MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOBŘÍŠ

Výroční zpráva za rok 2019
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
Rok 2019 byl rokem velké rekonstrukce sportovní haly a značně se dotknul i knihovny a jejího
provozu. Výměna oken a topení, zateplení fasády a nová vzduchotechnika v celém objektu si vyžádaly
rok stavebních prací. Na naši žádost stavební úpravy v knihovně probíhaly v měsících červenci a
srpnu - v měsících s nejslabším provozem. Knihovna byla pro veřejnost uzavřena od 26. června
do 9. září, tedy více než dva měsíce. Velmi nás potěšilo, že počet čtenářů za rok 2019 přesto narostl a
počet výpůjček zůstal téměř stejný.
Nová těsnící okna a funkční regulovatelné topení jistě zvýšilo komfort knihovny jak pro zaměstnance,
tak pro čtenáře, co však rekonstrukce nevyřešila, je nedostatek prostor pro akce v knihovně. Neustále
nám přibývají zájemci o vzdělávání a to ve všech věkových kategoriích. Počet studentů VU3V přesáhl
30 osob a do malého sálku se více než 30 seniorů nevejde, evidovaných Knihomrňat je přes sto.
Nezbývá nám prostor, kde pořádat besedy pro školy a začínáme se ocitat v situaci, kdy budeme muset
zájemce o vzdělávání odmítat. Bohužel, vidina nové budovy Knihovny se spolkovou činností se
vzdálila do nedohledna a řešení této situace se jeví jako patové.
V roce 2019 jsme získali první místo v celostátní soutěži o nejlepší dětské oddělení KAMARÁDKA
KNIHOVNA. První místo v kategorii měst a obcí do 10.000 obyvatel a i celkové prvenství a titul
KAMARÁDKA KNIHOVNA. Porota hodnotila přihlášené knihovny v celé republice. Nejprve
porovnávala vysvědčení, které dětští čtenáři svým knihovnám vystavily. Děti zde známkovaly jako ve
škole a hodnotily chování knihovníků, výběr knih, pracovní místa, interiér knihovny. K množství
vyplněných vysvědčení a „prospěchu“ knihovny se přihlíželo také k výpůjční době, počtu dětských
čtenářů na počet obyvatel, počtu akcí pro děti, dostupnosti knihovny z centra obce. Knihovny, které se
dostaly do finále navštívila porota osobně a zde ji zajímal interiér knihovny, prostředí a atmosféra. Na
první místo ve své kategorii jsme dosáhli již několikrát, ale hlavní cenu jsme získali poprvé.

V soutěži MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROKU 2019 jsme se také dostali do finále, ze soutěže jsme
museli ale odstoupit kvůli rekonstrukci budovy. Komise vítězné knihovny objížděla právě o letních
prázdninách a tak nemohla tu naši navštívit.
Město Dobříš získalo za činnost Městské knihovny Dobříš v roce 2019 1. místo v soutěži OBEC
PŘÁTELSKÁ RODINĚ A SENIORŮM a to ve své kategorii do 10 000 obyvatel. S oceněním byla
spojena dotace ve výši 898 750,-Kč, kterou jsme využili na činnost knihovny – materiál na výtvarné
dílny, hudební nástroje, výukové pomůcky a materiály, rozkládací stany na akce, lektorné, dramatický
a hudební program apd.
Po dlouhých přípravách a jednáních o autorských právech jsme se rozhodli vydat Dobříšské pověsti
v komiksu. Jako autora jsme si vybrali renomovaného výtvarníka a komiksového kreslíře Karla
Jerieho. Finance jsme se snažili získat ze dvou zdrojů. První byla dotace z MKČR na 150. výročí
narození dobříšského historika Ludvíka Kopáčka 210 000,- Kč a druhý zdroj byl veřejná sbírka.
Dotaci jsme získali a sbírka stále probíhá. Komiks bude vydán v roce 2020.

Stále trvá velký zájem o program pro nejmenší čtenáře KNIHOMRNĚ, který vychází z celostátního
projektu BOOKSTART – S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA. V současné době máme již sedm skupin
maminek s dětmi, které přicházejí do knihovny jednou měsíčně na program, který se skládá z říkadel,
písniček, rytmických, divadelních, pohybových a společenských prvků.
Další grant od Ministerstva kultury ČR K21 ve výši 10.000,- jsme obdrželi na projekt Malá
dobříšská univerzita. Díky tomu jsme mohli do dobříšské knihovny pozvat např. odborníky MUDr.
Jana Pirka, genetika Jiřího Černého, novináře či historika Martina Gromana.

Plánovanou dvoudenní srpnovou konferenci Těžká sláva EGONA HOSTOVSKÉHO jsme museli
zrušit a to z několika důvodů - nevyjasněná situace v Památníku Karla Čapka (část konference se měla
odehrát zde), rekonstrukce knihovny ( část účastníků akce měla přespat v knihovně) a malý zájem ze
strany knihovníků.

V roce 2019 jsme se již potřetí zúčastnili celostátní akce NOC LITERATURY, kdy známí herci
Miloň Čepelka a Andrea Černá četli ukázky z novinek evropské literatury. Čtení se konalo z části na
peróně dobříšského nádraží, dále v čekárně a nakonec se četlo ve vagoně.

I v tomto roce jsme vyhlásili, uskutečnili a vyhodnotili celostátní literárně – výtvarnou soutěž
SAMET A MY k 30. výročí Sametové revoluce. Předsedkyní poroty byla výtvarnice a komiksová
kreslířka Lucie Lomová. Ceny v hodnotě 15.000,- Kč darovala firma Bobcat –Doosan- Emea.
Pro knihovnice dětských oddělení bývalého příbramského okresu jsme uspořádali seminář s Mgr.
Janou Novákovou o vývojové psychologii dítěte s praktickou ukázkou našeho Knihomrněte. Tato akce
byla finančně podpořena grantem MKČR a Středočeským SKIP.
V programu PŘÁTELÉ KNIHOVNY máme již 1105 členů.

Novou aktivitou v tomto roce je setkávání paní, dívek a slečen nad ručními pracemi v knihovně tzv.
RUČPRČKY. Jednou měsíčně pod vedením lektorky Lenky Kšanové si každý zdarma může
vyzkoušet základy háčkování, pletení, nové vzory a techniky. Setkání jsou otevřena všem a mají
velice příjemnou atmosféru.

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. Velký ohlas má zavedení nové služby: posílání předupomínek.

Výše registračních poplatků zůstala i v roce 2019 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 3 dětští a 4 dospělí čtenáři.

Statistické výsledky ve výpůjčních službách v období 2017 -2019
2017

2018

2019

2053
1130
923

2222
1241
981

2254
1258
996

Výpůjčky celkem
dospělí beletrie

69875
29684

72105
30520

72052
29723

naučná
periodika
audioknihy
e-knihy
deskové hry a jiné
celkem
děti beletrie
naučná
periodika
audioknihy
e-knihy
deskové hry a jiné
celkem

10496
6666
1120
76
56
48098
15080
4587
870
870
9
385

9798
6362
1249
91
413
48433
17084
4767
930
596
8
287
23672

9283
6278
1675
117
115
47191
18284
4630
1050
532
10
355
27861

62179

53913

57627
885
15534

Registrování čtenáři celkem
dospělí
děti

21777

Počet návštěvníků

Akce celkem
Návštěvnost akcí

791

809

14616

15262

Ačkoli knihovna byla více než dva měsíce kvůli rekonstrukci uzavřená, počet registrovaných čtenářů
se zvýšil o 32 uživatelů knihovny. Počet výpůjček zůstal téměř stejný. Včasným avizováním, že bude
knihovna zavřená, jsme dali čtenářům možnost dostatečně se zásobit knihami, časopisy, audioknihami
i deskovými hrami na letní měsíce. Po dobu uzavření knihovny měli také možnost vracet dokumenty
do Biblioboxu, který nám ochotně půjčila Krajská knihovna v Liberci. Tuto službu využilo 98 čtenářů,
kteří vrátili tímto způsobem 482 knih.
Počet vzdělávacích a kulturních pořadů zůstává přibližně stejný již několik let. To je dáno tím, že
jsme prostorově i personálně knihovnu využily na 100% a nemáme již žádné možnosti, kam se dále
posouvat.
Dospělí čtenáři si v průběhu roku 2019 půjčili celkem 47191 knih. Více se půjčovala beletrie.
Největší oblíbenost na žebříčku popularity a tedy i nejvyšší četnost výpůjček získaly knihy:
1. Patrik Hartl: Prvok, Šampón, Tečka
2. Patrik Hartl: Nejlepší víkend
3. Patrik Hartl: Malý pražský erotikon

43 x půjčeno
42 x půjčeno
36 x půjčeno

Největší popularitě se v naučné literatuře těší:
1. Aleš Palán: Raději zešílet v divočině:setkání se šumavskými samotáři
2. Jitka Vodňanská: Voda, která hoří
3. Petr Wohlleben: Tajný život stromů

15x půjčeno
11x půjčeno
9x půjčeno

Děti si za rok 2019 půjčily celkem 27861 knih.
Nejčtenější beletrií v oddělení pro děti se staly knihy:
1. Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky všechny díly
2. Jenny Dalle: Lenny – líné štěňátko
3. Tanya Stewner: Alea, dívka z moře

25x půjčeno
15x půjčeno
14x půjčeno

Nejvíce půjčovaná dětská naučná literatura:
1. Švarc, Josef: Jak to chodí na železnici
2. Švarc, Josef: Jak to chodí u hasičů
3. Doba ledová. Obrazový slovník

19x půjčeno
14x půjčeno
14x půjčeno

Stále je mezi čtenáři oblíbená Meziknihovní výpůjční služba. V roce 2019 bylo kladně vyřízeno 145
požadavků ze 145 .
Stále 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.

Návštěvníci celkem
fyzické návštěvy dospělí
děti
Využití přístupu na internet dospělí
děti
kulturní a vzdělávací akce
návštěvy www
návštěvy on-line katalogu
počet odběratelů FACEBOOK
Views
Počet odběratelů YOU TUBE
Počet odběratelů INSTAGRAM

2018
188934
13249
11824

2019
373643
13354
12192

2020
434421
12566
11006

673
7924
14616
80443
18341

778
1032
15262
112803
16929
1820
221168
141
223

728
1120
15534
144055
13519
1636
233573
144
540

1574
224530
107
362

Počet čtenářů, zvláště seniorů a nemocných, kteří mají zájem o donáškovou službu zůstává
dlouhodobě stejný. Tuto službu využilo 11 čtenářů 121x.

KNIHOVNÍ FONDY

Celkový stav knihovního fondu byl k 31.12.2019 40.014 svazků.

Celkový stav knihovního fondu
naučná lit. pro dospělé
krásná lit. pro dospělé
zvukové knihy pro dospělé
deskové hry pro dospělé
naučná lit. pro děti
krásná lit. pro děti
zvukové knihy pro děti
deskové hry pro děti
ostatní dokumenty
Periodika celkem titulů
děti
dospělí

2017
40991
13593
16219
298
1
3681
6968
138
40
53
60
16
44

Oddělení pro dospělé celkem svazků
Oddělení pro děti celkem svazků

2018
39112
13197
15883
346
1
3142
6306
162
74
1
16
53

2019
40014
13454
16384
422
1
3129
6459
86
78
1
60
16
44

30250
10649

29427
9685

29838
9588

Přírůstky knihovního fondu celkem
dětské oddělení
dospělé oddělení

1525
516
1009

1691
597
1094

1182
397
1085

Úbytky knihovního fondu celkem
dětské oddělení
dospělé oddělení

2610
1489
1121

3570
1740
1830

581
251
330

69

V roce 2019 byly do knihovny pořízeny knihy v hodnotě 284.645,- Kč a periodika za 53.889,- Kč.

KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO VEŘEJNOST A ŠKOLY
Veřejnosti a školám jsme nabídli v r. 2019 885 akcí.
Celkem tyto akce navštívilo 15.534 účastníků.
Oddělení pro dospělé


Knihovnice pravidelně každý týden navštěvují Domov seniorů a besedují zde o literatuře.
33 návštěv/171 účastníků



Od roku 2015 pravidelně každou středu běží již 5 kurzů Angličtiny nejen pro seniory.
183 lekcí/ 585 účastníků



Jóga s Dášou Berkovou

37 lekcí /293 účastníků



Virtuální Univerzita třetího věku – letní semestr České dějiny II, zimní semestr Genealogie

11 setkání /259 účastníků

Leden


Emminy deníky z cest – výstava fotografií Světlany Škrlové, místní fotografky.

Únor


Malá dobříšská univerzita – Kristina Váňová, ředitelka Památníku Karla Čapka a její
přednáška Fenomén STRŽ.
54 účastníků



Tys mě vedl: Alois Klar a péče o nevidomé v Čechách – výstava.

Březen
Pro naše čtenáře jsme v Březnu měsíci čtenářů připravili:


Malá dobříšská univerzita – Genetika a náš život . přednáška Prof. RNDr. Jan Černý Ph.D.
65 účastníků
 Procházka dílem Karla Čapka – monodrama paní Stanislavy Hoškové.
25 účastníků
 Kino knihovna – film TO SPRÁVNÉ DÍTĚ.
účastníků

14

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


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



Tibet – historie a současnost – výstava.



Čtenář roku – letos se v této celostátní akci vyhlašoval nejlepší čtenář MUŽ a knihovna
vyhodnotila jako vítěze pana Stanislava Rathouského z Rosovic, který navštívil knihovnu
v roce 2018 79x a vypůjčil si 225 knih.

Duben


Malá dobříšská univerzita – Jak si poškozujeme zdravé srdce – Prof. MUDr. Jan Pirk
110 účastníků



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



Krása motýlých křídel - výstava .

Květen



Noc literatury – na nádraží, na peróně, v čekárně i ve vagóně četli díla předních evropských
spisovatelů známí herci Andrea Černá a Miloň Čepelka.
42 účastníků



Malá dobříšská univerzita – Hanzelka – Zikmund přednáška publicisty a cestovatele Petra
Horkého.
73 účastníků



Dvoudenní výlet pro studenty VU3V za památkami Jižní Moravy – Mikulov, Pavlov.
5/30 účastníků



Zikmund – Hanzelka – výstava fotografií Petra Horkého.

Červen


Malá dobříšská univerzita –600 let husitství- přednáška PhDr. Roberta Šimůnka o vzniku,
významu a dopadu husitství.
30 účastníků



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



Samet a my - výstava vítězných prací z celostátní literárně výtvarné soutěže.

Ve středu 26.6. 2019 se knihovna uzavřela pro veřejnost z důvodu rekonstrukce budovy do 8.9.
2019.

Září


Nebojte se netopýrů - přednáška Zuzany Strnadové o netopýrech, ukázka batdetektonu a
ochočených i hendikepovaných netopýrů.
40 účastníků



Ať žije rodina - program pro děti i rodiče s hudbou, divadlem, scénickým čtením a
občerstvením.
29 účastníků



Den bez obalu - dopolední Přednáška ExtinctionRebellion Česká republika O klimatu bez obalu,
aneb Míříme k vyhynutí?
14 účastníků



Krajina se zvěří - dvojvýstava fotografií Jakuba Hrubého a maleb Michaeli Burdové.

Říjen
1.- 7. října celostátní akce TÝDEN KNIHOVEN


Výlet k jezeru Como – monodrama v podání Stanislavy Hoškové.



Kino knihovna – promítání filmu Pěna dní.

7 účastníků



Komentovaná procházka Dobříší s průvodkyní Ivou Petřinovou.

40 účastníků

22 účastníků



Čajovna knihovna – ochutnávka různých druhů čaje s odborným výkladem při sobotním
půjčování.
10 účastníků



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



Malá dobříšská univerzita – Chronické bolesti zad – přednáška s praktickými ukázkami
Bc.Jany Jarošové.
35 účastníků

 Rozkulačeno – výstava Ústavu pro studium totalitních režimů s podtitulem Perzekuce
selského stavu.
Listopad


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



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



Malá dobříšská univerzita – Sametová revoluce – novinář Martin Groman přiblížil
posluchačům příčiny, vznik a dopady události, která se nastartovala před 30 lety.
25 účastníků



Koloběžkou po Asii –cestopisná přednáška Marka Jelínka.



Šance na fajn odpoledne – program pro děti a rodiče ze sdružení Dej mi šanci s hudbou,
pohádkou, výtvarnou dílnou a domácím občerstvením.
21 účastníků



Listopad 89 – výstava fotografií dobříšské rodačky Hany Rysové.

10 účastníků

Prosinec


Malá dobříšská univerzita – Brazília – město – sen –přednáška Yvonny Fričové o jednom
z nejzajímavějších měst na světě. Autorem fotografií a knihy je Pavel Frič.
40 účastníků

Oddělení pro dospělé pořádalo v r. 2019 celkem 355 akcí, do nichž se zapojilo 7190 účastníků.

Dětské oddělení
Pro děti a mládež jsme v roce 2019 uspořádali více než 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 sedm skupinek po patnácti maminkách s dětmi, to
je téměř 100 účastníků.

V roce 2019 jsme opět uspořádali pět akcí 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.

40/160 účastníků



Šachový kroužek se konal v roce 2019 devětkrát.

30/150 účastníků



HTC vive – virtuální realita



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

80/1800 účastníků

39 setkání/ 312 účastníků



Knihomrně

56 pořadů/ 977 účastníků

Leden


Malujeme na sklo – výtvarná dílna pro děti.



Chvíle pro pohádku – Ferda a jeho přátelé, divadlo Knihovna četlo pohádku dětem a jejich
rodičům a prarodičům na počest Ondřeje Sekory k jeho 120. narozeninám.
24 účastníků



43 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.
5/412 účastníků

Únor


Pavouček pro štěstí -- výtvarná dílna pro děti .

21 účastníků

1. Chvíle pro pohádku – Já, Baryk – odpolední scénické čtení pohádky.
účastníků

18

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.
15 účastníků



Výtvarná dílna - Duhová mandala.

 Chvíle pro pohádku – Tajemství červené krabičky.
účastníků

32 účastníků
14

 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.
3/99 účastníků
 Noc s Andersenem – v dobříšské knihovně se nocovalo již po šestnácté. Letošní téma - Harry
Potter . Hry, výtvarné dílny, noční bojovka, táborák.
21 účastníků

Duben


Vázička z ručního papíru – výtvarná dílna.



Chvíle pro pohádku - Staré řecké báje a pověsti.

36 účastníků

7 účastníků

Květen


Origami květina – výtvarná dílna na jarní motivy.



Dobříš čte dětem – Mary Poppins a malíř. Pohádka s výtvarnou dílnou pod vedením
akademického malíře Miro Pograna. Dobříšská verze celostátní kampaně Celé Česko čte
dětem.
18 účastníků



Sametové odpoledne– slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen v celostátní literárně
výtvarné soutěži SAMET A MY. Předsedkyní poroty byla česká výtvarnice a komiksová
kreslířka Lucie Lomová. První cenu za literární dílo získala devatenáctiletá Eva Svobodová z
Plzně a hlavní cenu za výtvarnou práci obdržela třináctiletá Tereza Havelková z Dobříše.
Ceny opět darovala firma DOOSAN-BOBCAT- EMEA.
45 účastníků

28 účastníků

Červen



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



Den bez bariér – každoroční celodenní program pro děti z Jedličkova ústavu.

60 účastníků



Plackovací samoobsluha - výtvarná dílna s Jíťou

37 účastníků


Knížka pro prvňáčka – devátý 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 2018/9 to byla kniha spisovatele Miroslava
Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz – Kde se nosí krky.
8/124
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

Červenec a srpen
.


V srpnu se konal již 9. ročník MINITÁBORa S KNIHOU. Hlavním tématem byli
INDIÁNI. Pro děti byl připraven bohatý celodenní program, jeden výlet celodenní, jeden
půldenní, divadelní představení, výtvarné i řemeslné dílny, noční bojovka. Poslední noc
tábora se spalo v knihovně.
23 účastníků



Jabloňová panna - v rámci příměstského tábora městská knihovna zorganizovala také
divadelní představení pro veřejnost v anglickém parku.
106 účastníků
Září



Den bez obalu
O klimatu bez obalu – 2 přednášky Filipa Rozenkrance pro 9. ročníky ZŠ Dobříš.
50 účastníků

PET art – výtvarná dílna s Jíťou.
Výroba květinové brože z filcu – výtvarná dílna.
Hudbou proti klimatickému žalu – bubnovací dílna s Jiřím Štěpem.

8 účastníků
10 účastníků
13 účastníků



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



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



Roláž – výtvarná dílna s Jíťou.

29 účastníků

Říjen


TÝDEN KNIHOVEN 30. září – 6. října
Po celý týden byla vyhlášena čtenářská amnestie, odpouštění všech dluhů a vroubků. Také
čtenáři přihlášení v tomto týdnu mají registrační poplatek zdarma.



Barevné houbičky – výtvarná dílna



Nevidíme, neslyšíme – přednášky a dílny Přátel červenobílé hole pro žáky ZŠ. 5/103 účastníků



Pevnost Bojajár – akční soutěž v knihovně.

31 účastníků

58 účastníků



Podzimní MINITÁBOR S KNIHOU – dvoudenní tábor o podzimních prázdninách na téma
Dušičky a Halloween, výroba věnců, návštěva místního hřbitova, výlet za mumiemi do kostela
v Karlovicích a návštěva barokního areálu v Mariánské Týnici, přespání v naší knihovně,
strašidelná noční stezka.
6/24 účastníků



Příběhy malé Lupitiny Gonzáles – představení loutkového divadla Loutky bez hranic.
72 účastníků

Listopad


Panáček z brambor – výtvarná dílna s Jíťou.



Sametová revoluce – beseda novináře Martina Gromana s žáky 3. a 4. tříd.

34 účastníků

2/45účastníků



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



Ptala se Františka Marty - podvečerní čtení poezie pro děti k výročí Ivana Martina Jirouse.
16 účastníků



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



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

Prosinec


Zvonky z křížal - výtvarná dílna s Jíťou.

24 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 Lidickou a mateřské školy.
Stále větší poptávka je ze strany škol a školek z okolních měst a vesnic.
Dětské oddělení uspořádalo v roce 2019 530 akcí, kterých se zúčastnilo 8344 zájemců.
ORGANIZACE A ŘÍZENÍ
Personální obsazení k 31.12.2019

Mgr. Pechová Kateřina ředitelka, knihovnice v odd. pro děti, kulturně výchovná činnost
Skopcová Lenka

1 úvazek

zástupce ředitele, účetní, ved. odd. pro dospělé, vzdělávání dospělých
1 úvazek

Bodorová Romana knihovnice v odd. pro děti, výtvarnice, kulturně výchovná činnost,
propagace
Bc. Pipota Tomáš

1 úvazek

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
Radek Hasák

knihovník v oddělení pro děti, výpůjční služby, údržba knihovního fondu,
propagační činnost

Kleisnerová Jana
objednávání knih

0,50 úvazku

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

Alena Kopáčková

úklidové a pomocné knihovnické práce

0,50 úvazku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na dohodu o provedení práce jsou zaměstnáni:
Venderová Hana
Radek Hasák

knihovnice, akvizice, zpracování knih
akce pro děti

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2019 byl 7 úvazků.

RŮZNÉ
Počet obyvatel města Dobříše k 31. 12. 2019 je 9068 obyvatel.
24,85 % obyvatel je čtenáři Městské knihovny Dobříš.
85,49 % dětí do 15 let je čtenáři Městské knihovny Dobříš.
Počet výpůjček na 1 obyvatele je 7,95 svazků (knih a periodik).

V roce 2019 nás podpořili:
MINISTERSTVO KULTURY ČR

0,50 úvazku
0, 25 úvazku

STŘEDOČESKÝ SKIP
ČESKÁ KNIHOVNA
BOBCAT – DOOSAN
BOHEMIK
Cukrárna STÁŇA
PhDr. Marie HRUŠKOVÁ
Petr KADLEC
Manželé KRČMOVI
p. KONEČNÁ
Řeznictví DVOŘÁK
Tiskárna Petr DVOŘÁK
DOKAS
ZÁMEK DOBŘÍŠ
PRAŽÍRNA VOZNICE
ČAJOVNA DOBŘÍŠ
BIOS
CENEGA GAMES
ALTAR
TOMOVY HRY
LORIs GAMES
Nakladatelství FANTOM PRINT
ČERNÝ RYTÍŘ
MINDOK
ALBI
ARKHAM
Nakladatelství EPOCHA (FANTASTICKÁ EPOCHA)
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
BLACKFIRE
VANILI.CZ

Děkujeme.

MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ

Příspěvek na činnost od města Dobříš

5 000 000,- Kč

Dotace Ministerstva kultury KNIHOVNA 21. století

10 000,- Kč

Zapsala : Mgr. Kateřina Pechová
17.března 2020

Dobříš

MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOBŘÍŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2019
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