MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOBŘÍŠ
Výroční zpráva za rok 2021

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
I rok 2021 byl po všech stránkách zcela výjimečný. Celosvětová koronavirová pandemie pokračovala
a ovlivnila život veškerého dění. Městská knihovna Dobříš byla do 12.dubna 2021 pro veřejnost
zavřena. Během uzavření opět fungoval bezkontaktní výdej knih ve vestibulu knihovny, knihy jsme i
tento rok rozváželi do domácností.
V době uzavření knihovny (od 1.1. do 11.4.2021) jsme čtenářům rozvezli a bezkontaktně předali
3899 knih 767 čtenářům.
Všechny přednášky v letním semestru Malé dobříšské univerzity jsme převedli do virtuálního
prostředí, stejně tak lekce pro školy i pořad pro nejmenší Knihomrně. Studenti VU3V studovali
distančně. Do konce dubna jsme se setkávali se skupinou seniorů každý týden na platformě Jitsi Meat.
Významným počinem byla realizace a otevření venkovní čítárny Relaxbooks, která bude využívána
především v letních měsících při akcích pro školy i veřejnost. Relaxbooks byl postaven
z participačního rozpočtu Středočeského kraje a za přispění města Dobříš.

Povedlo se nám vyhlásit a zrealizovat další celostátní literárně výtvarnou soutěž k 100. výročí
narození spisovatele Ludvíka Aškenázyho Ludvík se neztratil. Letošní předsedkyní poroty byla
dobříšská výtvarnice a pedagožka Zuzana Hutňanová.

Rok 2021 probíhal jako rok Udržitelnosti v knihovnách. V září jsme otevřeli pro naše čtenáře a
návštěvníky SEMÍNKOVNU. Každý sem může přinést semínka ze svojí zahrady a také si přiměřeně
semínek odnést.

V době uzavření knihovny jsme dokončili a dovybavili oddělení 15+. Pořídili jsme zde nový gauč,
moderní led osvětlení a X box.

Po několika letech jsme také znovu navázali na spolupráci s Azylovým domem sv. Ludmily
v Mokrovratech a dvakrát měsíčně zde máme program pro maminky s dětmi.
V programu PŘÁTELÉ KNIHOVNY máme již 1271 členů.

VÝPŮJČNÍ SLUŽBY
Od roku 2015 využívá knihovna nový moderní výpůjční systém Tritius a s ním kompatibilní ONLINE 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.

V roce 2021 jsme nabídli našim čtenářům novou službu Kniha z knihovny, kdy si mohou klienti
objednat a koupit novou knihu a vyzvednout si ji v knihovně za zvýhodněnou cenu a bez poplatků za
balné a poštovné. Tuto službu využilo 122 zákazníků.

Výše registračních poplatků zůstala i v roce 2021 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
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Registrování čtenáři celkem
dospělí
děti

Akce celkem
Návštěvnost akcí

Z tabulky jasně vyplývá, že pandemická opatření, uzavření knihovny a omezení našich služeb se
odrazilo v počtu čtenářů i výpůjček. Zvýšil se počet dospělých čtenářů, naopak dětských čtenářů
ubylo více než 200. Nárůst je také vidět u výpůjček e-knih.
Dospělí čtenáři si v průběhu roku 2021 půjčili celkem 68.384 knih. Více se půjčovala beletrie.

Největší oblíbenost na žebříčku popularity a tedy i nejvyšší četnost výpůjček získaly knihy:
1. Lednická, Karin: Šikmý kostel 1.
2. Lednická, Karin: Šikmý kostel 2.
3. Morštajnová, Alena: Hotýlek
Bryndza, Robert: Mlha nad Shadow Sands

32 x půjčeno
29 x půjčeno
28 x půjčeno
26 x půjčeno

Největší popularitě se v naučné literatuře těší:
1. Honzák, Radkin: Všichni žijem´ v blázinci: současnost očima psychiatra
11 x půjčeno
Výborná Lucie : Mezi světy
11 x půjčeno
2. Půlkrábek, Jaroslav:Tajemné stezky: Šumavská toulání: Krajinou Zlaté stezky 10x půjčeno
3. Poncarová, Jana : Děvčata první republiky
9 x půjčeno
Palán, Aleš: Nevidím ani tmu
9x půjčeno
Děti si za rok 2021 půjčily celkem 21647 knih.
Nejčtenější beletrií v oddělení pro děti se staly knihy:
1. Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky - všechny díly
2. Disney, Walt: Výlet do světa aut
3. Ishida, Sui:Tokijský ghúl 1

16x půjčeno
10x půjčeno
9x půjčeno

Nejvíce půjčovaná dětská naučná literatura:
1. Švarc, Josef: Jak to chodí u hasičů
Moje první knížka o letadlech
2. Švarc, Josef: Jak to chodí na železnici
3. Reider, Katja: Hasiči jedou

11x půjčeno
11x půjčeno
10x půjčeno
9x půjčeno

Stále je mezi čtenáři oblíbená Meziknihovní výpůjční služba. V roce 2021 bylo kladně vyřízeno 134
požadavků ze 134, což je dokonce o 1 více než v roce 2020.
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
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KNIHOVNÍ FONDY

Celkový stav knihovního fondu byl k 31.12.2021 38895 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

2019
40014
13154
16384
422
1
3129
6459
86
78
1
60
16
44

Oddělení pro dospělé celkem svazků
Oddělení pro děti celkem svazků

13
42

2021
38895
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15363
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1
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53
13
40

29838
9588
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28262
10633

Přírůstky knihovního fondu celkem
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1188
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dospělé oddělení

397
1085

567
813

401
787

581
251
330

2897
53
2844

790
215
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Úbytky knihovního fondu celkem
dětské oddělení
dospělé oddělení

2020
38497
12333
15468
516
1
3148
6829
99
101
2
55

V roce 2021 byly do knihovny pořízeny knihy v hodnotě 245.394,- Kč, e-knihy za 19.600,-Kč a
periodika za 60.321,- Kč.

KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO VEŘEJNOST A ŠKOLY
Veřejnosti a školám jsme nabídli v r. 2021 406 akcí.
Celkem tyto akce navštívilo 16.508 účastníků.

Velmi stoupl počet účastníků akcí. Důvod je ten, že první tři přednášky Malé dobříšské univerzity
proběhly v online prostředí a měly tak mnohonásobně větší účast než přednášky naživo.
Oddělení pro dospělé

Pravidelné akce:


Knihovnice pravidelně každý týden navštěvují Domov seniorů a besedují zde o literatuře. I
v tomto roce byl provoz DS ve zvláštním režimu, a proto knihovnice mohly seniory navštívit jen
20x.
20 návštěv/133 účastníků



V říjnu jsme navázali spolupráci s Domem s pečovatelskou službou a 2x měsíčně docházíme
povídat si se seniory o knížkách.
3 návštěvy / 18 účastníků



Od roku 2015 pravidelně každou středu běží již 6 kurzů Angličtiny nejen pro seniory. Do
června se konaly online 2 kurzy, od září již pravidelně 6.
88 lekcí/ 262 účastníků



Jóga s Dášou Berkovou.



Virtuální Univerzita třetího věku – letní semestr Baroko, zimní semestr Cestování.

9 lekcí /69 účastníků

Studenti VU3V letní semestr studovali distančně, přednášky zimního semestru již mohli sledovat
v knihovně. Pro velký zájem jsme seniory museli rozdělit do 2 skupin, několik studentů pokračovalo ve studiu online. Zúčastnilo se 35 osob.
11setkání / 119 účastníků


Setkání v síti – do května jsme se setkávali každý týden se skupinou seniorů virtuálně na platformě Jitsi Meet. Společně řešili zábavné kvízy na trénování paměti, představili jsme knižní novinky,
pohovořili o tom, co je nového, co zajímavého čteme.
18 setkání/49 účastníků



Ručprčky - setkávání zájemců o pletení, háčkovaní.

3 setkání/ 55 účastníků

Leden
0 akcí

Únor


Malá dobříšská univerzita – Generace X,Y,Z -Mudr. Jana Peclová. Virtuální přednáška o
současných generacích.
1200 zhlédnutí

Březen


Malá dobříšská univerzita – válečná dopisovatelka a novinářka Petra Procházková online.
348 zhlédnutí

Duben


Malá dobříšská univerzita – Jak ptáci k peří přišli. Lektor Daniel Madzia, paleontolog a
popularizátor vědy - online.
491 zhlédnutí

Květen


Malá dobříšská univerzita – Česká média a covid. Sociolog Ivan Vodochodský - online.
504 zhlédnutí


V tichu a tmě - výstava Klubu přátel červenobílé hole (postižení hluchoslepotou).

Červen


Exkurze do Obořiště - prohlídka barokního klášterního kostela sv. Josefa pro studenty
VU3V .
47 účastníků



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



Ludvík se neztratil – 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 Heleny
Virgler a Martina Zajíce.
25 účastníků



100 let knihovnického zákona – výstava.



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

Říjen
4.- 10. října celostátní akce TÝDEN KNIHOVEN


Dobříší krok za krokem - komentovaná procházka s průvodkyní Ivou Petřinovou.
20 účastníků



Židovská Dobříš – komentovaná procházka s průvodcem Petrem Kadlecem.

20 účastníků



Já Eliška Přemyslovna – monodramatické představení Stanislavy Hoškové.

20 účastníků



Udržitelný svět? - přednáška Michala Broži z pražského centra OSN.

6 účastníků



Malá dobříšská univerzita – populární spisovatel Aleš Palán vyprávěl nejen o šumavských
samotářích.
31 účastníků



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



Promoce studentů VU3V – z důvodu koronavirové pandemie se studenti VU3V nemohli
zúčastnit slavnostní promoce na České zemědělské univerzitě v Praze. Slavnostní událost jsme
jim tedy uspořádali u nás v knihovně za přítomnosti pana starosty Pavla Svobody, doprovodu
saxofonu a projevu děkana ČZU ze záznamu.
20 účastníků

Listopad


Intenzivní kurz trénování paměti – třídenní kurz nejen pro seniory s novopackou trenérkou
paměti Stáňou Benešovou. Kurz se mohl uskutečnit zdarma díky finanční podpoře MAS
Brdy-Vltava.
3/ 30 zúčastněných



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.
130 zúčastněných



Malá dobříšská univerzita – Společenstvo objetí. Přednáška teologa, přírodovědce a pedagoga Marka
Orko Váchy.
45 účastníků



Triangl – výstava OBRAZŮ klientů občanského sdružení STÉBLO pod vedením Magdaleny
Westman.

Prosinec 0 akcí ( zhoršená kovidová situace)


Spolu – výstava obrazů Zuzany Lenerové.

Oddělení pro dospělé pořádalo v r. 2021 celkem 191 akcí, do nichž se zapojilo 5202 účastníků.

Dětské oddělení
Pro děti a mládež jsme v roce 2021 uspořádali 213 akcí, což je poměrně hodně, když vezmeme
v úvahu, že jsme mohli začít pracovat s dětmi naživo a systematicky až od září. Do té doby jsme
zrealizovali více než 20 online knihovnických lekcí pro školy, několik online výtvarných dílen a i
program pro nejmenší Knihomrně jsme přenesli do virtuálního prostředí.
Pravidelné akce:


Šachový kroužek

11 setkání/ 44 účastníků



Magick the gathering

21 setkání/143 účastníků



Knihomrně



Azylový dům - program pro maminky s dětmi

14 setkání/ 285 účastníků
3 setkání/ 18 účastníků

Leden


Sněhulák - zarážka za dveře – online výtvarná dílna pro děti.



Tučňáčí rodinka – online výtvarná dílna pro děti.

1600 zhlédnutí
396 zhlédnutí

Únor


Lapač snů -- online výtvarná dílna pro děti .

1700 zhlédnutí



Dekorace z ruliček - online výtvarná dílna pro děti .

1200 zhlédnutí



Skládaná liška z papíru - online výtvarná dílna pro děti .

200 zhlédnutí

Březen – měsíc čtenářů


Ptáčci z papíru - online výtvarná dílna pro děti .

743 zhlédnutí



Chobotničky z vlny - online výtvarná dílna pro děti .

316 zhlédnutí



Knihomrně online

381 zhlédnutí



Malé principál – online čtení pohádky.

467 zhlédnutí

Duben


Marka Míková – online beseda se spisovatelkou pro ZŠ TRNKA

42 účastníků



ČÁP - online výtvarná dílna pro děti .

16 zhlédnutí

Květen


Přívěsek ze špuntu - online výtvarná dílna pro děti .

153 zhlédnutí



Knihomrně online

244 zhlédnutí

Červen


Přívěsek ze špuntu - výtvarná dílna s Jíťou.



Klíčování – slavnostní předání „klíče“ od království písmenek všem prvňáčkům. Na této
slavnosti dostanou také žáci prvních tříd Knížku pro prvňáčka.



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

15 účastníků

Červenec a srpen.


V srpnu jsme pořádali již 11. ročník MINITÁBORA S KNIHOU a pro enormní zájem opět dva
turnusy. Hlavním tématem těchto příměstských táborů byla pověst. 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.
2/ 46 účastníků



Stará pověst a O Šemíkovi - v rámci příměstského tábora městská knihovna zorganizovala dvě
divadelní představení pro veřejnost v anglickém parku.
2/ 210 účastníků

Září


Kočka a myš – výtvarná dílna s Jíťou.



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



Herní víkend



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

11 účastníků

12 účastníků



Den pro Ludvíka – slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen v celostátní literárně výtvarné
soutěži.
58 účastníků

Říjen


TÝDEN KNIHOVEN 4. října – 10. října
Po celý týden byla vyhlášena čtenářská amnestie, odpouštění všech dluhů a vroubků. Také
čtenáři přihlášení v tomto týdnu mají registrační poplatek zdarma.



Den bez obalu –výtvarná eko dílna se Silvou Pileckou .



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



Stojánek na tužky – výtvarná dílna.

5 účastníků
84 účastníků
13 účastníků



Podzimní minitábor – jednodenní příměstský tábor s výtvarnou dušičkovou dílnou a pietní
procházkou na dobříšský hřbitov.
22 účastníků



Podzimní minitábor- výlet do Prahy, návštěva dílny MěK Praha Dok 16 a Národního
muzea.
6 účastníků

Listopad


Dušičkový věnec – výtvarná dílna s Jíťou.



BOokCon! – devátý ročník fantasy a sci-fi conu v dobříšské knihovně! Třídenní setkání milovníků

10 účastníků

žánrů fantasy, sci-fi, deskových, karetních a strategických her. Součástí jsou besedy českých,
slovenských vesmírných spisovatelů a nakladatelů.
3/130 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 byl křest knihy Pověsti z Dobříšska.

Prosinec


Vánoční svícen - výtvarná dílna s Jíťou.

9 účastníků

Dětské oddělení uspořádalo v roce 2021 213 akcí, kterých se zúčastnilo 11276 zájemců, z toho 7932
online.
U dětských čtenářů je po kovidové pauze patrný výrazný pokles jak čtenářů, tak v návštěvnosti akcí.

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

Personální obsazení k 31.12.2021
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

0,75 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. 2021 byl 7,25 úvazků.

RŮZNÉ
Počet obyvatel města Dobříše k 31. 12. 2021 je 8903 obyvatel.
22,58 % obyvatel je čtenáři Městské knihovny Dobříš.
57,36 % dětí do 15 let je čtenáři Městské knihovny Dobříš.
Počet výpůjček na 1 obyvatele je 7,68 svazků (knih a periodik).

V roce 2021 nás podpořili:
MINISTERSTVO KULTURY ČR

0,50 úvazku
0, 25 úvazku

STŘEDOČESKÝ SKIP
STŘEDOČESKÝ KRAJ
ČESKÁ KNIHOVNA
BOHEMIK
DOBŘÍŠ NETWORK
PRUSA RESEARCH
Nakladatelství CREW s.r.o.
COMICS CENTRUM
BIOS
Cukrárna STÁŇA
PhDr. Marie HRUŠKOVÁ
Petr KADLEC
Řeznictví DVOŘÁK
Tiskárna Petr DVOŘÁK
PRAŽÍRNA VOZNICE
ČAJOVNA DOBŘÍŠ
COLOR SPECIÁL
PIZZERIA OLIVO
CENEGA GAMES
ALTAR
TOMOVY HRY
LORIS GAMES
FANTOM PRINT
ČERNÝ RYTÍŘ
MINDOK
ALBI
ARKHAM
EPOCHA (FANTASTICKÁ EPOCHA)
HOST

ZANIR
MARTINUS
REX
PEVNOST
GORGONA
DRAČÍ HLÍDKA
FANTASYMAG.CZ
BLACKFIRE
VANILI.CZ

Děkujeme.

MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ ZABEZPEČENÍ

Příspěvek na činnost od města Dobříš

5 580 000,- Kč

Dotace Ministerstva kultury ČR VISK

40000,- Kč

Dotace Ministerstva kultury ČR K21 Čteme české autory

10 000,-Kč

Dotace Ministerstva kultury ČR K21 BOokCon

20 000,-Kč

Zapsala : Mgr. Kateřina Pechová
15. března 2022, Dobříš

MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOBŘÍŠ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2021
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