet hodin pro veřejnost týdně
Vzdělávací a kulturní akce na 1000 obyvatel
Počet návštěv na jednoho obyvatele
Počet návštěv na jednu provozní hodinu
Počet výpůjček na obyvatele

22,53
0,15
44
86,69
5,28
22,24
4,94

15,24
0,21
27
21,85
2,3
19,92
3,55

17,05
0,25
25
25,42
2,15
15,3
3,69

8,59
0,16
30
10,26
1,87
9,1
3,11

20,47
0,2
37
38,76
4,8
14,85
6,75

14,72
0,25
32,12
14,72
2,6
12,82
4,02

153,00 %
60,00 %
136,99 %
588,93 %
203,08 %
173,48 %
122,89 %



Seminář Čapkovské dramatizace s lektorem PeaDr. Františkem Zborníkem proběhl v květnu, byl
určený knihovníkům z celé České republiky a byl financován z další dotace K21 od Ministerstva
kultury ČR a SKIP.



V roce 2018 jsme se již podruhé zúčastnili celostátní akce NOC LITERATURY, kdy známí herci
Jitka Smutná a Lukáš Langmajer četli ukázky z novinek evropské literatury. Čtení se konalo ve
sklepních prostorách staré fary a krásnou atmosféru zde zajistily šansony Jitky Smutné i svit
svíček.



I v tomto roce jsme vyhlásili, uskutečnili a vyhodnotili celostátní literárně – výtvarnou soutěž
OTTO, NO TOTO! ke 130. výročí vydání Ottova naučného slovníku. Předsedou poroty byl
výtvarník a kreslíř komiksů Karel Jerie. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhlo v
květnu, první cenu za výtvarné dílo získala Anna Pomahac, Dover, USA a hlavní cenu za
výtvarnou práci obdržela Aneta Brynychová z Lysé nad Labem. Ceny darovala firma DOOSAN
BOBCAT EMEA.

VÝPŮJČNÍ SLUŽBY
Od roku 2015 využívá knihovna nový moderní výpůjční systém Tritius a s ním kompatibilní ONLINE katalog CARMEN. Stále více čtenářů tak může využívat možnost půjčování e-knih,
prodlužování a rezervaci knih právě přes tento systém. Čtenáři také velice oceňují zasílání oznámení o
rezervaci e-mailem a sms. Kladný ohlas má zavedení nové služby - posílání předupomínek.
Výše registračních poplatků zůstala i v roce 2018 stejná. Dospělí čtenáři platí 150,- Kč, děti, studenti a
důchodci 80,- Kč. Rodinné průkazky jsou za 220,-Kč a platí pro 2 a více členů rodiny. Držitelé
průkazek ZTP a ZTP/P jsou registrováni za 0,- Kč.
Nabízíme také sociální program, kdy je možné z důvodu momentálně tíživé finanční situace registrační
poplatek snížit nebo zcela odpustit. Tento program využívají 2 dětští a 4 dospělí čtenáři.

Statistické výsledky ve výpůjčních službách v období 2016 -2018
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Celkový počet registrovaných uživatelů knihovny se zvýšil o 169 čtenářů. Nárůst čtenářů je
potěšující, bezbariérový vstup, nové moderní a pohodlné vybavení, široké spektrum vzdělávacích i
kulturních akcí jsou důležitým předpokladem, aby se čtenáři cítili v knihovně dobře. Dalším faktorem
je vstřícná výpůjční doba, aktuální fond a stále se rozšiřující nabídka služeb.

Počet výpůjček beletrie opět mírně vzrostl a to na obou odděleních. Dobříšská knihovna má možnost a
prostředky nakupovat novou, zajímavou a kvalitní literaturu, pravidelně aktualizovat fond.
Pokles výpůjček periodik je již dlouhodobou záležitostí, počet titulů ale neredukujeme, čtenáři si denní
tisk a časopisy půjčují pravidelně prezenčně. Naopak na obou odděleních stále stoupá zájem o
audioknihy, knihovna jich nabízí 508.
Počet vzdělávacích a kulturních pořadů pro veřejnost se zvýšil, zvýšil se i počet účastníků.
Téměř o 7000 pokleslo číslo návštěvníků internetu. Stále více návštěvníků knihovny má svá vlastní
zařízení, využívají tedy jen wifi knihovny.
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Jak z grafů vyplývá, čtenářská základna nám neustále roste. Prudký pokles výpůjček v roce 2016 byl
zapříčiněn přechodem na nový výpůjční systém Tritius, který jiným způsobem počítá prolongace, ale
od té doby počet výpůjček plynule stoupá. Počet akcí se od roku 2010 zvýšil více než 3x.
Dospělí čtenáři si v průběhu roku 2018 půjčili celkem 48.333 knih, časopisů, audioknih a deskových
her. Více se půjčovala beletrie.

Největší oblíbenost na žebříčku popularity a tedy i nejvyšší četnost výpůjček získaly knihy:
1. Patrik Hartl: Malý pražský erotikon
40 x půjčeno
2. Patrik Hartl: Okamžiky štěstí
39 x půjčeno
3. Alena Mornštajnová: Hana
28 x půjčeno
Dan Brown: Počátek
28x půjčeno
Největší popularitě se v naučné literatuře těší:
1. José Pijoan: Dějiny umění 1.
2. Erik Tabery: Opuštěná společnost
3. Iveta Toušlová: Toulavá kamera 2
Josef Fryš: Osobnosti Podbrdska
Aleš Palán: Raději zešílet v divočině

16x půjčeno
13x půjčeno
12x půjčeno
12x půjčeno
12x půjčeno

Děti si za rok 2018 půjčily celkem 23.733 knih, časopisů, audioknih a deskových her.
Nejčtenější beletrií v oddělení pro děti se staly knihy:
1. Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky všechny díly
2. Sui Ishida: Tokijský ghúl
3. W. Awdry: O mašince Tomášovi

33x půjčeno
26x půjčeno
24x půjčeno

Nejvíce půjčovaná dětská naučná literatura:
1. Švarc, Josef: Jak to chodí na železnici
2. Švarc, Josef: Jak to chodí u popelářů
3. Minecrafťákův svět
Tim Haines: Putování s dinosaury

17x půjčeno
13x půjčeno
12x půjčeno
12x půjčeno

Neustále stoupá obliba Meziknihovní výpůjční služby mezi čtenáři. V roce 2018 bylo kladně
vyřízeno 266 požadavků ze 266, tj. o 132 více výpůjček z jiných knihoven než v roce 2017.
Stále 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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Nové, moderní a pro klienty atraktivní webové stránky nám zvýšily jejich návštěvnost o 32.360
návštěv.
Počet čtenářů, zvláště seniorů a nemocných, kteří mají zájem o donáškovou službu v roce 2018 mírně
klesl, počet návštěv zůstal přibližně stejný. Tuto službu využilo 10 čtenářů 179x.

KNIHOVNÍ FONDY
Celkový stav knihovního fondu byl k 31.12.2018 39.112 svazků.
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V roce 2018 byly do knihovny pořízeny knihy v hodnotě 339.928,- Kč a periodika za 65.390,- Kč.

KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO VEŘEJNOST A ŠKOLY
Veřejnosti a školám jsme nabídli v r. 2018 809 akcí.
Celkem tyto akce navštívilo 15.262 účastníků.

Oddělení pro dospělé


Knihovnice pravidelně každý týden navštěvují Domov seniorů a besedují zde o literatuře.
44 návštěv/297 účastníků



Od roku 2015 pravidelně každou středu běží 3 kurzy Angličtiny nejen pro seniory.
128 lekcí/ 512 účastníků



Jóga s Dášou Berkovou.



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

35 lekcí /252 účastníků

2 setkání /11 účastníků


Virtuální Univerzita třetího věku

11 setkání /159 účastníků

Leden


Týden památky obětí Holocaustu – výstava, kvízy.



Stvoření čtyř andělů – výstava betonových plastik Mirka Salcmana.

10 účastníků

Únor


Malá dobříšská univerzita – Psychosomatika -přednáška lektorek M. Chalupové a E.
Maratové o vztahu těla a duše.
54 účastníků



Wanda Gág – výstava americké výtvarnice, autorky prvního amerického komiksu.

Březen
Pro naše čtenáře jsme v Březnu měsíci čtenářů připravili:


Malá dobříšská univerzita –Vynálezy v průběhu staletí.

40 účastníků



Cykličnost a partnerství – přednáška.

20 účastníků



Lori – monodrama paní Stanislavy Hoškové.

25 účastníků



Kino knihovna – filmy: Útěk přes Himaláj a Na druhé straně Himaláje.



Můj přítel knihovna - rodinný program s hudbou, čtením, divadlem, tombolou, domácím
občerstvením – určeno pro přátele knihovny a jejich přátele.
35 účastníků



Čtenář roku – letos se v této celostátní akci vyhlašoval nejlepší nejmladší dětský čtenář a za rok
2017 se jí stala Julie Zbíral.



Den pro sebe – dílna CpKp.

8 účastníků

15 účastníků



Tibetské týdny v knihovně - výstava, přednáška, vyvěšení vlajky, Tibetský obchůdek.



Dalajlámovy děti – výstava.

Duben


Malá dobříšská univerzita – Lovy skvostů temné oblohy. Přednáška známého astronoma
Petra Horálka.
49 účastníků



Homeopatická lékárna na jaro a léto – přednáška MUDr. Ferrové.



Vzácné chvíle pod hvězdným nebem - výstava Petra Horálka.

16 účastníků

Květen
 Čapkovské dramatizace – třídenní seminář pro knihovníky na téma jak pracovat s díly bratří
Čapků.
3/13 účastníků





Noc literatury – ve sklepech staré dobříšské fary četli Jitka Smutná a Lukáš Langmajer texty
evropských současných autorů.
42 účastníků

Cocktailbar knihovna - podávání nealkoholických koktejlů během sobotního půjčování.
53 účastníků



Zdravá chůze pro zdravá záda – přednáška Jany Jarošové.

10 účastníků



Malá dobříšská univerzita – Islám po česku. Přednáška PhDr. B. Ostřanského.

40 účastníků



Výlet pro studenty VU3V do pěstírny hub v Soběslavi a návštěva soběslavské knihovny.
19 účastníků



Cesta hrdiny – výstava děl z terapeutické komunity Magdaléna.

Červen


Malá dobříšská univerzita – beseda J. Fryše o osobnostech Podbrdska.

26 účastníků



Návštěva knihovníků ze Severních Čech.

65 účastníků



Návštěva knihovníků z Knihovny Hradce Králové .

45 účastníků



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



Výstava – vizualizace nové knihovny.

Červenec
Srpen


Nejlepší Peroutka českých dějin – dvoudenní konference pro knihovnickou veřejnost, kterou
knihovna pořádala ve spolupráci s Památníkem Karla Čapka.
2/24 účastníků

Září


Rychlá zdravotní pomoc u dětí – pracovní dílna ing. Zajíce pro rodiče s dětmi od 0 -12 let.
9 účastníků



Sama s batohem na cestách – cestopisná přednáška Jarmily Řehořkové o jejím putování po
Portugalsku a Apulii.
22 účastníků



Ať žije rodina - program pro děti i rodiče s hudbou, divadlem, scénickým čtením a
občerstvením. Tohoto programu se zúčastnil i známý americký herec Jesse Eisenberg
s rodinou.
54 účastníků

„ To one of the best world´s libraries“



Tu a tam - výstava fotografií Jitky Skopcové.

Říjen
1.- 7. října celostátní akce TÝDEN KNIHOVEN


Matčino srdce – monodrama v podání Stanislavy Hoškové.

29 účastníků



Kino knihovna – promítání filmu Nechte zpívat Mišíka.

15 účastníků



Čajovna knihovna – ochutnávka různých druhů čajů s odborným výkladem při sobotním
půjčování.
40 účastníků



Kavárna knihovna – ochutnávka různých druhů kávy s odborným výkladem při nedělním
půjčování.
.
25 účastníků



Domácí škola: pro a proti – beseda Mgr.Jitky Pogranové o homeschoolingu. 15 účastníků



Sama s batohem na cestách – další přednáška J.Řehořkové, tentokrát o putování po
Vietnamu a Kambodži.
.
25 účastníků



Malá dobříšská univerzita – Založení republiky, přednáška Bc. Dany Šimkové.
45 účastníků



Radostná pánev – zdravotní workshop pro ženy.

10 účastníků



První světová válka a 28.říjen na Dobříši - křest nové knihy Petra Kadlece.

4 účastníci



Canis pictus – výstava dobových fotografií a předmětů.

Listopad


BOoK!con – třídenní program pro příznivce a milovníky fantasy a sci-fi plný přednášek,
deskových her, rpg her.
119 účastníků



Slam poetry – soutěžní klání básníků v jejich autorské tvorbě a interpretaci, akce ve
spolupráci s Kuklík Tyjátrem.
40 účastníků



Počmárej si svou knihovnu – soutěž pro dětské i dospělé básníky, kdy mohli speciálním
fixem naspat své výtvory v knihovně na skla, zrcadla, dlaždičky…
6 účastníků



Sama s batohem na cestách – další cestopisné vyprávění Jarmily Řehořkové z Thajska,
Malajsie, Singapuru
28 účastníků



Malá dobříšská univerzita –Jan Jakub Ryba neznámý. Přednáška Dr. Hoyerové.
83účastníků



Gruzie a Velký Kavkaz – cestopisná přednáška Noemi Trojanové a Miloše Berana.
33 účastníků



Sama s batohem na zádech – závěrečná přednáška J. Řehořkové z oblastí Filipin, Austrálie,
Tchaj-wanu, Honkongu.
33 účastníků



Šance na fajn odpoledne – program pro děti ze sdružení Dej mi šanci s hudbou, pohádkou,
výtvarnou dílnou.
27 účastníků



Živé pochodně – výstava osudů předchůdců i následovníků Jana Palacha.

Prosinec


Malá dobříšská univerzita – Znaky a symboly v současném světě, přednáška PhDr. Olgy
Hegarové.
25 účastníků

Oddělení pro dospělé pořádalo v r. 2018 celkem 341 akcí, do nichž se zapojilo 7414 účastníků.

Dětské oddělení
Pro děti a mládež jsme v roce 2018 uspořádali téměř pětset akcí – výstavy, soutěže, divadelní
představení, koncerty, podvečerní čtení, Pasování, Klíčování, scénická čtení, literární besedy,
informační výchovy, besedy se spisovateli a významnými osobnostmi, autorská čtení, turnaje v
deskových a Rpg hrách, Listování, výlety a literární cestovky, příměstský tábor letní a podzimní, Book
con, Noc s Andersenem, pravidelně se každý týden scházeli hráči deskové hry Magick the Cathering.
Velký zájem je o program KNIHOMRNĚ, určený rodičům – prarodičům s dětmi od 0 měsíců po
předškolní věk. Každý měsíc nám na tuto akci chodí šest skupinek po patnácti maminkách s dětmi, to
je téměř 90 účastníků.
V roce 2018 jsme uspořádali pět pořadů pro rodiny: Můj přítel knihovna, Ať žije rodina, Piknikový
knižní bazar, Den pro dítě s knihou, Šance na fajn odpoledne. Velkou oblibu mají pravidelné měsíční
Výtvarné dílny s Jíťou.



Pravidelně každý týden se koná Čtenářský kroužek.

37/259 účastníků



Šachový kroužek se konal v roce 2018 třicetdevětkrát.

39/310 účastníků



HTC vive – virtuální realita



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

50/50 účastníků

38 setkání/178 účastníků

Leden


Zvířátka z kolíčků – výtvarná dílna pro děti.

42 účastníků



Chvíle pro pohádku – divadlo Dr.Ženatého zahrálo pohádku Tobiáš.

38 účastníků



Pasování prvňáčků – téměř 200 prvňáčků bylo pasováno na Rytíře a Rytířky krásného slova.
Pasováni byli na Zámku 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.
3/368 účastníků

Únor


Fotorámeček na míru -- výtvarná dílna pro děti .



Chvíle pro pohádku – Milion koček – scénické čtení pohádky od americké výtvarnice Wandy
Gág.
27 účastníků



Knihomrně – první setkání rodičů a nejmenších dětí

42 účastníků

80 účastníků
(39 rodičů+41 dětí)

Březen – měsíc čtenářů


Po dobu jarních prázdnin jsme rozšířili výpůjční dobu na oddělení pro děti i na
dopolední hodiny, celkem o 9 hodin.



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



Týden pro Tibet – výstava knih a vyvěšení tibetské vlajky.



Výtvarná dílna - Zvířátka a postavičky z ruliček.

34 účastníků



Chvíle pro pohádku – Tibetské lidové příběhy.

25 účastníků



Přechod přes Himaláje – dopolední program pro žáky osmých a devátých tříd, který kopíruje
přechod tibetských dětí přes Himaláje, aby se mohly vzdělávat ve svém jazyce. Program
zahrnoval shlédnutí dvou dokumentárních filmů, simulaci přechodu přes pohoří a odbornou
přednášku.
2/101 účastníků



Noc s Andersenem – v dobříšské knihovně se nocovalo již po patnácté. I letos na děti čekal
bohatý program: Téma bylo Tibet a tak jsme dobrodružně přecházeli Himaláj, sypali mandalu,
četli tibetské příběhy, ale také netibetsky opékali buřty.
21 účastníků



Knihomrně – zájem o tento pořad stoupá a již máme 4 skupiny po 46 dětech a rodičích.
4/46 +46

Duben


Motýli – výtvarná velikonoční dílna.



Pět minut před večeří – scénické čtení a dort jako odměna pro kolektivy 4.B II. ZŠ a ZŠ
Višňová za výtvarné práce v soutěži Kde končí svět – Máme rádi zvířata – Ptáci.

36 účastníků

2/ 50 účastníků


Chvíle pro pohádku - Prapraděti v prapravěku, scénické čtení na motivy Eduarda Štorcha.
24 účastníků



Herní víkend v knihovně – hraní deskových her, karetních a RPG her od pátečního večera do
nedělního poledne.
3/60 účastníků



Farmapark Soběhrdy – výlet s dětmi ve spolupráci s knihovnami z Příbramského klubka
jako odměna za příspěvky do celostátní soutěže Kde končí svět.
19 účastníků



Knihomrně - čtyři pořady pro rodiče a batolata.

4/95 účastníků
( 47 rodičů+48dětí)

Květen


Žížaly a jiná havěť – výtvarná dílna na jarní motivy.



Dobříš čte dětem – O princi s černým šátkem. Dobříšská verze celostátní kampaně Celé
Česko čte dětem. Scénické čtení pohádky.
14 účastníků



Den pro OTTU– slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen VÍTĚZŮM celostátní literárně
výtvarné soutěže OTTO, NO TOTO. Předsedkyní poroty byl český malíř a komiksový kreslíř
Karel Jerie. První cenu za literární dílo získala Anna Pomahac, Dover, USA a hlavní cenu za
výtvarnou práci obdržela Aneta Brynychová z Lysé nad Labem. Ceny darovala firma
DOOSAN BOBCAT EMEA
46 účastníků

36 účastníků



Dny her v knihovně – možnost zahrát si ve výpůjční době různé deskové hry.
12 účastníků



Knihomrně – čtyři programy pro rodiče a prarodiče s nejmenšími dětmi.
4/101 účastníků
( 48 dospělých a 53 dětí)

Červen


Týden pro děti - velká soutěžní hledačka pro mladší i starší děti s úkoly po celém městě.
10 účastníků



Lodě k vodě - výtvarná dílna s Jíťou.



Den bez obalu – besedy, dílny, film, veganské pohoštění, výměnný sekáč, - vše na
podporu ekologického přístupu k planetě. Připravila Čajovna Dobříš a iniciativa
Komunitní nákupy Dobříš ve spolupráci s knihovnou a městem Dobříš.
60 účastníků



Knížka pro prvňáčka – osmý ročník projektu na podporu čtenářství. Prvňáčkům byla
předána knížka při slavnosti Klíčování. Knížka je určena výlučně pro ně a je jim
odměnou za celoroční snažení. Ve školním roce 2017/18 to byla kniha spisovatelky

22 účastníků

Evelýny Koubové a ilustrátorky Radomíry Kielbergerové – Bráchova bota.

7/164 účastníků


Putování za Dášenkou – exkurze v knihovně a bojová hra po cestě do Památníku K.Č.
pro pražské školáky ze ZŠ Resllova.
20 účastníků



Literární cestovka – po stopách dobříšské historie se vydali vybraní žáci pátých tříd ZŠ.
3/40 účastníků

 Princ s černým šátkem – scénické čtení Divadla Knihovna v domově seniorů pro seniory a
pro děti ze ZŠ Lidická.
46 účastníků


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. Piknik byl doplněn domácím občerstvením.
60 účastníků



Knihomrně – v červnu jsme pro velký zájem museli přidat další skupinu.

5/ 82 účastníků

Červenec a srpen


Dopolední program pro děti z příměstského tábora Orel.



V srpnu se konal již 8. ročník MINITÁBOR S KNIHOU. Hlavním tématem byla
ekologie. Pro děti byl připraven bohatý celodenní program, jeden výlet celodenní, další
půldenní, divadelní představení, výtvarné i řemeslné dílny, noční bojovka. Poslední noc
tábora se spalo v knihovně.
23 účastníků



Dcery matky Země - v rámci příměstského tábora městská knihovna zorganizovala také
divadelní představení společnosti TOTEM pro veřejnost v anglickém parku.

24 účastníků

105 účastníků

Září



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



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



Šutr – výtvarná dílna s Jíťou.

24 účastníků

Říjen


TÝDEN KNIHOVEN 1. – 7. října
Po celý týden byla vyhlášena čtenářská amnestie, odpouštění všech dluhů a vroubků. Také
čtenáři přihlášení v tomto týdnu mají registrační poplatek na jeden rok zdarma.



Zvonkohra – výtvarná dílna s Jíťou.

31 účastníků



Kvízové odpoledne a den otevřených dveří.

20 účastníků



Pevnost Bojajár – akční soutěž v knihovně.

80 účastníků



Založení republiky – beseda novináře Martina Gromana s žáky 2. a 3. tříd.
2/100 účastníků





Podzimní MINITÁBOR S KNIHOU – dvoudenní tábor o podzimních prázdninách na
téma Dušičky a Halloween, výroba věnců, návštěva místního hřbitova, výlet na Slavín,
navštívení pražské knihovny, přespání v naší knihovně, strašidelná noční stezka.
2/24 účastníků

Knihomrně

5/91 účastníků

Listopad


Javorové růže – výtvarná dílna s Jíťou.



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



Chvíle pro pohádku - podvečerní čtení pro mladší děti o Kocourovi v botách.



Osudové osmičky – beseda s novinářem Martinem Gromanem s žáky 8. a 9. tříd.

18 účastníků

16 účastníků

2/77 účastníků


Šance na fajn odpoledne - odpolední program pro děti a rodiče sdružení Dej mi šanci
s výtvarnou dílnou, hudbou, scénickým čtením a domácím občerstvením.
27 účastníků



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



Počmárej si svou knihovnu – i letos jsme se zapojili do celostátní akce Den poezie a vyzvali
naše čtenáře k napsání vlastních veršů na okna, dveře, skla a zrcadla knihovny.
6 účastníků



Knihomrně

5/85 účastníků

Prosinec



Ryby – raci - výtvarná dílna s Jíťou.



Knihomrně

21 účastníků
5/86 účastníků

Celý školní rok probíhaly v knihovně exkurze, tématické besedy a lekce informační výchovy pro oba
stupně základních škol, některé ročníky gymnázia, pro Základní školu Lidická, Waldorfskou školu
v Příbrami a mateřské školy. Stále větší poptávka je ze strany škol a školek z okolních měst a vesnic.
Dětské oddělení uspořádalo v roce 2018 468 akcí, kterých se zúčastnilo 7848 zájemců.

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ
Personální obsazení k 31.12.2018
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. Pipota Tomáš knihovník v odd. pro děti, tvorba a úprava www stránek, sociální sítě, kulturně
výchovná činnost, propagační činnost
1 úvazek
Skopcová Jitka knihovnice v oddělení pro děti, výpůjční služby, tvorba a úprava www stránek,
sociální sítě, výtvarné dílny, služba MVS
1 úvazek
Hasák Radek knihovník v oddělení pro děti, výpůjční služby, údržba knihovního fondu, propagační
činnost
0,50 úvazku
Kleisnerová Jana knihovnice v odd. pro dospělé, výpůjční služby, údržba knihovního fondu,
objednávání knih
1 úvazek
Kopáčková Alena 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. 2018 byl 7 úvazků.

RŮZNÉ
Počet obyvatel města Dobříše k 31. 12. 2018 je 9091 obyvatel.
24,44 % obyvatel je čtenáři Městské knihovny Dobříš.
64,1 % dětí do 15 let jsou čtenáři Městské knihovny Dobříš.
Počet výpůjček na 1 obyvatele je 7,93 svazků (knih a periodik).

V roce 2018 nás podpořili:
MINISTERSTVO KULTURY ČR
STŘEDOČESKÝ SKIP
ČESKÁ KNIHOVNA
BOBCAT – DOOSAN
BIOS
Cukrárna STÁŇA
PhDr. Marie HRUŠKOVÁ
Petr KADLEC
Řeznictví DVOŘÁK
Tiskárna Petr DVOŘÁK
DOKAS
ZÁMEK DOBŘÍŠ
PRAŽÍRNA VOZNICE
ČAJOVNA DOBŘÍŠ
CENEGA GAMES
ALTAR
TOMOVY HRY
LORI GAMES
Nakladatelství FANTOM PRINT
ČERNÝ RYTÍŘ
MINDOK
ALBI
ARKHAM
Nakladatelství HOST
Nakladatelství CREW s.r.o.
Nakladatelství COMICS CENTRUM
Zanir

Nakladatelství MARTINUS
REX hry
Enjoy Team
Časopis PEVNOST
Nakladatelství GORGONA
DRAČÍ HLÍDKA
FANTASYMAG.CZ
DOBŘÍŠ NETWORK
BLACKFIVE
VANILI.CZ

Děkujeme.

MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ

Příspěvek na činnost od města Dobříš
Dotace Ministerstva kultury KNIHOVNA 21. století

Zapsala : Mgr. Kateřina Pechová
8.března 2019

Dobříš

4 930 000,- Kč
27 000,- Kč

MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOBŘÍŠ
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2018
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