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I. Základní identifikační údaje
Název organizace:
Právní forma:
IČO:
Zřizovatel:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Web:
Statutární orgán:

Městská knihovna
příspěvková organizace
46390472
Město Český Brod
nám. Arnošta z Pardubic 1, 282 01 Český Brod
321 622 383, 720 443 332
knihovna@knihovna-cbrod.cz
www.knihovna-cbrod.cz
Mgr. Eva Vedralová, ředitelka

II. Úvod
Městská knihovna v Českém Brodě je univerzální knihovnou, zapojenou do sítě veřejných
knihoven České republiky. Shromažďuje univerzální knihovní a informační fondy a je zřízena
za účelem poskytovat knihovnické, informační a další kulturní a vzdělávací služby rovným
způsobem všem občanům.V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a
podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
byla evidována Ministerstvem kultury ČR dne 23.7.2002 jako základní knihovna pod č.
0311/2002.
III. Knihovní fond
Knihovní fond k 31.12.2014 tvořilo 66.761 knihovních jednotek.
V roce 2014 bylo nakoupeno a odborně zpracováno 2.413 přírůstků knih, z toho 399 svazků
naučné literatury, 1.433 svazků beletrie, 75 svazků naučné literatury pro děti, 506 svazků
dětské beletrie. Hodnota nakoupených knih v maloobchodních cenách činí cca 490.000,-Kč,
výše rabatu se pohybuje v relaci 23-30%, takže skutečně vynaložené náklady odpovídají
částce cca 350.000,-Kč.

Přijali jsme také 630 knižních darů (od čtenářů, nakladatelů, z projektu Ministerstva kultury
Česká knihovna) v hodnotě cca 59.000,-Kč. Velké množství darovaných knih se do našeho
fondu dostalo prostřednictvím služby Čtenáři čtenářům, navyšujeme hlavně počet duplikátů
povinné literatury, abychom byli schopni uspokojit co nejvíce žáků a studentů.
Knižní tituly beletrie i naučné literatury se nakupují výběrově, se zřetelem k požadavkům a
zájmům našich čtenářů, u naučné literatury se snažíme mít ve fondu zastoupeny všechny
vědní obory a oblasti života, odpovídající současným poznatkům. Většina našich čtenářů
oceňuje počet novinek, tematický záběr knihovního fondu naší knihovny a v neposlední řadě i
snadnou dostupnost knih z depozitáře.

Literární besedy pro žáky ZŠ

Čtení a hraní pro děti MŠ

V roce 2014 jsme odebírali 68 titulů periodik, na jejich nákup bylo vynaloženo cca 62.000,Kč, což je hodnota jejich maloobchodní ceny, snížená o 10% rabat.
IV. Čtenáři a návštěvníci
V roce 2014 jsme registrovali 1.749 čtenářů, z toho 634 dětí do 15 let, tito registrovaní
čtenáři uskutečnili během celého roku celkem 23.492 fyzických návštěv knihovny. On-line
služby na našich webových stránkách využilo 9.001 virtuálních návštěvníků.
V. Výpůjčky
V roce 2014 jsme evidovali 68.905 výpůjček knih a periodik, z toho 6.355 výpůjček naučné
literatury, 40.179 výpůjček beletrie, 1.240 výpůjček naučné literatury pro děti, 8.781 výpůjček
dětské beletrie a 12.350 výpůjček periodik. Internet využilo 277 návštěvníků.

Vývoj počtu registrovaných čtenářů a výpůjček
Rok 2010: 1521 registrovaných čtenářů, z toho 466 dětských, 62621 výpůjček
Rok 2011: 1640 registrovaných čtenářů, z toho 508 dětských, 66266 výpůjček
Rok 2012: 1679 registrovaných čtenářů, z toho 552 dětských, 63763 výpůjček
Rok 2013: 1673 registrovaných čtenářů, z toho 570 dětských, 65745 výpůjček
Rok 2014: 1749 registrovaných čtenářů, z toho 634 dětských, 68905 výpůjček

U registrovaných čtenářů jsme zaznamenali poměrně značný nárůst, vzrostl počet nově
registrovaných dospělých (+ 12), stále pokračuje vzestup počtu dětských čtenářů, který odráží
naši dlouhodobou práci s dětmi (+ 64), lehce vzrostl i počet výpůjček.

Literární besedy pro žáky ZŠ

VI. Další služby
Městská knihovna je veřejnosti přístupná každý pracovní den, celkem 34 hodin týdně, počet
návštěvníků v jednotlivých dnech je vyrovnaný.
V rámci Meziknihovní výpůjční služby jsme uspokojili 68 požadavků našich čtenářů,
žádajících naučnou a studijní literaturu, kterou nemáme ve fondu. Tato služba je ze zákona
bezplatná, čtenáři hradí pouze náklady na distribuci.
Registrovaní čtenáři knihovny mohou využívat také službu Internet, která je ze zákona
poskytována zdarma, mají k dispozici černobílou laserovou tiskárnu, platí se pouze eventuální
tiskové výstupy.
Donášková služba zahrnuje donášku knih čtenářům, kteří se z různých důvodů (stáří, nemoc)
nejsou schopni dopravit do prostor knihovny v 1. patře.

Pasování prvňáčků

Čtení a hraní pro děti MŠ

V rámci propagace knih prezentujeme každý měsíc výběr z nakoupených knižních novinek
na nástěnce v chodbě naší budovy a na webu města Český Brod. Na další nástěnce v chodbě
naší budovy a na našem webu připomínáme také výběr z kulturních výročí každého měsíce.
Prostřednictvím služby Čtenáři čtenářům stále nabízíme všem občanům možnost odložit
v naší knihovně knihy, které se pro ně staly z jakéhokoli důvodu nepotřebnými. Z těchto
knižních darů nejprve obnovujeme fond knihovny, nahrazujeme naše opotřebované
exempláře, případně doplňujeme duplikáty povinné školní četby a knižní tituly, které v našem
fondu chybí. Knihy, které do fondu knihovny nezařadíme, jsou následně nabízeny zdarma
dalším zájemcům. Služba je velmi oblíbená a využívaná dárci i novými majiteli knih, její
úspěšné fungování je nepochybně přínosem pro čtenáře i knihy, které dostanou další šanci na
využití.
VII. Vzdělávací a kulturní pořady
Městská knihovna pořádá také další kulturní a vzdělávací akce: literární besedy pro děti
mateřských škol a žáky prvního stupně základních škol, živá čtení pro nejmenší, autorská
čtení se známými spisovateli a pasování prvňáčků.

Živé čtení

Sedm prázdninových čtení

V roce 2014 se uskutečnilo 127 literárních besed o nových knihách a k literárním výročím
pro žáky prvního stupně obou českobrodských ZŠ, ZŠ Přistoupim, ZŠ Poříčany, ZŠ a PrŠ
Český Brod (cykly Pohádková lampička Františka Nepila, Království divokých zvířat aneb
ZOO v knihovně, Půjčovna babiček, Přiliš mnoho andělů), 13 pohádkových čtení a hraní
pro děti MŠ Kollárova, MŠ Liblice, MŠ Sokolská a MŠ Tuchoraz (cykly Za zvířátky do ZOO,
Vesele s Ondřejem Sekorou) a 8 slavnostních pasování prvňáčků obou českobrodských ZŠ,
ZŠ Přistoupim a ZŠ Poříčany, těchto akcí se celkem zúčastnilo 3.035 žáčků a žáků se svými
vyučujícími.
V březnu a říjnu 2014 proběhla v Městské knihovně dvě živá čtení (Ať žijí duchové aneb
Bojíme se rádi, Psaníčko pro draka aneb Podzimní říkadla a pohádky), při kterých našim
nejmenším předčítají pozvaní hosté i rodičovský doprovod. V červenci a srpnu 2014 jsme
poprvé vyzkoušeli variantu Sedmi prázdninových čtení, každé středeční odpoledne jsme
pozvali do naší knihovny všechny děti na malé prázdninové předčítání, řady našich
posluchačů dvakrát rozšířily i děti z příměstských táborů rodinného centra Kostička.

Marcela Mlynářová

Irena Obermannová

V březnu 2014 jsme besedovali se spisovatelkou Marcelou Mlynářovou, v prosinci 2014
jsme na autorském čtení přivítali spisovatelku Irenu Obermannovou.

V roce 2014 Městská knihovna připravila výstavu výtvarných prací našich čtenářů nebo
žáků ZŠ, kteří se účastní našich besed, pod názvem Království divokých zvířat aneb ZOO v
knihovně (duben-srpen 2014), navazoval na ni cyklus stejnojmenných besed pro žáky ZŠ.
Všechny práce byly vystaveny ve vstupní hale knihovny a částečně i v hlavní chodbě budovy
čp. 1.

Výstava výtvarných prací
Městská knihovna se pravidelně zapojuje do celostátních knihovnických akcí Březen měsíc
čtenářů nebo Týden knihoven. V pátek 4. dubna 2014 jsme pozvali všechny děti na 2.
ročník Pohádkového odpoledne s Andersenem. Hledali jsme správné odpovědi na záludné
otázky a za odměnu sbírali perníkové kostičky ze stromu Pohádkovníku, na závěr si zájemci
mohli v naší dílničce vyrobit velikonoční dekoraci a na hracím pódiu poslechnout pohádkový
příběh.
Po Pohádkovém odpoledni následoval ještě podvečerní program pro dvě třídy ZŠ, velké
knihovní pátrání probíhalo ve všech prostorách knihovny. Na všechny úspěšné detektivy
čekala na stromu Pohádkovníku opět sladká odměna a jako překvapení na závěr čtení z úplně
nové knížky, která vyšla v předvečer Noci s Andersenem a byla uvolněna pouze pro její
registrované účastníky. Potom děti odešly se svými vyučujícími pokračovat v andersenovské
noci do své školy.
V říjnu 2014 proběhl v rámci Týdne knihoven třetí ročník celodenní akce, ochutnávky dobrot
z naší knihovnické kuchyně, pod názvem Prostřeno v knihovně aneb Hostina nejen
literární, který se opět setkal s velkým úspěchem.
V říjnu 2014 proběhl v rámci Týdne knihoven třetí ročník celodenní akce, ochutnávky dobrot
z naší knihovnické kuchyně, pod názvem Prostřeno v knihovně aneb Hostina nejen
literární, který se opět setkal s velkým úspěchem.
Všechny důležité akce Městské knihovny se snažíme prezentovat na našich webových
stránkách, v ČBZ, na webových stránkách města Český Brod, případně v regionálním tisku.

Odpoledne s Andersenem

Odpoledne s Andersenem

Prostřeno v knihovně

VIII. Další odborná činnost
Kromě běžných činností, souvisejících s naší hlavní pracovní náplní (nákup, odborné
zpracování a katalogizace nových knih, technické zpracování a balení nových knih, výpůjční
protokol, úklid knih po půjčování, drobné opravy poškozených knih, archivace denního tisku
a periodik aj.) se během celého roku 2014 opět průběžně pracovalo na revizi a přesunech
knihovního fondu. Z prostorových důvodů je nutné přeřazovat knihy z volného výběru do
depozitáře, aby se uvolnilo místo pro nově nakoupené tituly, z depozitáře se ze stejných
důvodů vyřazují duplikáty, zastaralé a opotřebované knihy, které se následně prodávají za
symbolickou cenu v našem bazaru.
Knihovna má vlastní webové stránky, které slouží především našim uživatelům pro
vyhledávání knih podle autora, názvu nebo klíčových slov a dále pro práci se svým
čtenářským kontem (mohou zjistit, co mají půjčeno, do kdy je třeba knihy vrátit, mají
možnost rezervace požadovaného titulu). Přímo v prostorách knihovny mají čtenáři
k dispozici dva počítače s on-line katalogem našeho fondu, ve kterém si mohou sami
vyhledávat požadovanou literaturu.

IX. Ostatní činnost
Ve druhé polovině července jsme na dva týdny museli úplně uzavřít naši knihovnu pro
čtenáře, abychom mohli dokončit rekonstrukci osvětlení a následně všechny prostory
vymalovat. Práce na výměně elektrického vedení a instalaci nových osvětlovacích těles, které
finančně podpořil náš zřizovatel, město Český Brod, probíhaly za plného provozu po etapách
již od jara, v týdnu od 14. července došlo na poslední dvě místnosti, hlavní půjčovnu a vstupní
halu, což nebylo možné provést bez uzavření těchto prostor pro čtenáře i veškerý provoz.
Souběžně jsme připravovali zbývající místnosti na malování, bylo třeba sestěhovat regály a
knihy zabezpečit zakrývací fólií. Malířské práce byly naplánovány na týden od 21. července,
postupně bylo vymalováno všech sedm místností v prvním patře, vstupní hala a sociální
zařízení, průběžně probíhaly úklidové práce a mytí oken. Veškeré stěhování i úklid zajistili
zaměstnanci knihovny. Za naprosto profesionálně odvedenou práci a velmi vstřícný přístup
patří velké poděkování firmám pana Suse (elektro) a pana Finka (malování).

Rekonstrukce osvětlení a malování
X. Zaměstnanci
Počet pracovních úvazků (4,25) se v roce 2014 nezměnil, z toho jsou čtyři odborní pracovníci
převážně s dlouholetou praxí v oboru (l VŠ knihovnického směru, 3 SŠ ostatní) a čtvrtinový
úvazek na úklid. Jednotliví pracovníci jsou řízeni přímo ředitelem, dva vykonávají pouze
odborné knihovnické činnosti, třetí má kumulovanou funkci odborný knihovník/ekonom.

XI. Hospodaření
Celkové příjmy za rok 2014 činily 2.277.393,-Kč,
z toho příspěvek zřizovatele 2.090.000,-Kč, příjmy z vlastní činnosti 187.392,-Kč, ostatní
příjmy (bankovní úroky) 1,-Kč.
Celkové náklady za rok 2014 činily 2.276.877,-Kč,
z toho osobní náklady 1.543.763,-Kč, náklady na nákup knihovního fondu 412.693,-Kč a
ostatní provozní náklady (materiál, energie, voda, poplatky, opravy, aktualizace a servis SW,
revize) 320.421,-Kč.
Podrobný rozpis hospodaření je součástí čtvrtletních výkazů, předkládaných Finančnímu
odboru Městského úřadu v Českém Brodě, hospodářský výsledek za rok 2014 je 516,-Kč.
Městská knihovna nemá k 31.12.2014 žádné závazky po době splatnosti.
XII. Závěr
Městská knihovna považuje za svoji prioritu práci s knihou, propagaci čtení a čtenářství mezi
svými dospělými a dětskými uživateli i širokou veřejností. V rámci našeho schváleného
rozpočtu se nadále budeme snažit zachovat rozsah poskytovaných služeb, kvalitu i množství
nakupované knižní produkce, abychom uspokojili požadavky a potřeby našich čtenářů,
současně za přispění možných dotačních titulů zajišťovat obnovu technického vybavení a
mobiliáře knihovny.

Literární besedy pro žáky ZŠ

Čtení a hraní pro děti MŠ

Spoluprací se školkami i školami v Českém Brodě a přilehlém regionu chceme i do budoucna
přispívat k rozvoji čtenářské gramotnosti a čtenářských návyků dětí od nejútlejšího věku, těší
nás, že naše pořady mají úspěch i mezi pedagogy, i když jejich příprava je mnohdy náročná,
efekt v podobě nárůstu počtu dětských čtenářů a jejich zájmu o nové knihy je nepopiratelný.
V současné době zájem MŠ a zvýšení počtu tříd ZŠ převyšuje kapacitu časového prostoru,
kdy je knihovna uzavřena pro normální provoz a vyhrazena pouze pro tyto aktivity (pondělí a
čtvrtek dopoledne), takže se pro příští školní rok 2015/2016 budeme muset rozhodnout, jak
tuto situaci řešit. V úvahu přicházejí dvě varianty: buď snížit počet pořadů pro ZŠ ze čtyř
cyklů na tři nebo naopak navýšit časový prostor pro práci s dětmi zrušením ještě jednoho
„výpůjčního“ dopoledne.

