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Abstrakt

Tématem bakalářské práce je vývoj, současný stav a perspektivy vývoje Městské knihovny 

v Karlových  Varech  (http://www.mestskaknihovnakv.cz)  s  podrobným  popisem  jeho 

knihovnické, kulturní a vzdělávací činnosti. -- V úvodních kapitolách je představena historie 

veřejné knihovny v Karlových Varech od roku 1945 do roku 2006. Dále pak vznik Městské 

knihovny odtržením od Krajské knihovny. -- Stěžejní kapitoly pojednávají o současném stavu 

Městské knihovny Karlovy Vary a perspektivách jejího dalšího vývoje.  Rozebírají nynější 

stav  knihovny  s  důrazem  kladeným  na  knihovnickou,  kulturní  a  vzdělávací  činnost  této 

instituce.
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Předmluva

Knihovna v Karlových Varech je institucí  s bohatou minulostí.  Tato práce je zaměřena na 

zevrubný popis její historie od roku 1945 až po současnost. Cílem práce je zmapovat, popsat a 

zhodnotit současný stav Městské knihovny v Karlových Varech. Zaměřím se na její současné 

aktivity, služby a perspektivy dalšího vývoje a fungování knihovny. 

Úvodní kapitola je věnována historie knihovny po roce 1945. 

Přelomovým datem je pak rok 1990, od kterého provádí Okresní knihovna Karlovy Vary  

v rámci celookresního kooperačního systému centralizovaný nákup, zpracování a distribuci 

knihovního fondu pro všechny knihovny v okrese. Dále pak rok 1997, kdy proběhlo sloučení 

knihovny,  muzea  a  galerie  v Karlových  Varech  do  jedné  organizace  –  Galerie,  muzea  a 

knihovny okresu Karlovy Vary, čímž zanikla právní subjektivita knihovny jako samostatné 

organizace.

A  v neposlední  řade  rok  2002,  kdy  se  Okresní  knihovna  Karlovy  Vary  stává  Krajskou 

knihovnou, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.

V druhé kapitole práce se zaměřím na rozdělení knihovny v Karlových Varech na Krajskou a 

Městskou.

Doposud poslední etapa ve vývoji knihovny se datuje od 1.7.2006 až po současnost, tehdy se 

podstatná část původní Krajské knihovny stala součástí a oddělením Odboru lázeňství, kultury 

a vnějších vztahů Magistrátu  města  Karlovy Vary a je jeho součástí  dodnes. Zabývám se 

v této části kulturními aktivitami knihovny, službami uživatelům a dalšími funkcemi veřejné 

knihovny v lázeňském městě.

Poslední kapitolou této práce je nástin perspektiv dalšího vývoje Městské knihovny Karlovy 

Vary, včetně koncepce jejího dalšího fungování.

Součástí  práce  jsou  přílohy  s fotografiemi  z akcí  Městské  knihovny,  plány  významné 

rekonstrukce pobočky Stará Role a statistiky s výsledky činnosti Městské knihovny K.Vary 

od července 2006 do konce roku 2008.
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Důvodem,  proč jsem si  vybrala  toto téma mé absolventské práce,  je  vřelý vztah k mému 

rodnému městu Karlovy Vary a stejně tak ke knihovnické práci, které se věnuji profesionálně 

již od roku 1993.

Podkladem mi byly archivní materiály, ale hlavně materiály současné, převážně dostupné přes 

síť Internet a v neposlední řadě i materiály interního charakteru. Čerpala jsem hlavně ze své 

dlouhé knihovnické praxe. Veškeré použité informační zdroje jsou citovány dle norem ČSN 

ISO 690 a ČSN ISO 690-2.

Závěrem bych ráda poděkovala vedoucí mé práce PhDr. Mileně Černé.
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1. Stručná historie knihovny po roce 1945

Vznik  a  rozvoj  české  veřejné  knihovny po  roce  1945  byl  úzce  spjat  s  přílivem českého 

obyvatelstva  do  pohraničí.  Počet  česky  hovořícího  obyvatelstva  se  v  prvních  dvou 

poválečných letech zdvojnásobil a byl rovněž jedním z důvodů ke vzniku státní české veřejné 

knihovny  v  Karlových  Varech.  Počátky  její  činnosti  byly  spojeny  s  mnoha  problémy  a 

potížemi.  Knihovny  ve  vnitrozemí  mohly  navázat  na  svou  dřívější  činnost,  využívat 

osvědčených  postupů  při  budování  knihovních  fondů,  práci  se  čtenářem.  Karlovarské 

knihovně  tato  tradice  a  historické  zázemí  velmi  chybělo.  Knihovna  převzala  německé 

knihovní fondy původní  veřejné Stadtbibliothek. Česká veřejná knihovna se rozvíjela díky 

knižním darům českých občanů, darům ministerstva kultury ČSR a  začala budovat sbírku 

knih v českém jazyce.

Ve 40. letech minulého století  byla   Městská lidová knihovna zřízena na třídě I.P.Pavlova 

(dříve Chebská ulice).  Až do roku 1947 se  nezachovaly žádné písemné dokumenty o její 

činnosti. Období   50. let je   poznamenáno změnami v územních celcích, což se odráželo na 

působnosti a názvu knihovny (z Městské lidové knihovny na Okresní lidovou knihovnu, od 

roku 1953 na Krajskou lidovou knihovnu).  V roce 1951 proběhlo přestěhování do prostor 

budovy bývalé informační kanceláře na třídě Jednotných odborů (dnes Zahradní ul.). V roce 

1952 byla  knihovna  opět přestěhována  do  budovy  v  Roosweltově  ulici  č.  7  (nyní  I.  P. 

Pavlova). V budově proběhla první rekonstrukce a vzniklo zde oddělení nákupu a zpracování 

knihovního  fondu,  půjčovna  pro  dospělé,  dětské  oddělení  a  studovna  s  čítárnou  novin  a 

časopisů. V roce 1953 byl změněn název i činnost a působnost knihovny – vznikla  Krajská 

lidová knihovna. Byl zaveden centrální nákup a zpracování knihovního fondu pro všechna 

oddělení  ve městě  (roční  přírůstek knihovny =15.000 svazků knih).  V letech  1953 -  1955 

působily na území K.Varů bibliobusy : dvě pojízdné knihovny, určené pro půjčování knih 

obcím okresu Toužim, Cheb a částečně i okresu Mariánské Lázně. Celkem zajížděly do 87 

obcí v kraji. A konečně v roce 1954 otevřela  Krajská lidová knihovna a pobočky v městských 

čtvrtích Rybáře, Dvory, Drahovice, Vyhlídka. Rok 1956 je ve znamení zřízení letní čítárny u 

Vřídla a ve Dvořákových sadech, které byly určeny především návštěvníkům lázní. Čtenáři 

měli k dispozici noviny,  časopisy a knihy v několika světových jazycích a mohli využívat 

služeb čítáren   denně po celou dobu lázeňské sezóny.Následuje otevření dalších poboček v  

městských částech Tuhnice, Bohatice, Olšová Vrata, Březová.
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V 60.  –  70.  letech  se stala  knihovna  řídícím a metodickým centrem pro všechny lidové 

knihovny okresu Karlovy Vary; střediskový systém knihoven zahrnuje péči o 140 lidových 

knihoven (nákup knih,  tvorba  výměnných  souborů knih atd.),  dochází  k  velkému nárůstu 

knihovního fondu. Roku 1960 proběhla změna statutu městské lidové knihovny s částečnou 

krajskou působností  na  Okresní  lidovou knihovnu a  v roce  1965 bylo  zahájeno budování 

střediskových knihoven. Postupně vzniklo 9 střediskových pracovišť v Toužimi, Karlových 

Varech, Ostrově, Staré Roli,  Jáchymově, Nejdku, Žluticích,  Teplé a Bochově. Poslední tři 

knihovny  se  v souvislosti  se  vznikem středisek  profesionalizovaly.  Rekonstrukce  ústřední 

budovy Okresní knihovny v Karlových Varech byla dokončena v roce 1969 a bylo přemístěno 

a  rozšířeno oddělení  pro děti  a  mládež  a  vybudována  čítárna.  Rok  1967 byl  ve  znamení 

otevření  zásadní  a  důležité  pobočky  v prostorách  dnešní  střední  pedagogické  školy 

v Drahovicích  -  studijní  oddělení  okresní  knihovny,  které  vzniklo  převzetím  knihovního 

fondu zrušeného pedagogického institutu. Zázemí neprofesionalizovaných knihoven středisek 

okresu K.Vary bylo  vylepšeno v letech  1969 – 1971. Během  70. let  byla  také dokončena 

rekonstrukce ústřední budovy v jejímž rámci byla provedena adaptace ústřední půjčovny pro 

dospělé – nové uspořádání volného výběru knih a zkvalitnění  zpracování knihovního fondu - 

balení knih do fólií,  značení  na hřbetu,  budování katalogů podle MDT. V roce  1977 opět 

otevřena nová pobočka -   Růžový Vrch. Během roku  1979 a po správním přičlenění města 

Stará Role ke Karlovým Varům byla z původní městské knihovny vytvořena  pobočka okresní 

knihovny.V roce  1984 byla na novém sídlišti Čankov otevřena pobočka okresní knihovny, 

která  současně  nahradila  zrušenou  pobočku  v Rybářích.  Konečně  v roce  1985  vznikla  z 

původní neprofesionalizované knihovny v Doubí  pobočka  okresní knihovny a dále v roce 

1987  vznikla  opět  z původní  neprofesionalizované  knihovny  v  Dalovicích  další  pobočka 

okresní knihovny.
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1.1. Činnost knihovny po roce 1990 

V 90. letech došlo ke zrušení některých obecních knihoven z důvodu privatizace a restituce 

objektů. V profesionálních knihovnách okresu byly postupně zaváděny registrační čtenářské 

poplatky. Od 1. května  1990 provádí Okresní knihovna Karlovy Vary  v rámci celookresního 

kooperačního systému centralizovaný nákup, zpracování a distribuci knihovního fondu pro 

všechny knihovny v okrese (mimo MěLK Ostrov). V říjnu je otevřeno hudební oddělení v 

hlavní budově knihovny. V roce 1991 se v souvislosti se vznikem samostatné obce Dalovice 

městská  pobočka  v této  obci  stala  samostatnou  místní  knihovnou  s profesionálním 

pracovníkem.Rekonstrukce  ústřední  půjčovny  pro  dospělé  proběhla  v roce  1992,  byla 

rozšířena plocha volného výběru a pořízen nový nábytek na míru. Do roku  1993 se datují 

první  pokusy  se  zavedením  automatizace  v okresní  knihovně  –  je  zpracována  kartotéka 

čtenářů a redukované záznamy části  knihovního fondu ústřední půjčovny. Rok  1994 je ve 

znamení  významného  počinu  –  je  otevřena  Knihovna  pro  nevidomé  a  zrakově  postižené 

v pobočce Drahovice.

 Rok  1996 je  též  významným  v historii  knihovny  v Karlových  Varech  -  jako  první 

v karlovarském  okrese  zahájila  Městská  knihovna  Ostrov  automatizované  půjčování 

v oddělení  pro  dospělé.  Počínaje  tímto  rokem přispívají  zřizovatelé  knihoven  v okrese  na 

nákup knihovního fondu svých knihoven z vlastních prostředků.

1.  8.  1997 –toto datum je též  významné – došlo ke  sloučení  knihovny,  muzea a galerie 

v Karlových Varech do jedné organizace – Galerie, muzea a knihovny okresu Karlovy Vary, 

čímž zanikla právní subjektivita knihovny jako samostatné organizace. V dalším roce  1998 

zůstala v nové organizaci nazvané Muzea a knihovny okresu Karlovy Vary pouze okresní 

knihovna  a  muzeum  -  galerie  zřizována  MK  ČR.  Byl  spuštěn  automatizovaný  výpůjční 

systém v oddělení pro dospělé čtenáře a v čítárně hlavní budovy okresní knihovny. V září, 

díky grantům získaným od MK ČR, byla knihovna napojena na Internet - přístup po pevné 

lince  s  přenosem 64 kb/s.  A v prosinci  byla  přestěhována  pobočka  na  Vyhlídce  do nově 

zrekonstruovaných  prostor  v Raisově  ulici.  Ke  spuštění  automatizovaného  výpůjčního 

systému v oddělení pro děti a mládež hlavní budovy okresní knihovny došlo v roce 1999 a 

v témže  roce  od  ledna  v  hlavní  budově  povolen  přístup  na  internet  pro  veřejnost.  Další 

důležitou  událostí  bylo  v roce  2000 vytvoření  a  zprovoznění  domovské  stránky 

(http://www.knihovna.kvary.cz  )  a dokončení automatizace výpůjčního protokolu ve všech 

odděleních ústřední budovy, pobočce Drahovice, studijním oddělení v Drahovicích a Městské 

knihovně Bochov.  Knihovna také získala depozitní sklad na Čankovské. V roce  2001 ošlo 
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k opětnému rozdělení organizace Muzea a knihovny okresu Karlovy Vary a zřízení Okresní 

knihovny  Karlovy  Vary.   Na  internet  byly  připojeny  pobočky  Růžový  Vrch,  Tuhnice, 

Drahovice  a  Stará  Role.  Byl  i  spuštěn  webový  portál  pro  děti  a  mládež  „MUDRC pro 

každého“.  Knihovna  byla  dále  zapojena  do  systému  sdílené  katalogizace  koordinovaného 

Národní knihovnou ČR. Následovala rekonstrukce oddělení pro děti a mládež  a hudebního 

dodělení v hlavní budově - rozšíření a  nové vybavení. A konečně byl v tomto roce uspořádán 

velmi úspěšný celostátní seminář s mezinárodní účastí „Knihovny a grantové možnosti“ za 

účasti  zástupců  knihoven  z Velké  Británie  a  Slovinska.  Od   23.  ledna  2002  je  otevřeno 

Vzdělávací centrum (počítačová učebna) pro knihovníky Karlovarského kraje ve studijním 

oddělení v Drahovicích.

 1. květen 2002 se  Okresní knihovna Karlovy Vary stává Krajskou knihovnou Karlovarského 

kraje, příspěvkovou organizací Karlovarského kraje a začíná KK KV plnit regionální funkce 

v plném rozsahu.  V květnu  vzniká  Oddělení  regionálních  dokumentů  v  prostorách  čítárny 

hlavní budovy a v červnu téhož roku udělil Open Society Institute Sorosovy nadace udělil 

Krajské  knihovně  Karlovy  Vary,  jako  jediné  knihovně  v  České  republice,  mezinárodní 

certifikát, který ji potvrzuje jako vzorovou veřejnou knihovnu. V červnu byl  převzat fond 

balneologické literatury Okresní lékařské knihovny Nemocnice Karlovy Vary. 1. července byl 

zahájen  nákup  a  zpracování  cirkulačního  fondu  pro  neprofesionalizované  knihovny  na 

základě Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven. V září  dochází 

k dalšímu  významnému  počinu  a  je  zprovozněna  webová  stránka  pro  nevidomé  -  Blind 

Friendly Web. 11. - 13. listopadu uspořádán česko-německý seminář „Knihovny bez hranic“, 

který byl  součástí projektu „Spolupráce a rozvoj služeb veřejných knihoven v Euroregionu 

Egrensis“. Také se uskutečnilo se benefiční setkání příznivců knihovny - 1. knihovnický ples 

a v  prosinci je ustavena regionální organizace SKIPu v Krajské knihovně Karlovy Vary – 63 

členů.  Další etapou spolupráce knihoven Euroregionu Egrenzis byl studijní zájezd českých 

knihovníků do vybraných  německých  knihoven v krajích  Vogtland a  Aue-Schwarzenberg, 

který se uskutečnil  26. – 27. 3. 2003.  Byla  vydána dvojjazyčná publikace Knihovny bez 

hranic  s údaji  o  devětadvaceti  německých  a  jednatřiceti  českých  knihovnách  a  městech, 

v nichž tyto knihovny působí. Od června téhož roku  navázána spolupráce s British Council 

(Britská  rada),  která  vybraným  knihovnám  pomáhá  budovat  oddělení  anglických 

dokumentů. V letech  2002-2004 započaly přípravné práce a v roce 2005 započala  stavba . 

Nová budova byla slavnostně otevřena a provoz byl zahájen v prosinci roku 2005.

Dále  se  ve  své  práci  dostávám  k důležitému  mezníku  v historii  existence  knihoven 

v Karlových Varech a to rozdělení na Městskou a Krajskou knihovnu od 1.7. 2006. Krajská 

14



knihovna  si  kromě  nové  budovy  ve  Dvorech  ponechala  jedinou  pobočku,  a  to  studijní 

oddělení.  Bývalá  hlavní  budova na I.P.Pavlova  7 se  stala  hlavní  knihovnou nově vzniklé 

Městské knihovny, ke které se připojilo dalších 10 poboček. 

2. Rozdělení knihovny na Krajskou a Městskou knihovnu 

V roce 2006 došlo k oddělení krajské knihovny, která přesídlila do nových zrekonstruovaných 

prostor ve čtvrti Dvory, a městské knihovny. Městskou knihovnu provozuje Magistrát města 

Karlovy  Vary.  V hlavní  budově  na  I.P.Pavlova  v lázeňské  části  Karlových  Varů  zůstalo 

oddělení  pro  dospělé,  oddělení  pro  děti  a  čítárna.  Dále  magistrát  provozuje  pobočky  na 

Čankovské, v Doubí, dolních Drahovicích, na Růžovém vrchu, v Tašovicích, v Tuhnicíh, ve 

Staré  Roli,  na  Vyhlídce  a  v penzionu  pro  důchodce  v Drahovicích.  Původně  měl  být  i 

v Městské  knihovně  provozován  stejný  knihovnický  program Aleph500,  ale  nakonec  vše 

dopadlo tak, že Městská knihovna používá pro veřejnou knihovnu výhodnější systém Clavius.

Po počátečních „porodních bolestech“ jsou knihovny postupně doplňovány novými knihami, 

v plánu jsou rekonstrukce poboček a výměna nábytku.

Čítárna na I.P.Pavlova se může chlubit moderními počítači, které umožňují přístup na internet 

a bohatou nabídkou populárních i specializovaných časopisů. Výhodná poloha hlavní budovy, 

která je snadno dostupná MHD, by mohla přilákat více čtenářů. 

3. Analýza současného stavu

3.1.  Výsledky činnosti MK za období 07-12/2006

Rok 2006  byl  pro  Městskou  knihovnu  zlomový,  proto  jako  přílohu  č.1  uvádím Výroční 

zprávu. Rok  2006  byl  pro  knihovnu  v Karlových  Varech  přelomový;  od  1.7.2006  přešla 

bývalá  hlavní  budova na  I.P.Pavlova  +  9  poboček pod Město  Karlovy Vary do oddělení 

Odboru lázeňství, kultury a vnějších vztahů.  Po rozdělení knihoven na krajskou a městskou 

nás  čekalo  mnoho  nelehkých  úkolů:  -  rozdělení  majetku,  knihovního  fondu,  zajištění 

knihovnického  počítačového  programu  a  další.  Všechny pobočky  byly  vybaveny  novými 

počítači,  tiskárnami  a  kopírkami.  Pobočka  Tuhnice  prošla  celkovou  rekonstrukcí:  bylo 

vyměněno  plynové topení,  knihovna zařízena  novým nábytkem,  vymalována,  byl  položen 

nový  koberec,  zakoupeny  záclony  apod.  Po  celé  sledované  období  (tedy  od  1.7.2006) 

knihovna  pravidelně  zveřejňovala  informace  o  své  činnosti  a  nabídku  svých  kulturně-

výchovných  aktivit  prostřednictvím  Karlovarských  radničních  listů.  Knihovna  poskytuje 
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pestrou paletu služeb – od klasického půjčování, přes vyhledávání v elektronickém katalogu 

po službu MVS (meziknihovní  výpůjční  služba),  pomocí  které  se snažíme vyhovět  našim 

čtenářům, pokud nemáme požadovanou knihu v našem fondu; nesmíme opomenout ani BIS 

(bibliograficko informační službu), pomocí které zodpovídáme dotazy našich návštěvníků

Za  eventuelním  poklesem návštěvnosti  knihovny může  být  ta  skutečnost,  že  řada  služeb 

knihovny je nabízena v elektronické podobě a služby, které dříve realizoval čtenář na základě 

osobní  návštěvy,  může  nyní  uskutečňovat  prostřednictvím internetu  a  webu knihovny.  To 

vyvolává nároky na nové činnosti knihovny – údržbu automatizovaného knihovního systému, 

elektronickou komunikaci s veřejností apod.

Poskytování  moderních  knihovnicko-informačních  služeb  bylo  i  jedním  z cílů  aplikace 

nového knihovního systému Clavius, který umožňuje vysoký komfort služeb jak pro personál 

knihovny, tak i pro samotnou uživatelskou veřejnost. Vedle on-line rezervace titulů mohou 

uživatelé,  kteří  se  připojí  na  webové  stránky  knihovny,  využít  službu  prolongace  ,  tj. 

prodlužovat výpůjčky po internetu. 

Knihovnické  a  informační  služby nadále  poskytovaly naše pobočky ve většině  městských 

čtvrtí  –  Staré  Roli,  Čankovské,  Růžovém  Vrchu,  Tuhnicích,  na  Vyhlídce,  v Dolních 

Drahovicích,  Doubí,  Tašovicích  a  v neposlední  řadě  též  v   Penzionu  pro  seniory 

v Drahovicích.

Téměř veškerý knihovní fond je nakupován se slevou, která ve většině případů činí 28%. 

Rovněž řada titulů periodik je zajišťována prostřednictvím remitendních dodávek – tzn., že 

časopisy  docházejí  s časovým  skluzem  a  jsou  výrazně  levnější.  Volíme  takové  tituly,  u 

kterých  zpoždění  nehraje  významnou  roli.  Díky  takovému  způsobu  nákupu  můžeme 

poskytovat stávající nabídkové spektrum.

Stejně jako v minulých letech usilovala knihovna i v roce 2006 o vícezdrojové financování 

své  činnosti.  Městská  knihovna  vyhledávala  možnosti  získání  mimořádných  finančních 

prostředků  prostřednictvím  grantů  a  dotací.  Celkově  se  knihovna  ucházela  o  finanční 

prostředky dvou institucí a předložila dva projekty:

1. Ministerstvo kultury projekt Knihovna 21.století –téma Ekoateliér,

aneb Ekologie věc veřejná

2. Krajský úřad Karlovy Vary Karlovy Vary očima dětí a očima dříve narozených

/výroba dvou maket Karlových Var z keramiky/

V projektu  Ministerstva  kultury  Knihovna  21.  století  jsme  uspěli  a  dostali  grant  ve  výši 

10 000,-Kč.

Základní statistické údaje ( k 31.12.2006) jsou tyto:
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Knihovní fond k 31.12.2006:  117 766 sv., z toho přírůstků v roce 2006: 3139 

to je číslo, které zahrnuje vložené knihy i před vznikem MK, tedy vložené v celém roce 2006

2476 - to je vloženo od 1.7.2006 – vzniku MK

Počet čtenářů k 31.12.2006: 4826  (od  1.7.2006,  kdy  byla  knihovna  předána  Magistrátu 

K.Vary), z toho čtenáři do 15 let: 1444

návštěvníci celkem: 23627

počet výpůjček: 90 305

z toho výpůjčky periodik : 26 388

K celkovému údaji o návštěvnosti lze započítat návštěvníky internetu: 10 908

Vzdělávací a výchovné kolektivní akce: 28

Semináře, odborné porady a konzultace: 6

Počet titulů vydaných neperiodických publikací: 36

Běžné výdaje  

    Upravený Plnění % plnění

org. par. pol.

11 Odbor lázeňství, kultury a vnějších 
vztahů rozpočet k k uprav.

    2006 31.12.2006 rozpočtu
026
4

331
4

533
9 neinv.přísp. Krajské knihovně v K.Varech 2 300 2 300 100%

267
331
4

513
6 provoz Městs.knihovny - tisk 590 541 92%

267
331
4

513
7 provoz Městs.knihovny - DHM 1 885 1 873 99%

267
331
4

513
9 provoz Městs.knihovny - materiál 165 163 99%

267
331
4

515
1 provoz Městs.knihovny - voda 10 5 50%

267
331
4

515
3 provoz Městs.knihovny - plyn 50 47 94%

267
331
4

515
4 provoz Městs.knihovny - el.energie 80 70 88%

267
331
4

516
2 provoz Městs.knihovny - služby telekom. 160 144 90%

267
331
4

516
4 provoz Městs.knihovny - nájemné 195 192 98%

267
331
4

516
9 provoz Městs.knihovny - ost.služby 275 274 100%

267
331
4

517
1 provoz Městs.knihovny - oprava, údržba 370 367 99%

267
331
4

517
2 provoz Městs.knihovny - program.vybavení 80 78 98%

026
7

331
4

590
1 provoz Městské knihovny KV 0 0 0

Městskou knihovnu Karlovy Vary tvoří dle organizačního řádu platného od 1.7.2006  12 

poboček městských knihoven nové oddělení odboru LKV, byly hrazeny kompletní provozní 
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náklady (kromě mzdových nákladů pracovnic knihoven) - nákup knih, DHM, čistících a 

hygienických prostředků, energie, služby telekomunikací, opravy a údržba, 

revize a veškeré služby. Dle uzavřených smluv mezi Městem KV a Karlovarským krajem

byl odkoupen knihovní fond a movitý majetek určený pro pobočky městských knihoven.

Běžné 
výdaje  tis. Kč

   
11 Odbor lázeňství, cestovního ruchu 

a kultury

Skutečn
ost 

Schvále
ný

Uprave
ný Plnění % plnění

org. par. pol.
rozpoče

t
rozpoč

et k k uprav.

  2006 2007
31.12.20

07 rozp.
026
1

331
3

521
2

neinvest.transfery - kino Panasonic 0 250 250 250 100%

026
4

331
4

533
9

neinv.přísp. Krajské knihovně v K.Varech 2 300 0 0 0 x

026
7

331
4

513
6

tisk 541 1 500 2 005 1 997
######

##
026
7

331
4

513
7

drobný hmotný majetek 1 873 200 700 670 96%

026
7

331
4

513
9

materiál 163 250 250 221 88%

026
7

331
4

515
1

voda 5 50 50 34 68%

026
7

331
4

515
2

teplo 0 350 350 119 34%

026
7

331
4

515
3

plyn 47 110 110 99 90%

026
7

331
4

515
4

elektrická energie 71 300 300 151 50%

026
7

331
4

516
2

telekomunikační poplatky 144 250 250 175 70%

026
7

331
4

516
4

nájemné 192 200 525 479 91%

026
7

331
4

516
7

školení, vzdělávání 0 0 25 25 100%

026
7

331
4

516
9

ostatní služby 274 1 290 765 715 93%

026
7

331
4

517
1

opravy, údržba 367 1 000 440 102 23%

026
7

331
4

517
2

software 78 0 60 56 93%

provoz Městské knihovny K.Vary 3 755 5 500 5 830 4 843 83%

V roce 2006, tedy v 2. pololetí, do kterého se datuje vznik  Městské knihovny Karlovy Vary 

byly kromě mzdových nákladů pracovnic knihoven  hrazeny veškeré náklady 10 poboček 

knihoven,  zejména  na  nákup  knih,  vybavení  poboček  DHM,  čistících  a  hygienických 

prostředků,  dále  na  energie,  služby  telekomunikací,  opravy  a  údržbu,  revize  a  nákup 

veškerých  služeb  a  programového  vybavení.  Byla  kompletně  zrekonstruována  pobočka 

Tuhnice. ZM schválilo RO (325 tis. Kč) na úhradu nájemného pobočky St.Role vlastníkovi 
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objektu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za obd. 07/06 – 07/07. Plánovaná 

investiční akce „Rekonstrukce knihovny Stará Role“ – dle vyjádření odboru rozvoje  investic 

nebylo možno z technických důvodů zahájit akci v roce 2007, proto byla částka ve výši 1 990 

tis. Kč zařazena do seznamu kapitálových výdajů, jejichž fakturace přejde do roku 2008.

Velice důkladně se v naší knihovně věnujeme práci s dětským čtenářem.

Jako podporu čtenářství se knihovna snaží pokračovat ve spolupráci se školami. Nejvíce se 

osvědčilo oslovit jednotlivé učitelky. Některé z nich zaregistrovaly celou třídu dětí a chodí 

s nimi do knihovny pravidelně každý měsíc. Žáci vrátí půjčené knihy a půjčí si další. 

Besedy v knihovně přizpůsobujeme věku dětí, hlavní důraz klademe na český jazyk a 

literaturu – téma besed ve školním roce 2008/2009 – tvořivá čeština, hrátky se slovy, 

pohádky, Karel Čapek, poezie, dětský hrdina.

Struktura besed vypadá takto: 

1. písnička (velice jsou oblíbené písně Z.Svěráka a J.Uhlíře)

2. krátké vyučování – povídání

3. soutěž, hra, kreslení

Na začátku besed si většinou  také s dětmi povídáme o knížkách, které přečetly. Pravidelné 

návštěvy školáků přispívají k tomu, že si děti na čtení zvyknou a bude to pro ně běžná činnost. 

Učitelky vedou děti k tomu, aby si vedly čtenářské deníky. Na besedách se též snažíme 

rozvíjet komunikační schopnosti a schopnost spolupracovat. Děti často musí pracovat ve 

skupinách a domluvit se – kdo bude mluvit, jak budou společně malovat. Dáváme důraz nejen 

na rozvíjení intelektuálních schopností, ale také se snažíme pracovat na zlepšení emocionální 

inteligence, schopnost spolupráce apod. 

Ve vánočním období jsem navštívila ZŠ jazyků a měla besedy pro děti v deseti třídách. 

Připomněli jsme si význam Vánoc, zvyky v různých zemích a děti měli poznávat vánoční 

koledy, které jsem hrála na housle. 

S velkým úspěchem se setkávají Týdny hlasitého čtení, které pořádáme na jaře a na podzim – 

zveme ke čtení i populární osobnosti. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud chceme 

přilákat dětské čtenáře do knihovny je třeba: 

- získat ke spolupráci učitele a pracovat na tom, aby spolupráce byla pravidelná a 

intenzívní – např. žádám učitele o témata k besedám a o zpětnou vazbu
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- pokusit se podchytit rodiče, např. přes školu či mateřská centra

- s dětmi si povídat, vyslechnout je

- vysvětlovat, že nejen internet, ale i knihy mohou být atraktivními kamarády

- pořádáme besedy se spisovateli či ilustrátory – v uplynulém školním roce  nás 

navštívili Lucie Seifertová, Zdeňka Krejčová a Petra Braunová

možnost přilákat děti do knihovny je možné též přes prarodiče – v Městské knihovně probíhá 

cvičení dětí – babičky jdou s dětmi cvičit a pak si přijdou číst. 

3.2 Zpráva o činnosti Městské knihovny Karlovy Vary za rok 2008 

Pobočka Stará Role se přestěhovala do prostor Základní školy Truhlářská. Byla kompletně 

vybavena novým zařízením, přibývá nových čtenářů. 

Na konci loňského roku se podařilo zakoupit některé potřebné vybavení na většinu 

poboček: mikrovlnné trouby, chladničky, sedáky do dětských oddělení, zařízení na pitnou 

vodu. Internet ve všech knihovnách je podle zákona pro registrované čtenáře zdarma. Velmi 

oceňujeme dostatek peněz na obnovu knihovního fondu. Snažíme se kupovat kvalitní knihy a 

zároveň vycházet vstříc požadavkům čtenářů. Díky velkému úsilí většiny zaměstnankyň se 

knihovna může pochlubit řadou zajímavých přednášek, které pro čtenáře zdarma uspořádala. 

Mezi nejúspěšnější patřily cestopisné přednášky Ilony Füzekové, přednáška doktorky 

Svatošové či festivalové setkání s dokumentaristkou Olgou Špátovou.  Nejvíce navštěvovaná 

je pobočka v Tuhnicích, což není jen díky výhodné poloze v centru města, ale hlavně díky 

vysokému pracovnímu nasazení a skvělému přístupu zdejších knihovnic. Přibylo čtenářů ve 

Staré Roli, dobré výsledky má i pobočka v Drahovicích.  Pobočka na Vyhlídce byla  velmi 

vylepšena  a její vedoucí se ochotně  věnuje práci s dětskými čtenáři a seniory. Děti mají 

v knihovně tvořivý program a chodí tam rády. 

Na pobočce Čankovská probíhala po celý školní rok Velká knihovnická soutěž – každý měsíc 

děti odpovídaly na otázky z jiného oboru. Kolegyně byla iniciátorkou programu o Ekologii. 

Od března do června probíhala vzdělávací akce pro nezaměstnané a seniory – práce na PC. 

V pobočce v Drahovicích  úspěšně pracujeme se seniory, kteří se učí  práci na PC – psaní ve 

wordu, zakládání e-mailových adres apod.

Rovněž čítárna v hlavní budově je velmi vytížená. Mnoho stálých čtenářů si chodí číst denní 

tisk, k dispozici je zde 6 počítačů pro veřejnost.

V dětském oddělení se podařilo navázat užší spolupráci s několika školami. Pravidelně jsme 

pořádali besedy pro děti, velký úspěch měl pořad o poezii a hezky se vydařilo i týdenní 
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březnové hlasité čtení. Dětem přišla číst i primátorka JUDr. Veronika Vlková.  Získali jsme 

nové malé čtenáře. Více bychom uvítali spolupráci s rodiči. 

Spolu s Krajskou knihovnou soutěžily děti v dubnu o titul Kamarádi moudrosti. Nejlepší 

jednotlivci byli odměněni knihami, nejlepší třídy dorty a ta nejúspěšnější jela na zájezd do 

Zooparku v Chomutově. 

Velmi zajímavá a užitečná byla spolupráce Obchodní akademie se základními školami na 

téma Ekologie. Senioři s dětmi pracovali na keramickém modelu Karlových Varů, který je 

nyní na putovní výstavě. 

Městská knihovna má výhodu dobré polohy pro lázeňské hosty. Také starší čtenáři oceňují 

individuální přístup. Knihovny plní nejen funkci vzdělávací, ale též sociální. Pro seniory je 

návštěva knihovny možností lidského kontaktu, mohou si pohovořit a vydechnout. 

Městská  knihovna  provozuje  svoji  činnost  v budově  na  I.P.Pavlova  a  dále  na  pobočkách 

Čankovská,  Drahovice,  Doubí,  Růžový  Vrch,  Stará  Role,  Tašovice,  Tuhnice,  Vyhlídka, 

Penzion-Domov pro seniory. 

Celkově bylo v loňském roce výpůjček:  388291

naučná literatura dospělým čtenářům 196027
krásná literatura dospělým čtenářům 120913
naučná literatura dětem 31036
krásná literatura dětem 39887
Registrovaní čtenáři k 31. 12. 5834

z toho čtenáři do 15 let 1764
Návštěvníci v knihovně celkem 65187
Virtuální návštěvy webové stránky 10825

Knihovní  fond  činí:   130  207,  hudebniny  44,  mapy  248.  V loňském roce  bylo  do  knih 

investováno  750 000,- Kč.V dětském oddělení se  za rok 2008  podařilo získat téměř 800 

nových čtenářů, z toho 542 do patnácti let. Toto se daří hlavně díky spolupráci se základními 

školami, zejména ZŠ jazyků, ZŠ Poštovní a Spec. škola ve Staré Roli. Druhé a třetí třídy ze 

ZŠ jazyků chodí na besedy pravidelně každý měsíc.

Za rok 2008 navštívilo knihovnu v rámci besed 2174 dětí. Besedy byly na téma – O knížkách, 

Karel  Čapek,  Pohádky aj.  Podařilo  se uspořádat  besedy s mnoha zajímavými  osobnostmi: 

ilustrátory Adolfem Dudkem a Zdeňkou Krejčovou, spisovatelkou Ivou Procházkovou a Lucií 

Seifertovou. Nabízeli jsme též bezplatné doučování českého jazyka, které se ho zúčastňovali 

dva studenti. Nabízeli jsme pásmo o poezii, kterého se zúčastnilo asi 15 tříd ZŠ. 
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V půjčovně  pro  dospělé  se  kromě  půjčování  knih   zaměřujeme  na  vzdělávání  občanů  a 

pořádáme  průměrně  dvě  přenášky  měsíčně,  které  jsou  zdarma.  Velký  úspěch  mívají 

cestopisné  přednášky,  podařilo  se  uskutečnit  i  několik  autorských  čtení.  Čtenáři  oceňují 

individuální přístup. Knihovna se účastnila několika projektů  - v dubnu 2008 ve spolupráci 

s Krajskou knihovnou soutěž pro děti  Kamarádi  moudrosti,  na podzim proběhl projekt Po 

stopách Jaroslava Foglara. V březnu jsme uspořádali Týden hlasitého čtení, který měl dětem 

umožnit znovuobjevení krásy knihy v mediálním a počítačovém světě. Pozvali jsme mnoho 

známých osobností. Dětem četla i primátorka JUDr. Veronika Vlková. Velmi přínosná byla 

akce Energie, kdy studenti střední školy ekonomické připravili pro druhý stupeň základní škol 

vzdělávací interaktivní pořad o ekologii. 

Pobočka Čankovská pořádá zhruba 2 besedy měsíčně a spolupracuje se ZŠ Konečná a MŠ 

Mládežnická. Podařilo se zde vybudovat útulnou čítárnu. Přibývá čtenářů středního věku.

Pobočka Tuhnice spolupracuje se ZŠ Poštovní, se Zvláštní školou Svahová.

Knihovna  ve  Staré  Roli byla  přestěhována  do  nových  prostor  ZŠ  Truhlářská,  vybavena 

novými počítači. Návštěvnost knihovny je velká. Daří se spolupracovat se ZŠ Truhlářská – 

pravidelné besedy. 

Pobočka v Drahovicích  a na R.Vrchu se kromě jiného zabývá vzděláváním seniorů v oblasti 

informačních technologií. 

Knihovna Počet  nových 

čtenářů 

za rok 2008

Celkový  počet 

návštěv čtenářů

Půjčovna   979   8 568 
Dětské oddělení   798   5 968
Čítárna 1206 11 477
Čankovská   391   4 499
Drahovice   513   6 636
Růžový Vrch   187   2 516
Stará Role   555   4 668 
Tuhnice   708 10 101
Vyhlídka   195   3 263

Městská  knihovna má  v Karlových  Varech  své  místo  – plní  funkci  vzdělávací  i  sociální. 

V době velkého hluku a chvatu je knihovna místem relaxace. Spolupracujeme na vzdělávání 

školní  mládeže,  zajímáme  se  o  starosti  seniorů.  Pro  mnoho  čtenářů  –  hlavně  pro  děti  a 

seniory- je důležitá dostupnost knihovny v místě trvalého bydliště. 
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3.3 Audit

V této části práce se chci zmínit o důležité kontrolní akci, která byla provedena v Městské 

knihovně Karlovy Vary v roce 2008. Na základě pověření primátorky města Karlovy Vary byl 

ve dnech  13.8.2008 až 4.9.2008 proveden interní audit, který byl zaměřen na způsob vedení 

pokladen Městské knihovny a jejích poboček a dodržování platných právních předpisů pro 

provádění  pokladní  činnosti  na  pokladních  místech  knihovny.  Zároveň  byla  zjišťována 

návštěvnost, počet registrovaných návštěvníků a množství finančních prostředků získaných 

prostřednictvím pokladní činnosti, a to za jednotlivá výpůjční místa v období od 1.1.2007 do 

31.7. 2008. Auditem bylo zjištěno, že je nutno postupovat dle platné směrnice o pokladní 

činnosti  vydané  Magistrátem  města  Karlovy  Vary  při  předávání  pokladních  míst  mezi 

pokladníky; při výkonu pokladní činnosti dodržovat obecně závazné právní a vnitřní předpisy 

Magistrátu  města  Karlovy  Vary;  provádět  inventury  pokladních  míst  vedoucím  Odboru 

lázeňství,  CR  a  kultury,  jehož  je  Městská  knihovna  oddělením;  provést  aktualizaci 

Knihovního řádu. Toto vše bylo do 31.10. napraveno. Závěr auditu zní tak, že pokladní knihy 

jsou  vedeny  řádně,  kontrolované  pokladní  doklady  korespondovaly  s pokladní  knihou  a 

splnily náležitosti účetního dokladu definovaného paragrafem 11 zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví. Ostatní viz Příloha č. 5.

3.4. Projekty úspěšné, již zrealizované a plánované

V roce 2007 to byla Ekologie  využití, úspora, alternativní zdroje. Studenti 2. a 3. ročníku 

Obchodní akademie v Karlových Varech si pod vedením¨PaedDr. Jany Chyškové připravili 

přednášku s promítáním, hry a soutěže určené pro žáky 6. tříd ZŠ Konečná (Karlovy Vary). 

Připravili  také  výstavu v podobě nástěnek zaměřenou  na rozdíly  mezi  jednotlivými  druhy 

energie. Cílem bylo naučit žáky využívat úsporné zdroje energie a vysvětlit na konkrétních 

příkladech výhody tohoto počínání, seznámení žáků a studentů s problematikou energetiky z 

různých  hledisek,  probudit  v  žácích  zájem  o  toto  téma,  vytvořit  tradici  přednášek  s 

ekologickou tematikou a v neposlední řadě přivést žáky do knihovny a ukázat jim možnosti 

práce s odbornou literaturou. Projekt byl financován z projektu  Knihovna 21. století MKČR, 

dalšími sponzory  a spoluorganizátory bylo  Ekocentrum Karlovy Vary a ČEZ, a. s. Tuto akci 

pravidelně opakujeme pro žáky základních škol. 

Běžné výdaje  tis. Kč

   
11 Odbor lázeňství, cestovního 

ruchu a kultury Schvál.
Upraven

ý čerpání %
ODP

A
POL OR

G
rozpočet rozpočet k plnění k 
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na rok 

08 2008
31.12.200

8
uprav.roz

.

3313
521

2
026
1

neinvest.transfery - kino Panasonic 
(Drahomíra)

200 200 200 100%

3314
513

6
026
7

tisk 1 000 1 000 998 100%

3314
513

7
026
7

drobný hmotný majetek 150 150 92 61%

3314
513

9
026
7

materiál 150 150 146 97%

3314
515

1
026
7

voda 60 60 28 47%

3314
515

2
026
7

teplo 340 340 274 81%

3314
515

3
026
7

plyn 100 100 83 83%

3314
515

4
026
7

elektrická energie 300 300 179 60%

3314
516

2
026
7

telekomunikační poplatky 200 200 185 93%

3314
516

4
026
7

nájemné 200 200 156 78%

3314
516

9
026
7

ostatní služby 1 000 1 000 885 89%

3314
517

1
026
7

opravy, údržba 500 391 232 59%

0267                        provoz Městské knihovny K.Vary 4 000 3 891 3 258 84%

V roce 2008 byly v  Městské knihovně Karlovy Vary kromě mzdových nákladů pracovnic 

knihoven  byly  hrazeny  veškeré  náklady  10  poboček  knihoven,  zejména  na  nákup  knih, 

čistících a hygienických prostředků, dále na energie, služby telekomunikací, opravy a údržbu, 

revize a nákup veškerých služeb – přednášky, besedy, úklid apod. Knižní fond byl rozšířen o 

tituly naučné literatury, beletrie a knih pro děti a mládež, vč. titulů nových periodik (l mil. 

Kč). V dalších šesti pobočkách knihoven byly zprovozněny EZS a napojeny na PCO MP. 

Byly dovybaveny čítárny dvou poboček novým zařízením.  

Byla  dokončena  investiční  akce  „ZŠ  Truhlářská  -  veřejná  knihovna  –  stavební  úpravy“, 

rovněž byl vybudován bezbariérový přístup k pobočce (v 06/08)

Rozpočtovým opatřením schváleným ZM byl proveden přesun finančních prostředků ve výši 

109  tis.  Kč  na  OŠT  na  úhradu  nákladů  spojených  s provozem  pobočky  Stará  Role- 

Truhlářská, která je rozhodnutím RM umístěna v prostorách ZŠ.

V roce 2009 se zatím povedlo zprovoznit Vzdělávací středisko na pobočce Čapkovská, které 

je  hojně  využíváno  seniory,  matkami  na  mateřské  dovolené  a  dalšími  znevýhodněnými 

skupinami  při  práci  s počítačovou  technikou.  V druhé  polovině  roku  2009  plánujeme 

zavedení internetu do posledních dvou nejmenších poboček Městské knihovny a to do Doubí 

a do Tašovic.
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4. Akce 

4.1. Akce v Městské knihovně –se zaměřením na dětského čtenáře

Soutěží s nejdelší tradicí je soutěž pro žáky základních škol Kamarádi moudrosti.  Koná se 

v měsíci dubnu a pořádáme ji ve spolupráci s  Krajskou knihovnou Karlovy Vary.

Letošní 15. ročník měl několik novinek, které měly za úkol nejen přilákat více zájemců o tuto 

soutěž,  ale také oživit  její celkovou image.  První novinkou je nové barevné logo soutěže. 

Druhou,  ještě  podstatnější,  jsou  zcela  nová  pravidla  soutěže.  Letos  poprvé  soutěžící 

vypracovávali samostatné projekty na daná témata.

Tato nová strategie má vést děti k samostatnosti a naučit je pracovat s informačními zdroji, 

což je v dnešní době zcela zásadní dovednost.

Jelikož je soutěž určena pro široké věkové spektrum dětí, bude rozdělena do 3 kategorií.

1. kategorie 2., 3., 4. třída

2. kategorie 5., 6. třída

3. kategorie 7., 8., 9. třída

Každá  z uvedených  kategorií  měla  svá  specifická  pravidla,  která  zohledňovala  možnosti 

a dovednosti dětí různého školného věku.

Slavnostní ocenění nejlepšího dětského kolektivu  proběhlo 19. 5. 2009  za účasti primátora 

města  Karlovy Vary Wernera  Hauptmanna, ředitelkyKrajské  knihovny Karlovy Vary Evy 

Žákové, vedoucí Městské knihovny Karlovy Vary Andrey Jandové a zástupců sponzorů.

Další úspěšnou akcí Městské knihovny je soutěž s názvem „Záhada hlavolamu“ – realizovaná 

jako projekt pro Skautskou nadaci Jaroslava Foglara v grantovém programu Dobré skutky. Je 

to  soutěž  a  zábavná  hra  pro  děti,  ZÁHADA  HLAVOLAMU:  Děti  měly  za  úkol  si  po 

skupinkách  hráčů  vytvořit  vlastní  knihu  ve  formě  deníku,  kterou  si  libovolně  výtvarně  i 

formálně dotvořily.  Nakreslily např. ilustrace ke knize, komiks, napsaly příběhy, básničky, 

zodpověděly různé kvízové otázky, plnily bobříka slušného chování atd., vše na téma knih 

Jaroslava Foglara. 

Po  ukončení  soutěže  proběhla  výstava  v prostorách  Městské  knihovny  a  porota  vybrala 

nejzdařilejší dílo.

Všeobecným trendem je ubývání dětských čtenářů, které stále více láká televize, počítač atd. 

Naší  snahou  je  děti  nalákat  zpět  ke  kvalitní  literatuře,  přičemž  jsme  se  nyní  zaměřili  na 

nestárnoucí dobrodružné knihy Jaroslava Foglara.
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Cílovou skupinou byly děti navštěvující třídy základních škol a naším hlavním cílem bylo 

rozvíjet dětskou představivost, tvořivost, soudržnost a smysl pro fair play.

Zatím se v roce 2008 jednalo o první ročník hry, ale pokud bude mít úspěch u dětí, a pokud 

náš zřizovatel bude i nadále tyto akce podporovat, tak jako dosud, budeme se snažit, aby se 

tato hra stala tradicí a opakovala se každým rokem.

Samozřejmě,  pokud  se  nám  bude  dařit  získat  finanční  či  věcné  dary  od  sponzorů  nebo 

z grantů, můžeme hru vytvořit bohatší a zajímavější pro děti.

 Realizační plán a vklad vlastní práce vypadal takto:

Termín Záhady Hlavolamu je 6 -17.10.2008 (tj. 10 pracovních dní). K registraci hráčských 

skupin došlo v termínu 29.9. - 3.10. 2008 (tj. 5 pracovních dní). Po ukončení soutěže proběhla 

výstava v prostorách Městské knihovny (cc. 1 měsíc). Před zahájením soutěže bylo zapotřebí 

zajistit  náležitou propagaci  projektu,  navázat  spolupráci  s pedagogy jednotlivých ZŠ. Dále 

bylo třeba zajistit knihy (sešity), ze kterých budou děti vytvářet vlastní knihu. Na projektu se 

bude podílet í všech třináct knihovnic Městské knihovny.

Vklad vlastní práce je zatím pouze předběžný, zahrnuje přípravu, vypracování otázek, kvízů, 

výtahy z knih J.Foglara, registraci a samotnou hru. Předpokládaný vklad vlastní práce je cca 

500 hodin, tzn. 38 hodin na každou knihovnici. Přičemž některé knihovnice vloží do projektu 

více práce a tudíž i více hodin.

Rozpočet celého projektu 

Plakáty a propagace zajišťujeme si sami, ve spolupráci s naším zřizovatelem

Sešity pro děti 2 000,- Kč

Ježek v kleci (hlavolam) 3 000,- Kč

Dorty 3 000,- Kč

Odměny pro děti 20 000,- Kč

(knihy J. Foglara, velké komiksové pro první místa a malé knihy pro další soutěžící.)

Malé odměny pro děti 2 000,- Kč  

Diplomy zajišťujeme si sami, ve spolupráci s naším zřizovatelem

Celkem 30 000,- Kč

Propagace bude uskutečněna formou plakátů  na informačních tabulích města,v prostorách 

knihovny  ,  v místním  tisku  a  Radničních  listech.  Dopis  s informacemi  o  hře,  určený 

pedagogům byl již rozeslán na školy.

Další úspěšnou akcí pro malého čtenáře, které se stále knihovna účastní je
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Projekt Celé Česko čte dětem

Cílem projektu je podpora emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví 

dětí a mládeže pomocí osvětové, výchovné, organizační a promoční činnosti. 

Projekt Celé Česko čte dětem vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak velký význam má 

hlasité čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. 

Vědci a praktikové shodně tvrdí, že  pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, 

rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, 

posiluje jeho sebevědomí. 

Právě  proto  je  společné  čtení  vítanou  formou  moudrého  kontaktu  s  dítětem  a  vynikající 

výchovnou metodou. 

Hlasité předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát 

pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize. Právě to je ta správná 

cesta,  jak dát dítěti  pocítit  jeho důležitost,  projevit  mu svou lásku, nenásilně rozvíjet  jeho 

jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s 

chutí rovněž v dospělosti. 

Investujme tedy po těch několik let vyrůstání našich dětí  dvacet minut denně do hlasitého 

čtení  -  jim a  s  nimi -  a vychovávejme  z nich  vnímavé  čtenáře.  Rodičovské  předčítání je 

jedním z pilířů emočního, morálního a myšlenkového vývoje dítěte. 

Na začátku nového tisíciletí, kdy dětské zábavě kraluje odosobněný svět počítačů, internetu a 

televize, musíme začít pracovat na záchraně lidského prvku v komunikaci mezi rodiči a dětmi.

Televize dítě neobejme, nepřitulí, neodpoví na jeho dotazy. Každý z nás si uvědomuje, že jde 

o moudrý a přirozený kontakt s dítětem, o neocenitelný vklad do malého člověka. Prohlubují 

se vzájemné vazby, roste důvěra v rodiče, dítě se cítí v bezpečí, důležité a milované. Rozšiřuje 

se jeho slovní zásoba, myšlenkové obzory, postupně získává pozitivní závislost na knize. 

Malá  časová  investice  může  pro dítě  znamenat  nesrovnatelný  přínos.  Některé  účinky  se 

projeví ihned, některé ve svém důsledku až za několik let, některé ještě později. Ale všechny 

budou veskrze pozitivní.

27

http://www.celeceskoctedetem.cz/index.php?pid=301&lang=1
http://www.celeceskoctedetem.cz/index.php?pid=301&lang=1
http://www.celeceskoctedetem.cz/index.php?pid=118&lang=1
http://www.celeceskoctedetem.cz/index.php?pid=301&lang=1
http://www.celeceskoctedetem.cz/index.php?pid=118&lang=1
http://www.celeceskoctedetem.cz/index.php?pid=301&lang=1
http://www.celeceskoctedetem.cz/index.php?pid=301&lang=1
http://www.celeceskoctedetem.cz/index.php?pid=118&lang=1
http://www.celeceskoctedetem.cz/index.php?pid=118&lang=1


Kritéria,  jimiž  se  při  výběru  knih  vhodných  pro  hlasité  předčítání  dětem  řídíme,  jsou 

determinována jednak snahou o zvyšování celkové kulturní úrovně dětí a rozšiřování jejich 

znalostí  a jednak zřetelem na ochranu a podporu emočního zdraví dětí.  Emočním zdravím 

dítěte přitom rozumíme (podle Daniela Golemana, autora knihy Emoční inteligence) zdravé 

psychické a morální sebevědomí dítěte, spojené se schopností racionálně myslet a navazovat 

kvalitní a trvalé vztahy s lidmi. 

Navrhujeme, aby se pro hlasité předčítání dětem vybíraly knihy, které: 

1. jsou na ně zaměřeny a jsou pro ně zajímavé 

2. pojednávají o něčem, co je pro jejich zdravý rozvoj podstatné nebo díky čemu se naučí 

něco důležitého pro život 

3. jsou napsány či přeloženy vytříbeným spisovným mateřským jazykem 

4. učí je racionálně myslet 

5. poskytují jim znalosti, případně smysluplnou zábavu 

6. rozvíjejí jejich dobrý vkus a smysl pro humor 

7. šíří  úctu  k  jiným  dětem,  lidem a  ostatním  živým  bytostem,  zvířatům,  přírodě,  zemi, 

uznávaným společenským normám a zákonům 

8. jsou přiměřené jejich věku a citlivosti, nesmějí v nich vzbuzovat strach a neklid 

9. obsahují pozitivní morální odkaz a propagují vzorce správných postojů a chování 

10. rozvíjejí jejich estetické vnímání 

11. formují jejich optimistický postoj k životu, sebedůvěru a kladný přístup ke světu 

12. neutvrzují v nich negativní stereotypy chování související s pohlavím 

13. nevzbuzují v nich sklony k zápornému společenskému chování a předsudky 

Čtenářem se totiž nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.

Každoroční  akcí  Městské  knihovny  Karlovy  Vary  je  každoroční  Pasování  prvňáčků  na 

čtenáře. Každoročně při ní spolupracujeme se členy Divadelního studia D3, kteří v kostýmech 

pasování provádějí, ovšem, až potom, kdy každý čtenář prokáže své dovednosti a poté může 

převzít Řád čtenáře.

4.2. Akce v Městské knihovně- se zaměřením na dospělého čtenáře
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„Kniha  mého  srdce“  (KMS)  je  cyklus  pořadů  České  televize  a  Českého  rozhlasu,  který 

probíhá v období od 4. dubna do října 2009. Je zaměřen na propagaci literatury, četby knih a 

čtenářství obecně. Základní osou celého cyklu zábavních a naučných pořadů je hlasování o 

nejoblíbenější  knihu  obyvatel  České  republiky.  Základní  cíle  KMS  jsou  hlavně  zjištění 

nejoblíbenějších knih obyvatel  České republiky;  zdůraznění významu četby pro vzdělání a 

každodenní život; zvýšení potěšení z četby; rozšíření čtenářského výběru literatury; propagace 

literatury, knih a jejich vydávání. Důležité je, že knihovny mohou KMS využít zejména pro 

propagaci činnosti a služeb knihoven; získání nových čtenářů a sympatizantů; zvýšení zájmu 

o služby knihoven;  prezentaci  nových  služeb;  podporu a  rozvíjení  čtenářské  gramotnosti; 

propagaci míst veřejného přístupu k internetu v knihovnách. Tohoto se snaží využít i Městská 

knihovna  Karlovy  Vary,  zatím  s výbornými  výsledky,  což  se  již  projevilo  i  na  pololetní 

statistice,  kterou  přikládám jako Přílohu č.2.   4.  dubna proběhl  úvodní  zahajovací  pořad, 

výzva k nominačnímu hlasování,  v květnu bylo vyhlášeno TOP 100 nejoblíbenějších knih a 

výzva  k dalšímu  hlasování,  v červnu proběhne vyhlášení  TOP 12 nejoblíbenějších  knih  a 

výzva k dalšímu hlasování,  a konečně v říjnu budeme znát z vyhlášení nejoblíbenější knihu. I 

Český  rozhlas  má  své  pořady  k projektu  Kniha  mého  srdce:  např.  Noc  s Andersenem 

v Českém rozhlase 2 Praha-Pět hodin příběhů,  pohádek  a  zajímavých setkání pro malé i 

velké  čtenáře,  Tobogan v den  vyhlášení  a  zakončení  ankety,  hosty jsou  spisovatelé,  lidé 

v sále na přímém vysílání Toboganu začínají hlasovat na lístcích; dále je to Štafeta vstupů 

z místních knihoven; osobnosti (nejen herci, ale i s lokalitou spojení sportovci, spisovatelé, 

místní  lékaři,  učitelé…)  čtou  na  pokračování  pro  nás  zpravodajské  vstupy  -  čtenáři  volí 

nejoblíbenější knihu daného regionu; představení finálových knih, ukázky, patroni knížek

v živém vysílání;  v říjnu až prosinci 2009 proběhnou četby na pokračování z vítězných knih 

ankety.  Všichni,  jak  knihovníci,  tak  i  naši  čtenáři  netrpělivě  čekáme  na  výsledky  a 

podporujeme návštěvníky knihovny v hlasování. Jak vyplývá z elektronické konference KMS, 

jejímž  jsem  aktivním  účastníkem,  knihovny  v tomto  období  zintenzivnily  své  aktivity 

k propagaci KMS a hlasování.  Činí tak pořádáním různých typů kolektivních akcí,  besed, 

výstav apod. pro různé skupiny uživatelů, pozvat do knihovny školy apod. Také informovaly 

uživatele pomocí e-mailu a na webových stránkách. V tomto období lze využít pro propagaci 

tištěné záložky a konečně 3. hlasování v období června  až října. V tomto období lze také 

využít pro propagaci tištěné záložky. KMS vyvrcholí závěrečným televizním pořadem, kdy 
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bude vyhlášena nejoblíbenější kniha – přesné datum bude oznámeno. Pro podporu hlasování 

bude možno spojit i s aktivitami letošního Týdne knihoven (5. do 11. října). Hlavní motto 

letošního Týdne knihoven bylo vybráno s vazbou na KMS a zní: „Knihovna mého srdce“. 

Obě akce lze účelně propojit s cílem maximalizace propagace i získání co největšího počtu 

hlasů. Dle mého názoru je to velmi prospěšná mediálně podpořená akce na rozvoj čtenářství, 

jak u dětí, tak i u dospělých, i Městská knihovna Karlovy Vary se jí aktivně účastní, propagaci 

této akce děláme mimo jiné i prostřednictvím besed pro děti i dospělé. 

Dalšími důležitými  akcemi jsou přednášky a autorská čtení.  V roce 2006 to byl  1.  ročník 

Soutěže pro velké i malé Dopis pro ježíška.

V roce 2007 knihovna již nemusela řešit vážné provozní problémy a mohla se soustředit i na 

oblíbené přednášky a další kulturní a společenské akce. V 1. pololetí roku 2007 uspořádala 

naše  knihovna  velice  úspěšné  a  hojně  navštěvované  přednášky,  za  všechny  pouze  ty 

nejoblíbenější  –  Hospice  a  umění  doprovázet  v podání  MUDr.  Marie  Svatošové,  známé 

lékařky, která se velice angažuje v oblasti problematiky hospicové péče. Dále pak přednášky 

odborníka na partnerské vztahy PhDr. Jeronýma Klimeše, Ph.D, za všechny např. přednáška 

Problémy  v partnerské  komunikaci.  Přednáška  PhDr.Januše  Schmidtové  Posilování 

sebevědomí žen při komunikaci byla také pozitivně hodnocena návštěvníky, neméně úspěšná 

byla i hudební projekce Hudba jinak-netradiční pojetí hudby v podání M.Fejta a L.Havlíčka. 

V červnu roku 2007 jsme uspořádali i dvě autorská čtení spojená s autogramiádou oblíbených 

autorek - Simony Monyové a Věry Noskové. Karlovy Vary očima dětí a seniorů byla velice 

úspěšná  akce  spojená  s putovní  výstavou  po  celém  regionu,  kdy  děti  a  senioři  společně 

vyrobili z keramické hlíny maketu K. Varů. Hotový výrobek byl vystavován v knihovnách 

našeho regionu. Výstava Čáp nebo vrána obsahovala práce návštěvníků knihovny na téma 

porod  a  moje  první  zážitky  na  světě.  V rámci  akce  Týden  knihoven  jsme  uspořádali 

v prostorech knihoven Výstavu knihovnických „dobrot“ pro duši, velký ohlas, hlavně u dětí, 

měla akce k Mezinárodnímu dni ochrany zvířat Netopýr v knihovně a veřejné čtení z knihy 

místního rodáka Zdeňka Šmída Mé staré dobré Vary. V rámci Dne seniorů  bylo představeno 

divadelní pásmo Divadelního studia D3 Život je pes.

Ve 3. čtvrtletí roku 2007 uspořádala Městská knihovna Karlovy Vary soutěž pro čtenáře od 0 

do 99 let – „Má vysněná dovolená, mé vysněné prázdniny“. Soustředili jsme velké množství 

příspěvků literárních i výtvarných, uspořádali jsme z nich krásnou výstavu v prostorách hlavní 

knihovny. Další velice podnětnou akcí byla výstava k projektu Energie a něco o ní pro žáky 

základních  a  středních  škol.  Velice  navštěvované  veřejností  jsou  přednášky  naší  externí 

spolupracovnice, cestovatelky Ilony Füzékové, tentokrát to byla přednáška s názvem Stopem 
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po Tanzánii. A konečně v listopadu 2007 byl vyhlášen 2. ročník soutěže Dopis pro Ježíška, 

z prací  našich  čtenářů  byla  uspořádána  krásná  výstava  v lednu  2008  v prostorách  hlavní 

knihovny na I. P. Pavlova.

Rok 2008

Na začátku roku 2008 proběhl v Městské knihovně v K. Varech křest knihy Alexandra Wüsta 

25  veselých  historek  z Abertam,  je  to  významná  regionální  dvojjazyčná,  česko-německá 

publikace, která obsahuje rovněž přetisk originálního vydání z roku 1937 psaného místním 

dialektem, popisující formou humorných historek život obyvatel Abertam od 2. poloviny 19. 

století do roku 1937. Vlastní příběhy jsou dokresleny spoustou historických a geografických 

reálií. Celkový dojem je ještě umocněn veselými ilustracemi Pavla Raka, přílohu knihy tvoří 

fotografie  od autora knihy,  které  zachycují  Abertamy  a  jejich okolí,  nejrůznější  kulturní, 

společenské a sportovní akce či autorovu portrétní tvorbu. Další zajímavou osobností, která 

přijala pozvání, byl Jan Krůta, spisovatel,  scénárista a textař, který svou přednášku nazval 

Lítali  jsme  do  nebes  (nahoře  i  dole  bez).  Jak  jsem se již  zmiňovala,  našimi  čtenáři  jsou 

oblíbené  hlavně  cestovatelské  přednášky,  tentokrát  to  byl   Tibet-  cestovatelská  přednáška 

Čestmíra Lukeše a Lékař v srdci Afriky.  V roce 2008 jsme také zahájili  sérii  přednášek o 

problémových  dětech  Mgr.  Marcely  Luňáčkové  a  Mgr.  Dagmar  Zdanovcové  s názvy 

Problémové  děti  I.,  II.,  III.-Hyperaktivita,  Logopedie.  Velice  úspěšná  byla  i  přednáška 

zaměstnankyně  Galerie  K.Vary  Mgr.  Boženy  Vachudové  Příběh  příběhů  o  sochách, 

plastikách a objektech v K.Varech. Rovněž návštěvy režiséra a dokumentaristy Pavla Riese 

naše čtenáře velmi potěšila.

5. Projekty

5. 1 Česká knihovna

Projekt Česká knihovna organizuje Moravská zemská knihovna v Brně, Technické ústředí 

knihoven, letos, v roce 2009, probíhá již 11. ročník. Jedná se o projekt na podporu nákupu 

nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury a děl literární vědy a kritiky do veřejných 

knihoven. Do projektu se mohou přihlásit profesionální veřejné knihovny (obecní/místní, 

městské a krajské) a knihovny vysokých škol literárního zaměření, které jsou veřejně 

přístupné. Profesionální knihovna je knihovna s pracovním úvazkem knihovníka vyšším než 

15 hodin týdně-viz Metodický pokyn MK k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a 

jejich koordinaci na území ČR. Knihovna musí být zaregistrována v evidenci knihoven na 

Ministerstvu kultury dle zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon). Projekt není určen pro 

pracoviště, která jsou pouze organizační složkou knihovny (pobočky, oddělení apod.) a pro 
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knihovny s neprofesionálními pracovníky. Knihovna, která se chce zapojit do České knihovny 

2009, musí vyplnit Žádost o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna. Za knihovny, které 

nemají právní subjektivitu, podává žádost zřizovatel (např. obec) nebo instituce, jejíž 

organizační složkou knihovna je. Žádost musí být vyplněna ve všech rubrikách, dále pak 

vyplnit v nabídkovém seznamu ČK 2009 rubriku "počet objednaných kusů"(základní 

objednávka). Literární rada MZK zařadila do projektu 118 titulů od 28 nakladatelů. Každá 

knihovna si může objednat knihy v celkové hodnotě 3.000,- Kč. Správně a v úplnosti 

vyplněný tiskopis žádosti i objednávkový seznam zašlete, prosím, v jednom vyhotovení 

nejpozději do 4. května 2009 (po tomto datu již k žádostem nebude přihlíženo) na adresu: 

Technické ústředí knihoven, Solniční 12, 601 74 Brno (e-mail: tuk@mzk.cz, tel. 541 646 

301). Povinností knihovny je pak  zaslat  potvrzené výdejky s přírůstkovými čísly, pod 

kterými jste knihy zapsali do přírůstkového seznamu. Na rok 2007 jsme dostaly 4 400,- Kč, 

na rok 2008 5 000,- Kč a na rok 2009 3 000,-Kč.

5.2 Benchmarking

Benchmarking jsem zařadila do své práce proto, že je to velmi dobrý nástroj pro odhalení 

dobrých i špatných stránek činnosti knihovny a dá se použít i jako argumentace u zřizovatele, 

např. u nás kvůli nedostatečnému personálnímu zajištění. 

Benchmarking umožňuje rychle identifikovat silné a slabé stránky činnosti knihovny a může 

být podnětem pro trvale zlepšování. Benchmarking odhalí, zda zúčastněná knihovna dosahuje 

výborných,  průměrných  nebo  podprůměrných  výkonů.  Srovnávací  databáze  je  přístupná 

pouze účastníkům projektu. Mají-li výstupy z projektu mít co největší vypovídací hodnotu, je 

potřeba, aby do projektu vstoupilo co nejvíce knihoven. http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?

page=02_Odb/15_Vykon.htm

Benchmarking  je  otevřen  všem  veřejným  knihovnám,  které  se  nebojí  srovnání  a chtějí 

výsledky tohoto procesu využít pro zlepšování své činnosti. Podmínkou vstupu do projektu je 

poskytnutí kvalitních statistických dat včetně dat ekonomických. 

Benchmarking je  moderní  nástroj  řízení,  který  prostřednictvím  měření  výkonů  a  procesů 

organizace a jejich systematického porovnávání s výkonem ostatních hledá nejlepší řešení. 

Poskytuje manažerům lépe poznat vnitřní fungování organizace a identifikovat příležitosti ke 
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zlepšení. Umožňuje efektivní sdílení zkušeností a nejlepší praxe, podporuje spolupráci a je 

významným nástrojem každé "učící se" organizace. 

Základní  postup  benchmarkingu  je  nejdříve  identifikovat  oblasti  činností,  které  budou 

hodnoceny,  dále  stanovit  indikátory  popisujících  činnosti,  sběr  dat,  sdílení  dat  a  výměna 

informací  s partnery,  mapování  procesů a jejich analýza,  identifikace "nejlepšího" procesu 

v knihovně, změna sledovaných procesů a na konci monitorování a porovnávání 
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Cílem projektu je vytvořit a testovat benchmarkingový systém pro hodnocení činnosti 

veřejných  knihoven,  pomoci  veřejným  knihovnám  různých  velikostních  kategorií 

analyzovat metodou benchmarkingu vlastní výkony a porovnat je s jinými knihovnami a 

nalézt  nejlepší  způsoby  řešení,  ověřit  možnost  využití  metody  benchmarkingu  pro 

knihovny  v oblasti  zdravotnictví.  Velice  mne  zaujala  přednáška  PhDr.  Víta  Richtera 

z Národní knihovny v Praze, proto bych zde ráda zmínila výsledky jeho průzkumu, jak 

jsou na tom Češi jako čtenáři. Takže nyní několik zajímavých čísel : 83% Čechů přečte 

aspoň 1 knihu za rok (88% žen a 77% mužů); průměr přečtených knih za rok je 16 (ženy 

18, muži 14; lidé nad 65 let 20); nejvíce čtenářů je ve velkoměstech (87%), nejméně na 

venkově (79%); nejvíce čtenářů je ve věkové skupině 15-24 let (86%) a skupině 35-44 let 

(87%),  rozdíly  mezi  3  generacemi  jsou  však  nevelké  (5%);      čtení  se  Češi  věnují 

několikrát týdně a denně čtou knihy průměrně 41 min.; čtení novin a časopisů se za den 

průměrně věnují 30 min, televizi 111 min., rozhlasu 113 min., video a DVD sledují 51 

min.,  internet  používají  86  min.;  nejdůležitější  diferencující  roli  hraje  vzdělání:  mezi 

čtenáři jsou častěji lidé s vyšším (maturita a výše) vzděláním (91%) než nižším (71%), u 

lidí  s  vysokoškolským  vzděláním  je  čtenářů  95%;   knihy  získávají   nejčastěji  v 

knihkupectvích, od přátel, známých a ve veřejných knihovnách; za poslední rok koupili v 

průměru 6,6 knihy a utratili za ně 1 303,-Kč; v domácí knihovně mají v průměru 274 

knih;  mají  zkušenosti  s  veřejnou knihovnou,  nejčastěji  do  ní  chodí  jednou za  měsíc; 

preferují současnou oddechovou beletrii a literaturu faktu; jejich četbu nejvíce ovlivnilo, 

že se doma četlo. Co se týká veřejných knihoven, tak, 40% Čechů navštívilo v roce 2008 

veřejnou knihovnu; ženy navštěvují veřejnou knihovnu častěji (46%) než muži (34%); do 

knihovny chodí polovina (49%) občanů, kteří  mají  vyšší  vzdělání a méně než třetina 

(30%) těch,  kteří  mají  nižší  vzdělání;  nejčastěji  chodí  do knihovny občané  bydlící  v 

malých městech (2000 - 4999 ob.), nejčastěji chodí Češi do knihovny jednou za měsíc; 

nejvyhledávanější  službou  je  půjčování  knih  (97%),  dále  půjčování  časopisů  (51%), 

využívání  čítárny a  studovny (36%),  kopírování  (27%) a  internet  (25%);  čím silnější 

čtenář, tím častější návštěvník knihovny, např. ti, co přečtou nejméně 50 knih za rok, jsou 

návštěvníky knihoven z 82%, ti, co přečtou za rok 1-6 knih, jsou návštěvníky knihoven z 

28%, u současných návštěvníků veřejných knihoven převažuje spokojenost s nabídkou 

(79%). Z průzkumu vyplývá, že v dnešní době tolika jiných lákadel,  při nichž nemusí 

člověk  tolik  přemýšlet,  jsou  výsledky více  než  uspokojivé.  Hlavně  mě  jako  vedoucí 

veřejné  knihovny,  která  má  12  oddělení,  těší  spokojenost  návštěvníků  s nabídkou 

knihoven.  Z tohoto  dle  mého  názoru  vyplývá,  že  i  když  žijeme  v době  velkých 
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elektronických lákadel (hlavně pro dětského potencionálního čtenáře), výsledky nejsou 

vůbec špatné. Nezbývá nám tedy nic jiného než se s chutí vrhnout do další práce. 

Výše uvedeným datům odpovídá i porovnání výkonů v projektu Benchmarking. Ke srovnání 

s Městskou  knihovnou  Karlovy  Vary  jsem  si  vybrala  knihovnu  v Jablonci  nad  Nisou 

vzhledem k podobnému počtu i složení obyvatelstva.

Benchmarking knihoven - porovnání výkonů (data za rok 2007)

porovnání v rámci 
skupiny: Všechny knihovny

První porovnávaná 
knihovna: 

Karlovy Vary MěK (55000)  (číslo v 
závorce udává počet obyvatel = 
obsluhovanou populaci)

Druhá porovnávaná 
knihovna: 

Jablonec nad Nisou (45051)  (číslo v 
závorce udává počet obyvatel = 
obsluhovanou populaci)

Porovnání 
výkonů

 hodnoty vybraných
hodnoty celé skupiny (knihoven: 

96) celostátní průměry

indikátor
1. 

knihovna
2. 

knihovna min. průměr max. průměr
počet 

knihoven

Podmínky pro činnost knihovny

1. Objem 
knihovního 
fondu na 1000 
obyvatel 2 266,00 2 524,45 1 820,68 5 497,72 19 231,59 4686,65 2469

2. % obnovy 
knižního fondu 5,12 4,05 1,12 4,1 10,7 2,81 2469

3. Objem 
přírůstků na 
1000 obyvatel 115,96 102,24 57,41 203,49 694,63 124,05 2469

4. Počet 
exemplářů 
docházejících 
periodik na 
1000 obyvatel 1,69 5,79 1,69 17,81 517,08 5,2 2469

5. Počet 
internetových 
stanic na 1000 
obyvatel 0,42 0,31 0 0,89 4,97 1,35 2469
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6. Plocha 
knihovny pro 
uživatele v m2 
na 1000 
obyvatel 30,55 20,31 1,68 46,59 446,71 54,81 2469

7. Počet 
studijních míst 
na 1000 
obyvatel 1,24 1,31 0,37 3,55 20,13 5,56 2469

8. Počet 
zaměstnanců 
(úvazků) na 
1000 obyvatel 0,26 0,42 0,16 0,65 2,35 0,51 713

9. Počet 
zaměstnanců 
(úvazků) na 
1000 
registrovaných 
čtenářů 1,73 4,59 1,3 4,18 11,9 4,13 727

10. Počet 
zaměstnanců 
(úvazků) na 
1000 
návštěvníků 0,24 0,25 0,12 0,26 1,12 0,36 727

11. Počet 
hodin pro 
veřejnost týdně 43 50 2 37,31 61 10,35 2469

12. % výdajů 
na knihovnu z 
celkových 
výdajů 
zřizovatele 0,49 0,73 0,14 1,27 3,91 - -

Uživatelé, služby

13. 
Registrovaní 
čtenáři - % z 
obsluhované 
populace 14,75 9,15 2,37 16,54 43,49 9,52 2469

14. 
Registrovaní 
čtenáři do 15 
let - % z 
obsluhované 
populace 
mládeže do 15 
let 39,28 15,77 7,29 32,57 149,28 - -

15. Počet 
návštěv na 
jednoho 
obyvatele 1,09 1,7 0,67 2,77 8,21 1,02 2469

16. Počet 
virtuálních 
návštěv na 

0,06 2,1 0 1,97 34,22 0,26 2469
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obyvatele

17. % 
návštěvníků 
internetu z 
celkového 
počtu 
návštěvníků 32,12 14,86 0 13,22 60,47 20,9 2469

18. Počet 
výpůjček na 
registrovaného 
čtenáře 34,45 64,09 29,39 54,89 97,46 39,11 2469

19. Obrat 
knihovního 
fondu 2,24 2,32 0,23 1,96 4,28 0,85 2469

20. Kulturní 
akce na 1000 
obyvatel 5 6,33 0 9,73 44,23 4,34 2469

21. Vzdělávací 
akce na 1000 
obyvatel 1,38 0,13 0 3,34 21,51 0,61 2469

22. Internetové 
služby: 
webová 
stránka, 
OPAC, 
interaktivní 
funkce, soubor 
odkazů, 
virtuální 
informační 
služba, 
elektronické 
informační 
zdroje, pro-
aktivní 
informační 
služby (email, 
SMS, 
newsletter) 8 15 0 10,67 29 - -

Financování, výdaje, efektivita

23. Celkové 
provozní 
náklady v 
přepočtu na 
jednoho 
obyvatele 166,39 173,68 82,75 292,1 756,45 223,82 675

24. Náklady na 
pořízení 
knihovního 
fondu (tradiční 
dokumenty) v 
přepočtu na 
jednoho 
obyvatele 36,23 21,17 10,31 33,9 143,17 15,67 2469
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25. Náklady na 
nákup licencí 
na el. inf. 
zdroje v 
přepočtu na 
jednoho 
obyvatele 0 0,86 0 1,36 81,97 - -

26. Náklady na 
pořízení 
knihovního 
fondu (tradiční 
dokumenty) na 
výpůjčku

7,13 3,61 1,03 4,19 17,41 5,92 2469

27. % čistých 
provozních 
nákladů (bez 
osobních 
nákladů a 
nákladů na 
knihovní fond) 
z celkových 
provozních 
nákladů 31,14 20,08 0,87 28,37 85,01 26,89 2469

28. % nákladů 
na pořízení 
knihovního 
fondu z 
celkových 
provozních 
nákladů 21,77 12,19 2,45 12,14 33,23 13,62 2469

29. % 
osobních 
nákladů z 
celkových 
provozních 
nákladů

47,09 67,73 7,42 59,49 82,93 62,87 2469

30. % 
získaných 
dotací a grantů 
na celkovém 
rozpočtu 
knihovny z 
celkových 
příjmů na 
provoz 0,08 3,44 0 3,91 95,25 2,45 2469

31. % 
vlastních 
příjmů na 
celkovém 
rozpočtu 
knihovny z 
celkových 
příjmů na 
provoz 1,95 12,84 0,51 9,38 100 4,42 2469
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Bohužel v NIPOSu byly v době psaní mé práce pouze data za rok 2007, ale i tak vyplývá 

z výše  uvedeného srovnání,  že  máme rezervy hlavně v personálním zajištění.  Data  za rok 

2008 již vykazují jistý pokrok a neustále se zvyšující návštěvnost i počet výpůjček.

5.3 Spolupracující organizace

Velice důležitou spolupracující  organizací  je Svaz knihovníků a informačních pracovníků, 

jehož je Městská knihovna  Karlovy Vary členem  od 2006, součástí Regionálního SKIPu 

Karlovarského kraje, to ji opravňuje mimo jiné k využívání a stahování obálek knih pro náš 

on-line  katalog  -  http://skip.nkp.cz/akcObalky.htm .  Setkáváme  se  4x  ročně  ve  výboru 

Regionálního  SKIPu, 1x ročně je pro všechny členy Regionálního  SKIPu Karlovarského 

kraje uspořádáno v některé z knihoven kraje setkání, abychom se více poznaly a popovídaly si 

o problémech i zkušenostech. Knihovny jsou vzájemně ve spojení přes Konferenci a informují 

se o jednotlivých akcích v knihovnách, vyměňují si nápady, zkušenosti, zvou na své akce, 

pomáhají  si  při  akcích.  SKIP  je  důležitým  zástupcem  -  orgánem  v  komunikaci  pro  nás 

knihovníky - prostředníkem v jednání s ministerstvem kultury i jinými ministerstvy, obhajuje 

nezastupitelnou roli knihoven ve společnosti, práci knihovníků Knihovnice dětských oddělení 

mají při SKIPu své KLUBÍČKO, kde si "hrají", pořádají soutěže atd.  

6. Služby

Městská knihovna Karlovy Vary (dále MKKV) je univerzální veřejná knihovna. Jejím 

posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další 

kulturní hodnoty. Poskytuje služby široké veřejnosti v přiměřeném rozsahu, kvalitně, levně, 

rychle a efektivně. Zvláštní důraz je kladen na služby pro děti, mládež a studenty včetně role 

sociální (služby seniorům, sociálně slabým a handicapovaným). Nabízíme absenční i 

prezenční půjčování knih, periodik, kompaktních disků, CD-ROMů , možnost využití 

elektronického katalogu, dále nabízíme bibliografické i faktografické informace, vzdělávací a 

kulturní akce, vstupní exkurze a tematické besedy pro děti a mládež. V neposlední řadě 

internet pro veřejnost a výuku na počítači i práci s internetem va našem malém výukovém 

středisku v pobočce Čankovská, jenž se nachází na velkém sídlišti v K. Varech. Nabízíme 

internet pro veřejnost, kopírování, dále pak absenční i prezenční půjčování knih, periodik, 

kompaktních disků, CD-ROMů , možnost využití elektronického katalogu, , dále nabízíme 

bibliografické i faktografické informace, vzdělávací a kulturní akce, vstupní exkurze a 

tematické besedy pro děti a mládež.
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Městská knihovna se skládá z těchto oddělení a poboček:

I.P. Pavlova- hlavní budova.

PŮJČOVNÍ DOBA 
pondělí - pátek 
10-18,00
středa
10 - 14,00 
sobota
9-12,00

Pobočka Čankovská

ČANKOVSKÁ PŮJČOVNÍ DOBA

U koupaliště 854
Karlovy Vary
tel.: 353 565 085
Mgr. Kaválková Monika 
e-mail:
m.kavalkova@ 
mestskaknihovnakv.cz 

pondělí - čtvrtek
10 - 12,00 12,30 - 18,00
středa - zavřeno 
pátek 
12 - 16,00

Pobočka Doubí

DOUBÍ PŮJČOVNÍ DOBA

Modenská 150
Karlovy Vary 

Miloslava Havlová 

pondělí 
13-18,00 

Pobočka Drahovice

DRAHOVICE PŮJČOVNÍ DOBA 

Vítězná 49
Karlovy Vary 

tel.: 353 226 346
Ing. Vonková Eva
e.vonkova@mestskaknihovnakv.cz 

pondělí - čtvrtek
10 - 12,00 12,30 - 
18,00
středa - zavřeno 
pátek 
12-16,00

Pobočka Růžový Vrch

RŮŽOVÝ VRCH PŮJČOVNÍ 
DOBA 

 

Sedlecká 4 
Karlovy Vary 

tel.:353 564 844
Hrnková Jana 
email: 
j.hrnkova@mestskaknihovnakv.cz
Miloslava Havlová 

PO DOBU 
NEMOCI:
čtvrtek 
10 - 12,00 12,30 - 
18,00
středa - zavřeno 
pátek 
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e-mail:
m.havlova@mestskaknihovnakv.cz 

12-16,00

 

Pobočka Stará Role

STARÁ ROLE PŮJČOVNÍ 
DOBA 

 

Truhlářská 681/19
areál základní školy
Karlovy Vary

tel.: 353 562 715
Bartošová Hana
h.bartosova@mestskaknihovnakv.cz

pondělí - čtvrtek
10 - 12,00 12,30 - 
18,00
středa - zavřeno 
pátek 
12-16,00

Pobočka Tašovice

TAŠOVICE PŮJČOVNÍ DOBA  

U Brodu 73
Karlovy Vary

Miloslava Havlová

úterý
14-18,00

Pobočka Tuhnice

TUHNICE PŮJČOVNÍ 
DOBA 

 

Wolkerova 1
Karlovy Vary 

tel.:353 227 747
Škoríková Hana
h.skorikova@mestskaknihovna.cz

Kudrová Pavla
p.kudrova@mestskaknihovnakv.cz 

pondělí - čtvrtek 
10 - 12,00 12,30 - 
18,00
středa - zavřeno 
pátek 
12-16,00

Pobočka Vyhlídka

VYHLÍDKA PŮJČOVNÍ DOBA  

Raisova 4
Karlovy Vary

tel.: 353 224 203
Bučková Dagmar
d.buckova@ 
mestskaknihovnakv.cz 

pondělí - úterý - čtvrtek
10,00-12,00 12,30- 18,00

středa - zavřeno 

pátek 
12,00-16,00
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7. Perspektivy vývoje 

7.1 Koncepce dalšího fungování Městské knihovny K.Vary

Varianty dalšího fungování  Městské  knihovny jsou v současné době  3 a  tou první  je 

znovupřipojení  ke Krajské knihovně K.Vary,  tato možnost  se však jeví jako nejméně 

reálná,  byla  by  finančně  velmi  náročná.  Druhou  variantou  je  stávající  stav,  stejný 

rozpočet a stejný počet poboček (viz.  Příloha č.2).  Konečně třetí  variantou je zrušení 

poboček  Doubí , Tašovice, Vyhlídka (od 1.8.2009),  Drahovice  za účelem zkvalitnění a 

rozšíření  služeb návštěvníkům knihovny (z tohoto důvodu je nutné zachovat úvazky , 

které by jinak zanikly a to 2,5 úvazku.)

Dále  pokračuji  v uvedení  výhod  a  nevýhod  uvedených  variant  ;  výhodou  převedení  ke 

Krajské  knihovně  Karlovy  Vary  by  byla  centralizace  práce,  avšak  nevýhodou  velká 

nákladnost, hlavně na knihovnický systém Aleph (Městská knihovna K.Vary nyní využívá 

knihovnický systém Clavius). Dva roky jsme v Městské knihovně budovali knihovní fond, 

vylaďovali  výpůjční  systém,  převod knih,  velká náročnost  práce katalogizace,  dovybavení 

poboček  nábytkem  (3 915 000,-Kč  jsou   jednorázové  náklady  související  s převodem 

knihovny) . Výhodou druhé varianty je  snadná dostupnost knihovnických služeb ve všech 

částech K.Varů (viz mapka-Příloha č.3). Nevýhodou jsou velké náklady na provoz, což ale 

zahrnuje i nové vybavení poboček nábytkem, technikou a hlavně kvalitním knižním fondem. 

Třetí  a  nejbolestnější  variantou  by  bylo  zrušení  poboček   Doubí,  Tašovice,  Drahovice, 

Vyhlídka. Doposud se podařilo všechny pobočky, jejichž síť a systém se tvoří již od 50. let 

minulého století, zachovat. Bylo by nenapravitelnou škodou do tohoto systému zasahovat a 

byla by to varianta nevratná. Nicméně výhodou by bylo, při převodu pracovníků ze zrušených 

poboček,  větší  profesionalizace  práce  v centrální  budově  na  I.P.Pavlova.  A  nevýhodami 

například to, že pobočka Doubí i Vyhlídka je hojně  využívána žáky školy a seniory, zrušením 

pobočky v Drahovicích by došlo ke ztrátě druhé nejvytíženější pobočky , samozřejmě je nutné 

u takovýchto případných kroků  přihlížet  ke statistikám návštěvnosti a výpůjček.  Ušetřené 

náklady při zrušení poboček Tašovice, Doubí, Vyhlídka, Drahovice by byly tyto:  rok 2008 

-Tašovice  10 000,-  Kč  ročně;  Vyhlídka  elektřina  10 950,-;  plyn  41 133,-;  voda  4 449,-; 

Drahovice  elektřina  9 014,-;  nájem  145 800,-;  voda  4449,-  -  celkem  225 795,-.  Dále 

personální snížení o dva úvazky , tím i snížení mzdových prostředků. Následuje nástin situace 

po zrušení poboček, ale při zachování úvazků -úvazek 1 by měl v náplni to, co nyní díky 

nedostatku  personálního  zajištění,  nemůžeme  našim  čtenářům  poskytovat,  a  to  rešerše, 

referenční službu Ptejte se knihovny a další specializované služby, např. hudební oddělení, 
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oddělení pro handicapované a v neposlední řadě i katalogizace speciálních druhů dokumentů, 

tvorbu databáze analytik, vytvoření regionálního oddělení apod. V rámci této varianty by se 

mohla i rozšířit, ovšem při zachování stávajících úvazků, půjčovní doba v centrální budově 

Městské knihovny a to takto po, út, čt, pá 9-19,st 9-16,  so 9-16 (nyní je půjčovní doba po, út, 

čt, pá 10-18, st 10-14, so 9-12) a tím ještě zkvalitnit a rozšířit naše poskytované služby. Dále 

bych doporučila vzhledem ke své 16-leté praxi v oboru specializovat knihovní fond poboček a 

rozšířit  jejich  služby  se  zaměřením  na  handicapované  návštěvníky,  založit  Klub  seniorů 

v některé  z poboček,  rozšířit  nynější  počítačové  a  vzdělávací  centrum,  například  i  o práci 

s dyslektickými a jinak handicapovanými dětmi pomocí speciálního softwaru, další pobočku 

specializovat na práci s mládeží ve směru podpory zdravého životního stylu apod.

 Ve 3. patře hlavní budovy na I.P.Pavlova bychom rádi v budoucnu vybudovali Centrum pro 

rodinu, spolupracovali bychom s mateřským centrem a mohli využít jejich zkušeností. Dále 

by byla podnětná spolupráce s Českou asociací dul – pomoc těhotným a při porodu – možnost 

informovanost o současných možnostech. Spolupracovali bychom v tomto směru i uměleckou 

školou  Šmeralova  a  s Pedagogickou  školou  –  pedagogická  praxe  studentů,  divadelní 

představení pro děti  i  dospělé,  pomoc při  akcích,  dílny.  Plánujeme též oslovit  psychology 

ohledně přednášek o výchově a mezilidských vztazích. Rádi bychom pořádali též cvičení pro 

maminky s dětmi apod. Akce v centru by mohly být např. tyto:  

Posezení a setkávání maminek – výměna dojmů a zkušeností

Dílny – výtvarné a literární

Lidové zvyky podle období 

Čtení pro nejmenší 

Setkání s Dulou  - přirozený porod

Posezení s psychologem – mezilidské vztahy, problematické dítě, rozvod, nemocný v rodině

Tanec – orientální, moderní

Výstavy – 2. kancelář v katalogizaci + galerie

    
Vytvořili bychom tím příjemný prostor s možností odpočinku, přebalení dětí, nakojení, 

možností posedět, setkávat se a  vyměňovat si  zkušenosti. Také bychom zařídili hernu pro 

nejmenší a i pro předškolní děti a vytvořili zde i čtenářský koutek s odbornou  pedagogickou 

literaturou a periodiky o rodině, rodičovství a výchově dětí.
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PLÁN NA ROK 2010-2012

Plánujeme v příštích letech tyto změny:

Například specializovat knihovní fond poboček a to následovně:

Růžový Vrch – sport a hry (ZŠ Krušnohorská-sportovní třídy)

Čankovská – umění +handicapovaní-nevidomí, neslyšící, vozíčkáři, onkopacienti, dyslektici 
(dostatek místa)

Tuhnice - zahrádkářství (čtenáři spíše v důchodovém věku, v blízkosti zahr.kolonie)

Vyhlídka - dětská cizojazyčná lit.(ZŠ Libušina-spec.na jazyky)

Drahovice - film a herci (v blízkosti kino Panasonic, filmový klub)

Stará Role – vše (tato pobočka je nejdále od centra)

Dále budeme prodávat vstupenky na místní akce prostřednictvím portálu Colosseum .

I  nadále  chceme  spolupracovat  se  SKIPem,  Hvězdárnou  Karlovy  Vary  a  Alžbětinými 

lázněmi.  Jako  vedoucí  Městské  knihovny  bych  chtěla  s pomocí  mých  kolegyň  vytvořit 

v pravém  slova  smyslu  komunitní  knihovnu  Komunitní  knihovna  –  pobočka  –  společná 

lokalita  ,  kde  žijí  (  společná  tradice,  podobné  sociální  podmínky  a  vztahy).  Komunitní 

knihovnu, která bude mít tyto vlastnosti:

1. Dostupnost  –  výpůjční  doba  (vyhovující  dané  lokalitě  Doubí  –  děti,  přístup  pro 

handicapované)

2. Informace – dovednost s nimi pracovat, Internet nezbytný

3. Prostředí:  příjemné,  důvěryhodné,  osobnost  knihovníka,  tolerantní  (po konfliktu  se 

vrátí, profesionalita v komunikaci, neutrální půda, důstojnost prostředí, 

4. Služby, znalost prostředí, požadavků, oslovení celé komunity (vietnamci

5. Granty – styk s dalšími organizacemi ne kulturními, které jsou svázány s knihovnou 

v lokalitě

Závěr: 

Poslání veřejných knihoven, jak je vnímám po své šestnáctileté praxi a jak to vidím v reálu 

možnost nápravy v budoucnu. Vyjímám některé důležité pasáže z materiálu Služby veřejných 

knihoven: směrnice IFLA/UNESCO pro rozvoj. 

Veřejná  knihovna  je  místní  branou  do  světa  vědomostí  a  základním  předpokladem 

celoživotního  vzdělávání,  nezávislého  rozhodování  a  kulturního  rozvoje  jednotlivců  i 

společenských  skupin.  Veřejná  knihovna  má  zajišťovat  vhodné  materiály  na  pomoc 
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formálnímu a neformálnímu vzdělávání. Zároveň má uživatelům pomáhat,  aby tyto učební 

prostředky  využívali  efektivně  a  různými  způsoby  usnadňovat  lidem  studium.  Přístup  k 

informacím a jejich efektivní využívání je pro úspěšné vzdělávání velmi důležité; tam, kde je 

to možné, mají veřejné knihovny spolupracovat s jinými vzdělávacími organizacemi ve výuce 

využívání  informačních  zdrojů.  Kde  již  existují  knihovny,  pověřené  úkolem  napomáhat 

formálnímu  vzdělávání,  má  je  veřejná  knihovna  spíše  doplňovat,  než  duplikovat  jinde 

dostupné  knihovnické  služby.  Prudký  rozmach  informací  a  neustálé  změny  technologií, 

ovlivňujících způsob přístupu k informacím, silni ovlivnily také služby veřejných knihoven. 

Informace mají velký význam pro rozvoj člověka a společnosti a informační technologie jsou 

mocným nástrojem jejich zpřístupňování a využívání. Přesto, že se tak rychle rozvíjejí, nejsou 

většině  světové  populace  dostupné  a  propast  mezi  informačně  bohatými  a  informačně 

chudými se stále rozšiřuje. Základním úkolem veřejné knihovny je překlenout tuto propast 

umožněním  přístupu  veřejnosti  k  internetu  i  poskytováním  informací  v  tradiční  formě. 

Veřejné  knihovny  by  si  měly  uvědomovat  možnosti  informačních  a  komunikačních 

technologií a využívat je k tomu, aby se staly elektronickou branou do světa informací, tvůrčí 

činnosti,  které  by  si  jednotlivec  sám nikdy  nemohl  pořídit.  Zajištění  přístupu  k  předním 

sbírkám světové literatury a poznatků,  včetně literatury vlastní  komunity,  je mimořádným 

přínosem veřejné  knihovny a  podnes  její  důležitou  funkcí.  Přístup  k  uměleckým  dílům a 

poznatkům  významně  přispívá  k  osobnímu  vzdělávání  a  hodnotné  rekreaci.  Důležitým 

úkolem veřejné knihovny je fungovat jako centrum rozvoje kultury a umění  a přispívat k 

formování a upevňování kulturní identity místní veřejnosti. Toho lze dosáhnout spoluprací s 

příslušnými místními a regionálními organizacemi, poskytnutím prostoru pro kulturní akce, 

organizováním kulturních  programu a  také tím,  že  kulturní  zájmy místní  společnosti  jsou 

zastoupeny v materiálech knihovny. Činnost knihovny má být odrazem různorodých kultur v 

dané komunitě. Má poskytovat materiály v jazycích, jimiž hovoří a čte místní veřejnost, a 

rozvíjet místní kulturní tradice. Veřejná knihovna hraje důležitou úlohu jako místo, kde se 

veřejnost shromažďuje. Je to zvláště důležité tam, kde je takových míst málo. Knihovna je 

někdy nazývána obývacím pokojem komunity.

Využívání knihovny ke studiu a k vyhledávání informací za účelem vzdělávání nebo zájmu 

čtenáře  vede  lidi  k  neformálním  kontaktům s  jinými  členy  komunity.  Využívání  veřejné 

knihovny může být  pozitivní sociální  zkušeností.  Při  vypracování koncepce úlohy a účelu 

veřejné knihovny je třeba klást důraz na poskytování služeb. V zájmu uspokojování potřeb 

společnosti  vykonává knihovna řadu služeb,  z  nichž některé,  např.  uchovávání  rozsáhlých 

fondu tištěných materiálu,  lze  účinně plnit  v budově knihovny.  Rozvoj  služeb s  využitím 
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informační  a  komunikační  techniky otevírá  možnost  poskytovat  informační  a  knihovnické 

služby do domu nebo na pracovišti. Poskytování knihovnických a informačních služeb lidem, 

kteří  nemohou  navštívit  knihovnu  pro  tělesné  postižení  nebo  např.  proto,  že  neexistují 

dopravní spoje, odpovídá principu dostupnosti těchto služeb všem, a to i v jejich domovech 

nebo na pracovišti bez ohledu na jejich životní podmínky.  Veřejné knihovny podléhají též 

některých  legislativám,  které  se  netýkají  výhradně  jich.  Je  to  např.  legislativa  finančního 

řízení, ochrany dat, zdraví a bezpečnosti personálu a pracovních podmínek a mnoho dalších. 

Vedoucí pracovníci  knihoven by měli  znát  všechny legislativy,  které  mají  vliv  na provoz 

veřejné  knihovny.  Jakákoliv  velká  a  dobře  vybavená  veřejná  knihovna  nemůže  uspokojit 

všechny potřeby svých uživatelů jen vlastními zdroji. Spolupráce a účast v sítích knihoven a 

obdobných  organizací  a  zprostředkování  přístupu  k  jiným  zdrojům  informací  umožňuje 

veřejné knihovně uspokojovat informační potřeby uživatelů z mnohem rozsáhlejších fondu . 

Služby veřejné knihovny se poskytují bez rozdílu všem, nezávisle na věku, rasovém původu, 

pohlaví,  víře,  národnosti,  jazyku  či  sociálním postavení.  V zájmu celostátní  koordinace  a 

kooperace  knihoven  musí legislativa  a  strategické  plány  rozvoje  definovat  a  podporovat 

budování celostátní sítě knihoven založené na sdílených standardech služeb. Předpokládá to 

dobré situování budovy knihovny, zajištění dobrých podmínek pro četbu a studium, vybavení 

přiměřenou  technikou  a  vymezení  výpůjční  doby  v  čase  výhodném  pro  uživatele. 

Samozřejmostí je poskytování služeb mimo budovu knihovny občanům, kteří do ní nemohou 

docházet. Knihovnické služby se musí přizpůsobit odlišným potřebám obcí ve venkovských a 

v městských oblastech.  Aby mohla úspěšně plnit  své úkoly,  musí být  veřejná knihovna v 

plném rozsahu přístupná všem potenciálním uživatelům. Jakékoliv omezení přístupu, záměrné 

či  náhodné,  snižuje  schopnost  veřejné  knihovny  plnit  její  hlavní  úlohu,  tj.  uspokojování 

knihovnických  a  informačních  potřeb  komunity,  které  slouží.  Cílem  veřejné  knihovny  je 

poskytovat služby všem občanům a skupinám. Potenciálními uživateli veřejné knihovny jsou 

tyto  skupiny:  Lidé  každého  věku  a  v  každém  životním  období-děti,  mladiství,  dospělí. 

Jednotlivci a skupiny lidí se zvláštními potřebami - lidé z různých kultur a etnických skupin 

včetně domorodců, tělesně postižení lidé, např. s vadami zraku nebo sluchu, lidé, kteří jsou 

připoutáni k domovu , lidé v různých institucích, např. nemocnicích, věznicích. Instituce v 

širší veřejné síti -výchovně vzdělávací, kulturní a dobrovolné organizace a skupiny, obchodní 

společnosti,  řídící orgán nadř0ízené organizace, např. místní správní orgán.Knihovní fondy 

jsou omezeny,  ani v nejbohatší  společnosti  není vždy možné poskytnout všem uživatelům 

služby na stejné úrovni. Knihovna musí stanovit priority, podložené analýzou potřeb uživatelů 
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a jejich přístupu k alternativním službám. Naplňování  těchto vizí  a  stanovení konkrétních 

kroků k jejich naplnění je jistě dlouhá cesta. 

Jsem přesvědčena o tom, že se Městská knihovna principy obsažené v předchozím textu snaží 

naplňovat. 

Jisté rezervy máme bohužel v personálním zajištění, proto do budoucna věřím, že se i toto 

zlepší  a  budeme  tak  moci  zkvalitnit  a  rozšířit  služby našim uživatelům,  např.  o  rešeršní 

činnost, regionální oddělení, budování databáze článků z novin a časopisů, širší vzdělávací 

činnost a konečně o speciální služby o fyzicky i mentálně handicapované spoluobčany

.
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Příloha č. 1 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY

ODBOR LÁZEŇSTVÍ, CESTOVNÍHO RUCHU A KULTURY

Magistrát města Karlovy Vary

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA období 1.7. – 31.12.2006

1. Základní informace

2. Zpráva o činnosti

3. Plán na rok 2007

1. Základní informace

1.1. Pracoviště Městské knihovny

1.2. Počet pracovníků

1.3. Základní statistické údaje

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1. Pracoviště Městské knihovny

HLAVNÍ BUDOVA

I.P. Pavlova 7,  353 221 365

Čítárna(linka 23), půjčovna pro dospělé(linka 20,27), oddělení pro děti a mládež (linka 21)

Jandová Andrea – a.jandova@mestskaknihovnakv.cz

Křivancová Ludmila – l.krivancova@ mestskaknihovnakv.cz

Najmanová Eva – e.najmanova@ mestskaknihovnakv.cz

Dorňáková Zdena – z.dornakova@ mestskaknihovnakv.cz

Šimůnková Kateřina – k.simunkova@ mestskaknihovnakv.cz

Bloudková Lenka – l.bloudkova@mestsksknihovnakv.cz

POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Čankovská, U Koupaliště 854, tel.: 353 565 085 ,  

Kaválková Monika e-mail:m.kavalkova@ mestskaknihovnakv.cz

Drahovice, Vítězná 49, tel.: 353 226 346 , 
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Vonková Eva e-mail:e.vonkova@ mestskaknihovnakv.cz

Růžový vrch, Sedlecká 4, tel.:353 564 844 , 

Hrnková Jana email: j.hrnkova@ mestskaknihovnakv.cz

Kudrová Pavla e-mail:p.kudrova@ mestskaknihovnakv.cz

Stará Role, Dvořákova 656, tel.: 353 562 715 , 

Bartošová Hana e-mail:h.bartosova@ mestskaknihovnakv.cz

Tuhnice, Wolkerova 1, tel.:353 227 747 , 

Škoríková Hana e-mail:h.skorikova@ mestskaknihovnakv.cz

Vyhlídka, Raisova 4,tel.: 353 224 203, 

Rolincová Kristýna email: k.rolincova@ mestskaknihovnakv.cz

Doubí(Modenská 150), Tašovice(U Brodu 9-tel.pouze do MŠ, ve kt.je knihovna    

umístěna)

Bučková Dagmar

1.2. Počet pracovníků

15 pracovníků

z toho 1 prac.úvazek na úklid

1.3. Základní statistické údaje ( k 31.12.2006)

Knihovní fond k 31.12.2006:  117 766 sv.

z toho přírůstků v roce 2006: 3139 

to je číslo, které zahrnuje vložené knihy i před vznikem MK, tedy vložené v celém roce 2006

2476

to je vloženo od 1.7.2006 – vzniku MK

Počet čtenářů k 31.12.2006: 4826 

(od 1.7.2006, kdy byla knihovna předána Magistrátu K.Vary)

z toho čtenáři do 15 let: 1444

návštěvníci celkem: 23627

počet výpůjček: 90 305

z toho výpůjčky periodik : 26 388

K celkovému údaji o návštěvnosti lze započítat návštěvníky internetu: 10 908

Vzdělávací a výchovné kolektivní akce: 28
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Semináře, odborné porady a konzultace: 6

Počet titulů vydaných neperiodických publikací: 36

2. Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2006

1. knihovnicko-informační služby

2. kulturně-výchovná a vzdělávací činnost

3.provozně-technická oblast

4.přehled o hospodaření

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1. Knihovnicko-informační služby   

Rok 2006 byl pro knihovnu v Karlových Varech přelomový; od 1.7.2006 přešla bývalá hlavní 

budova na I.P.Pavlova + 9 poboček pod Město Karlovy Vary do oddělení Odboru lázeňství, 

kultury a vnějších vztahů

Po celé sledované období (tedy od 1.7.2006) knihovna pravidelně zveřejňovala informace o 

své  činnosti  a  nabídku  svých  kulturně-výchovných  aktivit  prostřednictvím  Karlovarských 

radničních listů

Statistické  údaje  budeme  moci  porovnat  až  v příští  výroční  zprávě  vzhledem  k výše 

uvedeným okolnostem

Knihovna  poskytuje  pestrou  paletu  služeb  –  od  klasického  půjčování,  přes  vyhledávání 

v elektronickém katalogu po službu MVS(Meziknihovní výpůjční služba), pomocí které se 

snažíme  vyhovět  našim  čtenářům,  pokud  nemáme  požadovanou  knihu  v našem  fondu; 

nesmíme opomenout ani BIS(Bibliograficko informační službu), pomocí které zodpovídáme 

dotazy našich návštěvníků

Za  eventuelním  poklesem návštěvnosti  knihovny může  být  ta  skutečnost,  že  řada  služeb 

knihovny je nabízena v elektronické podobě a služby, které dříve realizoval čtenář na základě 

osobní  návštěvy,  může  nyní  uskutečňovat  prostřednictvím internetu  a  webu knihovny.  To 

vyvolává nároky na nové činnosti knihovny – údržbu automatizovaného knihovního systému, 

elektronickou komunikaci s veřejností apod.

Poskytování  moderních  knihovnicko-informačních  služeb  bylo  i  jedním  z cílů  aplikace 

nového knihovního systému Clavius, který umožňuje vysoký komfort služeb jak pro personál 

knihovny, tak i pro samotnou uživatelskou veřejnost. Vedle on-line rezervace titulů mohou 

uživatelé,  kteří  se  připojí  na  www  stránky  knihovny,  využít  službu  prolongace  ,  tj. 

prodlužovat výpůjčky po internetu. 
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Knihovnické  a  informační  služby nadále  poskytovaly naše pobočky ve většině  městských 

čtvrtí  –  Staré  Roli,  Čankovské,  Růžovém  Vrchu,  Tuhnicích,  na  Vyhlídce,  v Dolních 

Drahovicích,  Doubí, Tašovicích a v neposlední řadě též v Penzionu pro seniory v Horních 

Drahovicích

Téměř veškerý knihovní fond je nakupován se slevou, která ve většině případů činí 28%. 

Rovněž řada titulů periodik je zajišťována prostřednictvím remitendních dodávek – tzn., že 

časopisy docházejí  s časovým skluzem a jsou významně levnější.  Volíme takové tituly,  u 

kterých zpoždění nehraje až tak významnou roli. Díky takovému způsobu nákupu můžeme 

poskytovat stávající nabídkové spektrum.

Stejně jako v minulých letech usilovala knihovna i v roce 2006 o vícezdrojové financování 

své  činnosti.  Městská  knihovna  vyhledávala  možnosti  získání  mimořádných  finančních 

prostředků  prostřednictvím  grantů  a  dotací.  Celkově  se  knihovna  ucházela  o  finanční 

prostředky 2 institucí a předložila 2 projekty:

3. Ministerstvo kultury projekt Knihovna 21.století –téma Ekoateliér,

aneb Ekologie věc veřejná

4. Krajský úřad Karlovy Vary Karlovy Vary očima dětí a očima dříve narozených

/výroba dvou maket Karlových Var z keramiky/

2.2.Kulturně výchovná a vzdělávací činnost

2.pololetí roku 2006 bylo pro Městskou knihovnu v Karlových Varech bohaté právě v oblasti 

kulturně výchovné a vzdělávací. Pro připomenutí uvádíme výčet konaných akcí:

1. Přirozený porod s dulou

Setkání budoucích maminek i tatínků a nás všech ostatních s porodní asistentkou a dulou

2. film – Rodíme s dulou

1. Internet  pro děti  i  dospělé  zdarma v knihovně I.  P.  Pavlova a na ostatních pobočkách 

knihoven v K. V.

2. Amnestie na upomínky pro všechny zapomnětlivé čtenáře

3. Výstava uměleckých knižních vazeb Jarmily a Jana Sobotových , vernisáž se uskuteční 3. 

10. 2006 v 18.30 hod. v půjčovně pro dospělé na I. P. Pavlova

4. Hlasité čtení pro žáky 1. - 5. třídy ZŠ, knihy jubilantů Františka Halase, Karla Poláčka a 

Ondřeje Sekory
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5. Výstava ilustrací knih v dětském oddělení

6. 10. 2006 Den otevřených dveří na I. P. Pavlova a ostatních pobočkách od 10 – 18 hod., 

kde můžete nahlédnout o „zákulisí“ knihovny.

7. Besedy pro děti dopoledne 2. – 6. 10. 2006 v dětském odd. I. P. Pavlova

8. 10. 2006 beseda s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem www.adolfdudek.cz

9. Výstava maleb Miloše Löfflera Cesta-olejomalby o hledání a bloudění, Tibetské mandaly, 

Kresby ze starobylé cesty do Santiaga de Compostella

D E N  S E N I O R Ů

1. 14. 10. 2006 v Čítárně I. P. Pavlova pro seniory internet zdarma

2. přednáška „Jak přežít stáří“ Bc. Veroniky Pavlů

3. 12. 10. 2006 od 18.30 hod. v Dětském odd. I. P. Pavlova - přednáška psychologa a 

autora  knihy  PhDr.  Mgr.  Jeronýma  Klimeše,  PhD.  Partneři  a  rozchody  neboli  jak 

rozchodům předcházet

4. autorské  čtení  a  autogramiádu  knihy  karlovarského  autora  Pavla  Vítka  „Támhle 

nahoře aneb vlak ten krpál nevyjede“

5. a na přednášku nakladatele vydavatelství Dauphin pana Daniela Podhradského 

6. „Vydávání prvotin v Čechách a na Moravě v době lehce postmoderní“ 

Těžištěm kulturně výchovné a vzdělávací činnosti však nadále zůstává spolupráce knihovny 

se sítí mateřských, základních i středních škol v Karlových Varech. 

Ve  2.  pololetí  2006  realizovala  Městská  knihovna  v K.varech  34  besed  pro  žáky 

karlovarských škol. Prostřednictvím široké nabídky vlastních přednášek a tématických besed 

knihovna dlouhodobě usiluje o prohloubení všeobecné podpory čtenářství, předání informací 

o existenci knihovny a možností jejího využití. Žáky 1. - 5. tříd ZŠ zveme na knihovnicko 

informační lekce, jejichž prostřednictvím děti seznamujeme s prostředím knihovny a orientací 

v jejích fondech, učíme děti vyhledávat ve fondech prostřednictvím on-line katalogu apod. 

Vedle knihovnicko informačních lekcí má knihovna připraveny i tématické besedy

CESTA DO PRAVĚKU

Povídání o zvířatech a rostlinách pravěku, o autoru E. Štorchovi a jeho knihách, 

o ilustrátorovi Z.Burianovi.+ hry,křížovky atd.

JAK POZNAT DRUHY ROSTLIN A HUB
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Prohlížení encyklop.o rostlinách a houbách, orientace v enc.,určování rostlin dle klíče+poté 

LETEM POHÁDKOVÝM SVĚTEM

Čtení a povídání o nejznámějších českých pohádkách a jejich autorech-B.Němcová,

K. J.Erben, E.Petiška a další

KAMARÁDI Z VEČERNÍČKŮ

Čtení pohádek pro malé čtenáře

VÝTVARNÁ DÍLNA

Výroba  keramických  figurek  na  téma  pohádkové  bytosti-po  vypálení  si  mohou  děti  své 

výrobky odnést domů

JAK VZNIKÁ KNIHA

Dějiny knihy od starověku po současnost

HISTORIE KARLOVARSKA

Založení města-historie a pověsti+okolí K. Varů

ZÁHADNÝ SVĚT JULESE VERNA

Povídání o spisovateli a čtení z jeho knih

VÝTVARNÁ DÍLNA

Vyrábíme zvířátka z přírodních materiálů

HRA O KNIHOVNICKÝ POKLAD

Orientace v hledání knih dle autorů

PUTOVÁNÍ PO HRADECH A ZÁMCÍCH

Povídání o nejznámějších památkách a pověstech s nimi spjatých

ZVÍŘÁTKA VYPRAVUJTE

Bajky a pohádky o zvířátkách pro malé děti

VÝTVARNÁ DÍLNA

Vánoce z keramiky - výroba ozdob, malých betlémů atd

ČERTOVSKÉ POHÁDKY

Povídání a čtení pohádek o čertech, raraších a luciferech

NOSITELÉ NOBELOVY CENY ZA LITERATURU

CO VÍME O LÉČIVÝCH BYLINÁCH-4 BESEDY-JARO,LÉTO,PODZIM,ZIMA

+výroba herbáře

VÝTVARNÁ DÍLNA

Jaro a velikonoce-výzdoba z různých materiálů

VÝTVARNÍCI KARLOVARSKA

DĚTSKÉ PŘÍBĚHY ASTRID LINDGRENOVÉ
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POHÁDKY A VERŠOVÁNKY

Čtení pohádek, básniček, hádanek pro malé děti

VÝTVARNÁ DÍLNA

Báječný svět z těstovin

VÝTVARNÁ DÍLNA

Výroba různých ozdobných krabiček a tašek na dárečky

TEMNÝ A TAJEMNÝ SVĚT UPÍRŮ

Povídání o upírech, čtení z B.Stokera aj

KRTEČEK Z. MILERA

Povídání a čtení o krtečkovi

FANTASY A SCI-FI V LITERATUŘE

UŽ VÍM PROČ

Orientace v encyklopediích pro malé děti

STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

BRATŘI ČAPKOVÉ

Životní osudy a dílo umělců

LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE

Život a dílo J.A.Komenského

DĚSIVÉ DĚJINY

Čtení a povídání o knihách z edice ,,děsivé dějiny,,

VÝTVARNÁ DÍLNA

Výroba plakátů a obrázků na výzdobu naší knihovny

AFRICKÉ POHÁDKY A POVĚSTI

2.3 Provozně-technická oblast

Od 1.9. 2006 rozšířena půjčovní doba – na pobočkách navíc středa 10-12 13-18 a pátek 12-16; 

ústřední budova středa 10-18

V srpnu a září uskutečněn přechod na nový knihovní systém Clavius

Od 1.7. přešla bývalá hlavní budova a všechny pobočky pod Město Karlovy Vary, Odbor 

lázeňství, kultury a vnějších vztahů Magistrátu Karlovy Vary
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0.1 Komentář k výsledkům hospodaření odboru LKV za rok 2006

0.1.1 Běžné výdaje

0267  –  Městská  knihovna  KV  –  dle  organizačního  řádu  platného  od  1.7.2006  tvoří  12 

poboček městských knihoven nové oddělení odboru LKV, byly hrazeny kompletní provozní 

náklady (kromě  mzdových  nákladů  pracovnic  knihoven)  -  nákup knih,  DHM,  čistících  a 

hygienických prostředků, energie, služby telekomunikací, opravy a údržba, revize a veškeré 

služby.  Dle  uzavřených  smluv  mezi  Městem  KV  a  Karlovarským  krajem  byl  odkoupen 

knihovní fond a movitý majetek určený pro pobočky měst.knihoven.

Běžné výdaje  
    Upravený Plnění % plnění

org. par. pol.

11  Odbor  lázeňství,  kultury  a  vnějších 

vztahů rozpočet k k uprav.

    2006

31.12.200

6 rozpočtu

267

331

4

513

6 provoz Městs.knihovny - tisk 590 541 92%

267

331

4

513

7 provoz Městs.knihovny - DHM 1 885 1 873 99%

267

331

4

513

9 provoz Městs.knihovny - materiál 165 163 99%

267

331

4

515

1 provoz Městs.knihovny - voda 10 5 50%

267

331

4

515

3 provoz Městs.knihovny - plyn 50 47 94%

267

331

4

515

4 provoz Městs.knihovny - el.energie 80 70 88%

267

331

4

516

2 provoz Městs.knihovny - služby telekom. 160 144 90%

267

331

4

516

4 provoz Městs.knihovny - nájemné 195 192 98%

267

331

4

516

9 provoz Městs.knihovny - ost.služby 275 274 100%

267

331

4

517

1 provoz Městs.knihovny - oprava, údržba 370 367 99%

267

331

4

517

2 provoz Městs.knihovny - program.vybavení 80 78 98%
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0.1.2 Kapitálové výdaje

0267 – Městská knihovna – 

rozpočtovým  opatřením  byly  schváleny  finanční  prostředky  na  pořízení  nového 

knihovnického softwarového systému Clavius pro pobočky knihoven

0.1.3 Vedlejší hospodářská činnost

1106 – Městské knihovny

- na základě organizační změny tvoří 11 poboček městských knihoven nové oddělení odboru 

LKV.  Druhy příjmů,  které  vyplývají  z knihovního řádu jsou rozděleny na  ty,   které  jsou 

předmětem DPH (tiskové výstupy, skenování,  kopírování, přístup na internet) a které nejsou 

předmětem DPH (registrační poplatky, výpůjční služba, rezervace, poplatky z prodlení).

0.1.3.1.1 Výnosy střediska k 31.12.2006: 9 311,50 Kč

3. Hlavní záměry Měk K.Vary

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Granty - Duhová energie, Knihovna 21.století ad.

mateřské centrum-zprovoznit v prostorách pobočky Čankovská

bývalé  hudební  odd.v  hlavní  budově  –zprovoznit  k přednáškovým  a  jiným  vzdělávacím 

účelům

3.1. - plán akcí na rok 2007:

Soutěž o nejlepší webové stránky knihovny pro žáky vyššího ročníku ZŠ a nižší ročníky stř. 

škol.

Výuka  PC pro seniory

Literární soutěž

Kamarádi moudrosti(ve spolupráci s KK)

Muziko a jiné mánie

pracovní setkání začínajících i pokročilých autorů na různá témata:

Hudba, tanec, próza, poezie, atonální hudba – též pod vedením rektorů, podle zájmu frekventantů 

možnost přednášek na různá témata

Galina Popp – Náruč chytá stíny – autogramiáda+vernisáž autorčiných obrazů

Setkání s dulou 

Týden přirozeného porodu  - květen – výstava  a snad i další setkání s Dulou
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Výstava fotografií  p. Klimentová  

MUDr.Marie Svatošová – Hospicová péče

Spolupráce s Mateřským centrem –čítárna v pobočce Čankovská

Beseda  s hercem Radovanem Lukavským  a  jeho  vnučkou  na  téma  jejich  společné  knihy 

Rozhovory s dědečkem

Vladislav Jáchymovský, Kronikář

Spolupráce s nakl. Thovt – soutěže, přednášky, besedy

Beseda s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem

Ekologie – věc veřejná:

Projekt pro žáky a studenty základních a středních škol v oblasti ekologického chování a jeho 

dopadu na život lidí a celé naší planety.

Projet by byl rozdělen na dvě části:

Část první – v níž by studenti středních a učňovských škol, vymysleli výukový program pro 

své mladší kamarády - hry, soutěže, pohádky, hádanky

Část druhá – pod vedením vybraných studentů by se uskutečnil výukový a zábavný program, 

který pro děti studentu sami vymysleli

V rámci tohoto programu bychom nakoupily materiál, knihy, případně barevnou kopírku

Babičky dětem, děti babičkám

Projekt  hlasitého  čtení,  případně  vyprávění  babiček  z řad  našich  dlouholetých  čtenářek  a 

naopak  dětí  babičkám –  čtení,  vyprávění,  případně  malování,  kreslení  obrázků.  Akce  by 

proběhla na všech pobočkách Městské knihovny K.Vary.

Autorská vyprávění bychom zaznamenaly a vydaly na závěr knižně.

Malá knihovnice, knihovník:

Projekt zaměřený na zaktivování dětí a převedení jejich aktivit do prostor knihoven. Děti by si 

samy volily  aktivity,  které  je  zajímají,  určovaly  programy pod vedením knihovnice  a  na 

základě toho přivedly další potencionální malé čtenáře do knihovny. Pomohly by s rovnáním 

a balením knih, časopisů. 

Grafologie-přednáška

Výstava fotografií – 45 let divadelního souboru D3

Příloha č.2 – náklady na pob. Ke Koncepci

Příloha č.3 – mapka rozložení poboček na území města
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VÝSLEDKY  ČINNOSTI    KRAJSKÉ KNIHOVNY A ZÁKLADNÍCH 
KNIHOVEN OKRESU  K. VARY   ZA    ROK   2007  (porovnání s 2006)

Knihov
na

Čtenáři 
celkem

Čtenáři 
do 15 let 

Návštěvní
ci

 Výpůjčky 
celkem

N + MN M + MN
Ostatní 

dok. 
200

6
200
7

200
6

200
7

200
6

2007 2006 2007
200

6
200

7
2006

200
7

200
6

200
7

KK 
K.VARY

11 
103

7 
496

2 
643

1 
538

164 
586

153 
131

516 
191

401 
584

265 
084

199 
261

68 
979

45 
430

46 
962

44 
402

M 
Bochov

425 419 235 230
11 

850
22 

989
33 

428
41 

800
16 

110
19 

155
13 

980
14 

756
0 0

M 
Dalovice

252 241 136 124
4 

137
4 375

11 
677

12 
108

4 
066

3 
902

4 
620

5 
043

0 0

M 
Hroznětí
n

217 168 103 74
4 

181
4 621

13 
626

10 
643

6 
699

5 
642

4 
572

2 
624

0 0

M 
Jáchymo
v

318 383 89 97
4 

237
5 550

19 
979

18 
311

12 
167

9 
866

2 
056

2 
264

0 0

MěK 
K.Vary

4 
826

8 
113

1 
444

2 
283

23 
627

59 
737

90 
305

279 
506

37 
545

156 
265

17 
955

47 
099

4 0

M Nejdek 917 850 348 425
13 

614
14 

855
40 

653
39 

163
13 

779
12 

178
9 

283
7 

642
5 1

M Nová 
Role

667 664 291 272
7 

902
12 

944
49 

031
48 

174
19 

151
18 

051
12 

531
11 

977
0 0

M Ostrov
4 

316
4 

352
1 

586
1 

650
52 

932
56 

969
166 
604

170 
560

65 
293

65 
888

32 
679

34 
133

9 
657

14 
220

M Teplá 474 480 172 167
9 

142
9 386

24 
725

23 
705

11 
078

9 
370

3 
693

3 
242

0 1

M 
Toužim

554 412 209 140
5 

984
5 993

26 
526

23 
591

9 
941

8 
426

5 
532

4 
777

2 0

M Žlutice 408 404 192 202
9 

416
9 123

46 
836

49 
069

20 
808

20 
929

16 
596

18 
371

0 0

MĚSTA 
(bez KK)

13 
374

16 
486

4 
805

5 
664

147 
022

206 
542

523 
390

716 
630

216 
637

329 
672

123 
497

151 
928

9 
668

14 
222

MĚSTA 
(s KK)

24 
477

23 
982

7 
448

7 
202

311 
608

359 
673

1 
039 
581

1 
118 
214

481 
721

528 
933

192 
476

197 
358

56 
630

58 
624

Bochovs
ko

385 389 192 191
3 

619
5 070

16 
223

16 
913

3 
986

4 
343

3 
858

4 
265

0 0

Hroznětí
nsko

483 528 240 281
3 

825
7 661

18 
381

19 
102

5 
590

6 
452

5 
856

5 
637

0 0

Jáchymo
vsko

547 494 181 159
4 

374
8 106

26 
880

24 
847

10 
934

9 
778

7 
382

6 
379

0 10

Žluticko 267 264 116 108
2 

508
5 465

11 
801

11 
669

3 
416

2 
870
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72 
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23 
926
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0 10
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26 
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25 
657

8 
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7 
941
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934
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975

1 
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866

1 
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745

505 
647

552 
376

213 
976
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240

56 
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58 
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6

200
7
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6
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vzděl
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6
200

7
2006

200
7

KK 
K.VARY

135 
443

84 
665

333 
786

272 
517

506 173 598 679
531 
241

524 
416

773 804

M 
Bochov

12 
423

14 
589

21 
005

27 
211

29 31 59 60
4 

356
4 

433
184 394

M 
Dalovice

3 
773

3 
926

7 
904
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Hroznětí
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4 
749

7 
468
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37 0 29 37 973
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3 0

M 
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031

8 
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8 
948
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258
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388

152 
845

63 
619
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661

275 76 28 351 0
7 
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20 403

M Nejdek
6 

813
6 

345
33 

835
32 

817
81 18 51 99 0 0 399 358
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Role

15 
103

12 
233

33 
928

35 
941

186 32 177 218
1 

461
884 108 241
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37 

571
40 

141
119 
376
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77 48 109 125
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45 
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526 525
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7 

957
6 
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16 
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861

422 
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20 
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1 
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1 

814
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974

Bochovs
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4 
536

5 
094

11 
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11 
819

27 0 22 27 0 0 0 0

Hroznětí
nsko

4 
788

4 
943

13 
593

14 
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25 0 33 25 0 0 0 0

Jáchymo
vsko

9 
379

8 
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17 
501

16 
748

69 0 63 69 0 0 0 0

Žluticko
3 

095
2 
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8 

629
9 
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7 0 8 7 0 0 0 0
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21 

798
20 

582
51 

410
51 
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128 0 126 128 0 0 0 0

CELKE
M
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808

385 
382
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057

746 
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1 
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1 
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1 
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551 
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2 
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2 
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s

poč
et

sva
zky

poč
et
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t
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6
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7

2007

KK 
K.VARY

20 
478

15 
494

1
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180

    
21 

064
29 
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68 
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M 
Bochov

473 0 0 0     392
4 

175
0
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M 
Dalovice

187 286 0 0     88 77 0

M 
Hroznětí
n

289 107 0 0     578 980 0

M 
Jáchymo
v

400
1 

525
0 0     599 905 169
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K.Vary

6 
378

4 
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1
110 
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19 
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3 
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1
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1 
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1 
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Role

1 
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2 
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3 
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69 
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80 
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0
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8 
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1 
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3 
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0

Jáchymo
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  3
2 
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2 
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3 
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0

Žluticko     54 3 768 53
3 
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2 
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3 
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0

OBCE 0 0 6
11 

268
238

17 
491

215
18 

542
7 

709
11 

587
0
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M

36 
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VÝSLEDKY  ČINNOSTI  KRAJSKÉ KNIHOVNY A ZÁKLADNÍCH KNIHOVEN 
OKRESU  K.  VARY  ZA   ROK  2007

Knihov
na

Cizojazyčná literatura
CEL
KEM

A F N R M OST 2007
KK 
K.VARY

10 
007

490
1 

648
376 0 502

13 
023

M 
Bochov

12 0 10 4 0 0 26

M 
Dalovice

0 0 0 0 0 0 0

M 
Hroznětí
n

0 0 0 0 0 0 0
 

M 
Jáchymo
v

1 0 0 12 0 0 13

MěK 
K.Vary

49 0 51 74 4 49 227

M Nejdek 0 0 0 0 0 0 0
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M Nová 
Role

75 0 44 0 0 45 164

M Ostrov 252 0 133 33 0 82 500
M Teplá 1 0 2 0 0 2 5
M 
Toužim

0 0 0 0 0 0 0

M Žlutice 15 3 26 1 0 15 60
MĚSTA 
(bez KK)

405 3 266 124 4 193 995

MĚSTA 
(s KK)

10 
412

493
1 

914
500 4 695

14 
018

Bochovs
ko

0 0 0 0 0 0 0

Hroznětí
nsko

0 0 0 0 0 0 0

Jáchymo
vsko

0 0 0 0 0 0 0

Žluticko 0 0 0 0 0 0 0
OBCE 0 0 0 0 0 0 0

CELKE
M

10 
412

493
1 

914
500 4 695

14 
018

EK 14/2 
2008
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY 
fotogalerie 

Lucie a čtvrťáci 

výstava Afrika 

Druháci přemýšlejí 

Speciální škola Vančurova 

p. Dudek a Lída 

dětské oddělení
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http://www.mestskaknihovnakv.cz/knihovna/foto/lucie_ctvrtaci.jpg
http://www.mestskaknihovnakv.cz/knihovna/foto/spec_vancurova.jpg
http://www.mestskaknihovnakv.cz/knihovna/foto/dudek_ludmila.jpg
http://www.mestskaknihovnakv.cz/knihovna/foto/dudek.jpg
http://www.mestskaknihovnakv.cz/knihovna/foto/sedmaci.jpg
http://www.mestskaknihovnakv.cz/knihovna/foto/sedmaci_2.jpg
http://www.mestskaknihovnakv.cz/knihovna/foto/knihovna1.jpg
http://www.mestskaknihovnakv.cz/knihovna/foto/ekologie.jpg
http://www.mestskaknihovnakv.cz/knihovna/foto/mali_kresliri.jpg


ZŠ Tuhnice - třeťáci 

Čteme Dášeňku...

 

Trabantem po Albánii

 

Den Seniorů 

pásmo pro seniory - vystoupení žáků ZUŠ 

Divadelní studio D3 - ŽIVOT JE PES 

prednáška PhDr. Januše Schmidové
Posilování sebevědomí žen při komunikaci
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http://www.mestskaknihovnakv.cz/knihovna/foto/ZS_tuh.jpg
http://www.mestskaknihovnakv.cz/knihovna/foto/druhaci.jpg
http://www.mestskaknihovnakv.cz/knihovna/foto/cteme_dasenku.jpg
http://www.mestskaknihovnakv.cz/knihovna/akce/den_senioru/index.html
http://www.mestskaknihovnakv.cz/knihovna/akce/d3_zivot_je_pes/d3/index.html


Problémy v komunikaci mezi partnery
prednáška PhDr. Jeronýma Klimeše PhD. 

Rodíme s DULOU

 

MANDALA
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http://www.mestskaknihovnakv.cz/knihovna/img/akce/Dula1.jpg
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