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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O KNIHOVNĚ 

 

  Městská knihovna, zřízená zastupitelstvem Města Velešín jako organizační složka, je 
Ministerstvem kultury ČR vedena v evidenci knihoven pod evidenčním číslem 0929 jako 
základní knihovna podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon. 
 
  Knihovna půjčuje dokumenty z vlastního fondu nebo knihovního fondu jiné knihovny 
prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby ( MVS).  
 
  V období od 3.4.2018 do 20.4.2018 byla provedena s použitím knihovního systému 
Clavius revize knihovního fondu. Na základě revize bylo vyřazeno celkem 1 911 svazků. 

    
  K 31. 8. 2018 ukončila pracovní poměr dosavadní vedoucí knihovny Mgr. Kamila 
Stehlíková. Vystřídala ji paní Jana Buchancová, která nastoupila do knihovny 1.8.2018. 
 
  Od 1.4.2019 začala pracovat v knihovně druhá knihovnice na plný úvazek, paní Vlasta 
Ferencziová, do jejíž pracovní náplně bylo nově zařazeno i psaní kroniky Města Velešín.  
Personální posílení knihovny umožnilo i rozšíření výpůjční doby ze současných 23 na 
25 hodin týdně.  
 
  Úklid v knihovně zajišťovala v minulých letech paní Jitka Ťupová, která ze zdravotních 
důvodů na konci letošního roku skončila. Od  1.1.2020 bude jako uklízečka přijata paní 
Milena Leebová. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  
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2. ČÍSELNÉ UKAZATELE KNIHOVNY 

V roce 2019 nebyla v řádné výpůjční dny knihovna uzavřena. 

 

Výpůjčky a uživatelé 

Sledované údaje 2018 2019 Rozdíl 

Výpůjčky celkem 17848 18943 1095 

naučná pro dospělé 1234 1989 755 

beletrie pro dospělé 13644 13640 -4 

naučná pro mládež 181 148 -33 

beletrie pro mládež 1070 1275 205 

Výpůjčky periodik 1719 1891 172 

Čtenáři celkem 431 458 27 

čtenáři do 15 let 138 145 7 

Návštěvníci knihovny 3995 5148 1153 
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3. KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE 

 
Kulturně výchovná činnost  

   Sledované údaje 2018 2019 Rozdíl 

Akce celkem 23 28 5 

z toho pro děti 20 21 1 

MVS - poskytnuté knihovnám 4 7 3 

MVS - vyžádané z knihoven 3 5 2 

 
 
3.1    Akce pro MŠ a ZŠ 

 Noc s Andersenem   
 Kam se ztratil pejsek Bobík 
 Informatické lekce, povídání o knihách 
 Pasování na čtenáře 

 
Programy jsou zpracovány v délce 45 až 90 minut. 
 
  Zahrnují úvodní seznámení dětí s knihovnou, povídání o oblíbených pohádkách, 
poučení, jak se ke knihám chovat, proč je dobré si chodit knihy půjčovat a proč je dobré si 
číst. Následuje společné čtení příběhu, kdy se děti aktivně účastní a do příběhu zasahují. 
Navazuje společné pátrání v prostorách knihovny. Děti pátrají například po písmenkách, 
po předmětech, které do knihovny nepatří,…apod. 
 
  Noc s Andersenem  je kostýmovaná večerní akce se zvláštním režimem, kdy si děti 
kromě společné pohádky a setkání se samotným Andersenem vyzkouší i kouzla, jako 
například malování do mléčné hladiny, výroba sopky….. 
 
  Prvňáčci jsou při první návštěvě knihovny v dubnu slavnostně pasováni na čtenáře a do 
konce školního roku následuje ještě jedna návštěva s programem. Pro děti ze ZŠ je 
program sestaven podobně, ale je už více využívána práce s textem. 
 
  Každá lekce je zakončena volným výběrem knih ke čtení a sladkou odměnou.  
Téma je vždy voleno s ohledem na věk dětí a podle případného požadavku učitelek MŠ, 
ZŠ nebo aktuálního období. 
 
  V roce 2019 se v knihovně vystřídalo postupně všech sedm tříd MŠ Velešín a tři třídy 
prvňáčků - každá třída dvakrát..Dále jedna skupina předškolních dětí z MŠ Dolní 
Třebonín, která má o využití našich programů pro děti zájem i v příštích letech. 

 
  Knihovna v loňském roce uspořádala po domluvě s vedením ZŠ dopolední komiksový 
workshop pro žáky devátých tříd, který nesl název „Malujeme, nehulíme“. S programem 
pro deváťáky přijel ilustrátor dětských knížek pan Adolf Dudek. 
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3.2  Akce pro veřejnost 
 Vernisáže ve spolupráci se ZUŠ Velešín 
 Výstavy 
 Tematické přednášky 
 Koncerty 
 Besedy 

 
  V loňském roce se podařilo navázat dobrou spolupráci s výtvarným oborem ze ZUŠ.  
Celkem děti vystavovaly v knihovně čtyřikrát.  
 
Názvy výstav: 

o Pod křídly 
o Malá netopýří pohádka 
o Obrazy louky 
o Prasátka a hvězdy 

 
  Mgr. Iva Hulíková, učitelka výtvarného oboru ZUŠ, v knihovně využila prostor 
k výstavám prací svých žáků. Výstavy vždy začínají malou vernisáží pro veřejnost. 
Zahajují je děti z hudebního oboru ZUŠ (žáci paní učitelky Bůžkové) a výstava trvá 
zpravidla jeden až dva měsíce. 
 
  Knihovna využívá výstavní prostor v chodbě celoročně.  
 
 V květnu proběhla výstava fotografií s názvem „Příroda kolem nás“ a byla vzpomínkou 
na pana Jiřího Szabó. V listopadu byla nainstalována další výstava fotografií pana 
Radovana Charwota. Protože návštěvníci knihovny tyto akce vítají, do roku 2020 je 
v plánu na chodbě nainstalovat nový lankový výstavní systém a prostor nabídnout 
dalším autorům s různorodou tvorbou. 
 
  V březnu - měsíci čtenářů - jsme vyhlásili Čtenářskou amnestii. To znamená, že po 
celý měsíc probíhalo odpuštění poplatků za pozdní vrácení knih a časopisů.  
Tento měsíc také vystoupila kapela Živulenky. Koncert přilákal hodně návštěvníků. 
 
  V dubnu jsme uspořádali křest knihy „Prokletí Schwartzovy vily“ velešínské autorky 
Sabiny Huřťákové Haškové, píšící pod pseudonymem Anna Beatrix Bártová. Z hojně 
navštívené akce vznikla i pěkná reportáž v regionálních TV  a  také v tisku 
(Českokrumlovský deník). 
 
  V září proběhla „Beseda s hudebním doprovodem“. Účinkující byli spisovatel  ilustrátor 
Jindra Čapek, spisovatelka Martina Málková a celý večer na kytaru doprovázel pan 
Jindra Čapek spolu s kytarovým umělcem Radkem Interholzem. 
 
  Od září do konce prosince trvala čtenářsky velmi úspěšná akce „Rande naslepo 
s knihou“. Nabalili jsme do papírového obalu knihy, které už jsou starší, a tudíž méně 
půjčované. Čtenáři si půjčili knihu, aniž by věděli, co si půjčují za titul. Drobnou 
nápovědou byla jediná věta z knihy napsaná na obale. Cílem akce bylo nabídnout 
čtenářům autory nebo žánry, po kterých by jinak v knihovně pravděpodobně nesáhli. 
Knih „naslepo“ se během trvání akce nakonec půjčily téměř dvě stovky.  
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  V říjnu přednášela v knihovně grafoložka paní Mgr. Lenka Brožíková. Přednáška byla 
pro návštěvníky velmi zajímavá, o čemž svědčila spousta dotazů, a po besedě se 
rozběhla živá diskuse. 
 
 
  V listopadu se konal „Folkový večer Luboše Hrdličky“. Jelikož pan Hrdlička bydlel 
dlouhá léta ve Velešíně, setkání proběhlo takřka v rodinné atmosféře. 
Také jsme se připojili k celostátní akci „Den veteránů“, která letos připadla 
 na 11.11.2019 
Na konci listopadu jsme ve spolupráci s KIC Velešín uspořádali „Andělské tvoření 
v knihovně“. Děti si vyrobily andělská křídla, lucerny a hvězdičky. S pravou andělskou 
výbavou se pak účastnily průvodu městem, který předcházel rozsvícení vánočního 
stromu.  
 
  V prosinci proběhla již podruhé akce „Koncert mezi knihami“. Vystupovala 
českokrumlovská kapela „Lakomá Barka“ a návštěvnost byla ještě vyšší než v loňském 
roce, proto bychom rádi udrželi otevírání adventu s Barkou i do dalších let.  
 
 
 

 
4. KNIHOVNÍ FOND 

 
  Fond knihovny se v roce 2019 rozrostl o 662 nových knih v celkové hodnotě 
199 371 Kč. Knihy nakupujeme částečně od dealerů, kteří do knihovny zajíždí a kteří 
poskytují cca 30% slevu - např. p. Prokop z BETA Dobrovský s.r.o.  
Knihy také získáváme darem přímo od některých autorů, našich čtenářů nebo 
kulturních institucí, například JVK ČB, Jihočeské muzeum apod..  
 
  O 25 titulů obohatila fond účast v projektu „Česká knihovna“, který vyhlašuje Národní 
knihovna. Knihy současných českých autorů, které byly získány z této dotace, mají 
hodnotu 6 612 Kč.   
V letošním roce jsme začali využívat k nákupu knih přes internet aplikaci TEAM 
LIBRARY, která poskytuje knihovnám velmi výhodné ceny a podmínky. 
 
  Využíváním různých bonusů a slev při nákupu knih do fondu se nám z uvedené 
celkové skutečné hodnoty knih 199 371 Kč podařilo za loňský rok ušetřit částku 
52 021 Kč.  
 
  V průběhu roku 2019 bylo vyřazeno 344 knih. Byly vyřazeny knihy opotřebené či 
duplicitní. Knihy byly ve větším počtu vyřazovány zejména při revizi knihovního fondu 
v roce 2018. 
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  Podle zákona č. 257/2001 (o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb) máme jako knihovna s knihovním fondem do 

100 000 svazků povinnost vykonat jednou za pět let revizi knihovního fondu.  

  Poslední revize se uskutečnila v roce 2018, v těchto dnech byla knihovna uzavřena.. 
Revizi provedli tehdejší knihovnice Mgr. Kamila Stehlíková a Vlasta Szabová.  
Na základě revize bylo vyřazeno celkem 1 911 svazků. Další povinná revize připadne 
na rok 2023. 
 
 
 

  Doplňování knižního fondu 
 

   Sledované údaje 2018 2019 Rozdíl 

Počet získaných svazků knih 685 662 -23 

z toho nákupem 663 644 -19 

darem 22 46 24 

 
K 31.12. 2019 byl knihovní fond tvořen celkem 17 853 svazky.  
 
 
Bylo vyřízeno 585 rezervací a průběžně jsou vyhledávány pro čtenáře jak knihy, tak 
informace. 
 
 
Přehled nejžádanějších titulů půjčených od 1.1.2019 do 31.12.2019 
 

1 Hartl Patrik Nejlepší víkend 22x 

2     Petiška Eduard Staré řecké báje a pověsti 21x 

3 Jakoubková Alena Dobrý manžel, který nemlsá 19x 

4 Mornštajnová Alena Hana 19x 

5 Mornštajnová Alena Tiché roky 19x 

6 Hartl Patrik Prvok, Šampón, Tečka a Karel 18x 

7 Mornštajnová Alena Hotýlek 18x 

8 Jakoubková Alena Prodám manžela- zn. Spěchá 17x 

9 Keleová- Vasilková Okénko do snů 17x 

10 Jakoubková Alena Manžel nikdy nespí 16x 

11 Petříková Renata Druhá šance 16x 

12 Roberts Nora Pravidla lásky 16x 

13 Jakoubková Alena Všude manžel o dvou kůrkách 15x 

14 Bártová Anna Beatrix Prokletí Schwartzovy vily 15x 

15 Bým Petr Vražda v dívčí garsoniéře 15x 
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5. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 
5.1  Výpůjční doba od 1. 1. 2019 

 pondělí:       8,00 - 11,30         12,30 - 17,00 

 středa:         8,00 - 11,30         12,30 - 16,00 

 čtvrtek:        10,00 – 11,30       12,30 - 17,00 

ZMĚNA výpůjční doby od 1. 5. 2019 

 pondělí:       8,00 - 11,30         12,30 - 17,00 

 středa:         8,00 - 11,30         12,30 - 16,00 

 čtvrtek:        8,00 – 11,30         12,30 - 17,00 

Personální posílení knihovny umožnilo  rozšíření výpůjční doby ze současných 23 na 25 
hodin týdně.  
 

   5.2  Poplatky 
 

Registrační poplatky   

 dospělí                                           60 Kč/rok 

 děti, studenti a důchodci                 30 Kč/rok 

Poplatky za služby: 

 Internet 

 

Zdarma 

 Kopírování  A4 - jednostranné  3 Kč 

 Kopírování  A4 - oboustranné  4 Kč 

 Kopírování  A4 - barevné 13 Kč 

 Kopírování  A3 - jednostranné 5 Kč 

 Kopírování  A3 - oboustranné 8 Kč 

 Kopírování  A3 - barevné 16 Kč 

 Vyřízený požadavek prostřednictvím 

Meziknihovní výpůjční služby  

50 Kč 
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Sankční poplatky :  

 1. upomínka                                     15 Kč 

 2. upomínka                                      25 Kč 

 3. upomínka                                      50 Kč 

 4. upomínka                                     100 Kč 

 Ztráta knihy, časopisu,                       pořizovací cena + 50 Kč  

 Ztráta čtenářského průkazu               10 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

  Jedinou letošní změnou v poplatcích je zvýšení poplatku za MVS ze současných 30 Kč 

na 50 Kč. Důvodem zvýšení byla úprava ceníku České pošty. Původní poplatek již 

dostatečně nepokrýval náklady spojené se zasíláním MVS. 

  Od 1. 6. 2019 je v platnosti nový aktualizovaný  KNIHOVNÍ ŘÁD, který byl dne 

25. 5. 2019 projednán a schválen radou Města Velešína.  

  Knihovna má v provozu vlastní webové stránky http://knihovna@velesin.cz. Stránky mají 
od prosince 2018 novou podobu a pravidelně je aktualizujeme. Nová verze zároveň 
zajišťuje správné zobrazení dat i na chytrých mobilních zařízeních.  Návštěvníci zde 
najdou on- line katalog, všechny informace o knihovně a jsou jejich prostřednictvím  
informováni o novinkách nebo chystaných akcích.  
 
  V tomto roce byl spuštěn facebookový profil knihovny s cílem propagovat akce a činnost 
knihovny i na sociálních sítích, a oslovit tak i mladší čtenáře. 
 
  Na začátku července 2019 jsme na nově zrekonstruovaném autobusovém nádraží 
založili „Miniknihovničku“, kterou pravidelně udržujeme, doplňujeme a případně třídíme, a 
připojili jsme se tak k celostátnímu projektu „KnihoBudka“. 
O založení Miniknihovničky projevil následně zájem Český rozhlas a  20. 8. 2019 byl 
natočen rozhovor s reportérem Matějem Vodičkou. 

 
. 

 
 
 
 
 

 
 
 

http://knihovna@velesin.cz
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5.3 Vybavení knihovny 

  V knihovně je v provozu Internet, další počítač je k dispozici knihovnici, v tomto 

počítači je nainstalováno 5 modulů: doplňování fondu, ONLINE katalog, výpůjční 

protokol, evidence periodik a revize fondu.  Dále byl zakoupen modul systému Clavius 

„Protokol Z 39.50 klient pasivní“, který umožňuje správné přijímání autorit ze 

souborného katalogu NKP. Jsou zde dvě internetová místa pro veřejnost. Od roku 2012 

je k dispozici LCD projektor + plátno a monitor k on-line katalogu. V roce 2017 byl 

zakoupen nový počítač do kanceláře a tiskárna HP LaserJet P2035 (částečně z grantu), 

dále pak  monitor a notebook.  

  Letos byl zakoupen druhý notebook HP 250 G7 15,6"FHD, který slouží pro práci druhé 

knihovnice a kronikářky a k prezentacím pro školní programy a programy pro veřejnost, 

které knihovna připravuje. 

  Na konci roku 2018 došlo (na doporučení našeho IT p. Vališe) k pořízení nového 

serveru a na počátku roku 2019 proběhla jeho instalace. Také byl zakoupen NET Cisco 

SG110-16 16-Port Gigabit Switch, který zajišťuje lepší propojení všech PC v prostorách 

knihovny, a zlepšuje tak kvalitu služeb pro veřejnost. 

  V letošním roce byla z Městského úřadu Velešín darována již vyřazená, ale zatím plně 

funkční tiskárna Konica Minolta C253, která je multifunkční a slouží jak k provozu 

knihovny, tak veřejnosti. U výpůjčního pultu je k dispozici tiskárna HP LaserJet 1160, 

laminátor Attalam. 

  Pan Antonín Vrba, který má na starosti náš zabezpečovací kamerový systém, 

upozornil na opotřebované zařízení /video, harddisk a monitor/, k jehož výměně taktéž 

došlo na konci roku 2018 – vše hrazeno ze schváleného  rozpočtu Měk. Na konci roku 

2019 rovněž p. Vrba zkontroloval a provedl výměnu zastaralých požárních hlásičů 

a doporučil instalaci a nákup telefonního komunikátoru, který je napojen na mobilní 

telefon a v případě nebezpečí upozorní na to, o jaký druh poplachu jde. S touto investicí 

počítáme v průběhu roku 2020. 

  Od září letošního roku jsou v oddělení pro dospělé tři nové regály na periodika, beletrii, 

poezii a dva na literaturu doporučenou.   

  V letošním roce došlo v celé knihovně k výměně starých zářivek, které již byly z velké 

části nefunkční. 

  V dětském oddělení došlo k úpravě prostoru již stávajícího zařízení. Cílem bylo získat 

otevřený prostor pro umístění cca třiceti židlí pro návštěvníky akcí pořádaných pro děti 

a veřejnost. Nákup skládacích židlí s mobilním vozíkem je naplánován  na první 

polovinu roku 2020, letos nám židle půjčovalo KIC Velešín.   
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6. ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE 

  Zúčastňuji se pravidelně porad pro profesionální knihovníky regionu v Městské 

knihovně Český Krumlov, na které nás zve ředitel Martin Nechvíle a metodička Ivana 

Troupová, která  provádí metodickou činnost pro region Český Krumlov. 

  Dále se účastním školení, která pořádá Jihočeská vědecká knihovna v Českých 

Budějovicích, například dvoudenní seminář „ Jak rozvíjet knihovní komunity pomocí 

FCB“ nebo „ Digitální knihovna“. V červnu jsem se zúčastnila akce SKIP- 8. ročník 

společných seminářů ve Strunkovicích nad Blanicí. 

  Paní Ferencziová absolvovala v listopadu „Školení kronikářů obce“ v Třeboni, který 

pořádal SKIP a SMOJK. 

 

7.SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI ORGANIZACEMI 

  Knihovna spolupracuje s KIC Velešín, MŠ a ZŠ Velešín a nově i s MAS Pomalší.  

  O všech probíhajících akcích pravidelně informujeme prostřednictvím Zpravodaje, 

webových stránek a od letošního roku i na facebooku. 

 

8. SHRNUTÍ ČINNOSTI KNIHOVNY ZA ROK 2019 

  V tomto roce se podařilo výrazněji navýšit počty výpůjček a počet návštěvníků (viz 

tabulka na str. 4), proto chceme pracovat na dalším zatraktivnění prostoru knihovny. 

Jako hlavní cíl do dalšího roku si klademe udržet  vyšší počet návštěvníků nabídnutím 

dalších zajímavých čtenářských a kulturně vzdělávacích akcí.  

  Zvýšil se i zájem o kulturní a vzdělávací akce pro děti i pro širokou veřejnost. Protože 
jsou akce v knihovně velmi dobře navštěvované, o letních prázdninách jsme v dětském 
oddělení dle prostorových možností přesunuli regály. Cílem bylo celý prostor více 
otevřít a poskytnout návštěvníkům více prostoru a pohodlí.  
 
  V příštím roce plánujeme nákup skládacích židlí s vozíkem, protože počet míst 
k sezení je v současnosti zcela nedostačující (k dispozici je pouze dvanáct dřevěných 
židlí běžných a osm dětských). Zatím řešíme místa k sezení zapůjčováním třiceti 
skládacích židlí z KIC Velešín za pomoci pracovní skupiny města, což je ale složité 
z důvodu převážení židlí a vlastních potřeb na akce KIC.  
Židle s vozíkem plánujeme skladovat v uzamykatelné drátěné šatně na chodbě 
pavilonu. Z důvodu častého skládání a přesouvání židlí jsme volili bytelnou variantu. 
Proto jsme se při výběru židlí a vozíku řídili hlavně zkušenostmi z okolních knihoven 
(Kaplice, Český Krumlov….) 
 
Ve Velešíně dne  27.1.2020 

 Zpracovala Jana Buchancová 
vedoucí MěK Velešín 


