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1. Základní statistické údaje k 31. 12. 2018
Registrovaní uživatelé knihovny: 696 (10,81 % obyvatel města), z toho 263 dětí ve věku do
15 let.
Knihovní fond: 30 489 knihovních jednotek, 62 titulů periodik
Přírůstek knihovního fondu: 1 683
Počet výpůjček: 28 985
Návštěvnost knihovny: 10 432
Z toho:
Fyzická návštěvnost půjčoven a studoven: 8 688
Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí: 1 342
Virtuální návštěvnost: 3 127
Návštěvnost internetu v knihovně: 402
Kulturní akce pro veřejnost: 27
Vzdělávací akce pro veřejnost: 20
2. Personální záležitosti a kvalifikace zaměstnanců
Počet zaměstnanců celkem
VŠ knihovnického směru
VŠ ostatní
SŠ knihovnického směru
SŠ ostatní

3,5
0
2,5
1
0

Knihovna měla v měsících leden až srpen tři plné úvazky a od září do prosince tři plné úvazky
a jeden zkrácený úvazek. Došlo k personální změně na plném úvazku od listopadu 2018.

3.









Vzdělávání a školení
Účetní a daňové aktuality pro příspěvkové organizace 2017-2018
Řešení konfliktních situací pro knihovníky
Veletrh Svět knihy 2018
Školení katalogizace v systému Clavius dle RDA (Šmidingerova knihovna Strakonice)
Workshop Jak si hledat spojence a nebýt na to sami
Kurz Mezikulturní kompetence pro knihovníky
Školení PC dovedností pro zaměstnance
Školení Jak na tvorbu programů pro děti a dospělé

4. Kontroly
Během roku 2018
- Město Vodňany
- OSSZ Strakonice
5. Knihovní fond
Akvizice a katalogizace
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V roce 2018 bylo objednáno, zpracováno a nakoupeno 1 683 dokumentů (knih, brožur,
hudebnin, kartografických dokumentů, her a elektronických zdrojů).
Klasická a povinná literatura pro základní a střední školy byla nahrazena novými
vydáními. Taktéž v naučné literatuře stále probíhá aktualizace knihovního fondu.
Akvizice dokumentů probíhá především prostřednictvím dodavatele OPA –
velkoobchod knihy. Nedostupné publikace hledáme v antikvariátech.
Nové knihy jsou zveřejňovány na webových stránkách knihovny.
Akvizici a katalogizaci se věnovala Bc. Šárka Turková Nováková.
6. Knihovnicko – informační služby
Dětské oddělení a dospělé oddělení
Dětské oddělení je umístěno samostatně a jeho fond je celý uložen na oddělení. Provoz
půjčování v dětském oddělení zajišťovala Bc. Lenka Gribáčová. Prostor dětského oddělení
využívají děti k setkávání ve svém volném čase. Zde vyplývá potřeba vyšší časové potřeby
s dětmi ze strany knihovnic. Od září do prosince knihovnice průběžně pracovala s dětmi a
připravovala jim rukodělné práce.
Dospělé oddělení má většinu fondu ve volném výběru a část fondu ve skladu. V části
knihovny určené pro beletrii je problém s nedostatkem místa, který bude postupem času
potřeba řešit. Na provozu půjčování v dospělém oddělení se podílejí všichni zaměstnanci.
V tomto roce proběhl 22. ročník Zeyerových Vodňan ve spolupráci s Městským
muzeem a galerií Vodňany a Jihočeskou Obcí spisovatelů.
V dětském a dospělém oddělení proběhlo celkem 47 akcí vzdělávacího a kulturního
typu. Tradičně proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře.
Činnosti a služby v knihovně:
 Půjčování a vracení knih, registrace nových čtenářů + tvorba legitimací, prodlužování
výpůjček
 Poskytování informací čtenářům a pomoc při vyhledávání v on-line katalozích
 Vyřazování rezervací, urgování, vyřazování nevyzvednutí rezervací
 Odesílání a tisk upozornění čtenářům
 Řazení knih do fondu beletrie, detektivek, sci-fi + kontrola abecedního řazení
 Příprava knih pro pobočku Radčice a CSP Vodňany
 Balení nových knih, opravy a přebalování poškozených knih
 Vyřazování poškozených a nepůjčovaných knih
 Přesun vybraných knih do skladu
 Označování knih dle žánrů
 Bibliograficko – informační služba čtenářům
 Objednávání knih z jiných knihoven prostřednictvím MVS pro naše čtenáře
 Vyřizování požadavků MVS žádajících knihoven
 Vyřizování objednávek od čtenářů
 Průběžná kontrola a řazení fondu,
 Kopírování a tisk pro veřejnost
 Kulturní a vzdělávací akce
.
Každý měsíc se připravuje výstava knih z fondu k vybraným výročím v měsíci.
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7. Akce pro veřejnost
-

Exkurze ZŠ Bavorovská, 2. třída
Exkurze ZŠ Alešova, čtenářský kroužek, 6. třída
Exkurze MŠ Smetanova, 3 - 4 roky
Exkurze ZŠ Alešova, 6. třída
Exkurze ZŠ Bavorovská, 5. třída
Exkurze ZŠ Alešova, čtenářský kroužek, 6. třída
Exkurze, SŠ TRIVIS, 1. ročník
Exkurze MŠ Smetanova, předškoláci
Přednáška, Gymnázium Vodňany
Beseda Mgr. Jitky Ludvíkové pro děti
Beseda Mgr. Jitky Ludvíkové pro dospělé
Noc s Andersenem (1. ročník v naší knihovně)
Výstava Čertice Dorka ke stejnojmenné knize
Zeyerovy Vodňany (22. ročník)
Výstava Husové ke knihám H. U. S. a Husův dům
ZŠ Bavorov, 4. + 5. třída
ZŠ Bavorov
Výstava na Hradě Bradě
Výstava k 100 letům výročí konce první světové válce a čs. Legionářům
Pasování prvňáčků na čtenáře
Výstava deskových her s možností zahrát si a turnaj
Přednáška Život a dílo Terezie Dalbergové
Týden knihoven
Přednáška Procházka po zříceninách jihočeských hradů
Přednášky spisovatel Hynka Klimka pro 6 školních tříd
Přednáška archeologické výzkumy na Vodňansku za posledních 20 let

8. Pobočky Radčice a Křtětice
Pobočka Radčice Městské knihovny Vodňany sídlí v místní části města Vodňany
zvané Radčice.
Půjčovní doba pobočky je 1 hodina týdně a je zde přístup k internetu pro veřejnost.
Služby pobočky využívá 10 registrovaných čtenářů, z toho jsou dva do 15 let. Za rok 2018
měla knihovna 216 návštěv a 731 výpůjček. Knihovní fond je obměňován výměnným
souborem z Městské knihovny Vodňany.
Pobočka Křtětice Městské knihovny Vodňany sídlí v místní části města Vodňany
zvané Křtětice.
Půjčovní doba pobočky je v 2 hodiny týdně a je zde přístup k internetu pro veřejnost.
Služby pobočky využívá 11 registrovaných čtenářů, z toho jsou tři do 15 let. Za rok 2018
měla knihovna 24 návštěv a 91 výpůjček. Knihovní fond je obměňován výměnným souborem
z Městské knihovny Vodňany.

9. Hospodaření
Výsledky hospodaření za rok 2018
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Příspěvek na činnost pro rok 2018 byl z rozpočtu zřizovatele (Město Vodňany) 2 333 000 Kč.
Rekapitulace čerpání příjmů a výdajů za rok 2018 (v Kč)
Příjmy
Příspěvek na provoz
od zřizovatele
Dotace Česká
knihovna
Příjmy z činnosti

Kč

Výdaje

Mzdové náklady
2 333 000 celkem
6 300 Mzdový fond
Ostatní osobní
56 559 náklady
Zákonné pojištění
Základní sociální
náklady
Provozní náklady

Celkem:

2 395 859 Celkem:

Kč
1 312 126
893 094
102 985
303 183
12 864
941 501
2 253 627

Mgr. Lucie Kolesová
zastupující ředitelka
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