VÝROČNÍ
ZPRÁVA
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
V MILEVSKU

2020

ROK 2020 = ROK S KORONAVIREM
KNIHOVNA BYLA 15 TÝDNŮ UZAVŘENA
úplně, nebo pouze s výdejem přes výdejové okénko

2.046 ČTENÁŘŮ
600 z nich registrace dobíhala z důvodu uzavření knihovny

26.607 NÁVŠTĚV KNIHOVNY
o 44% méně než v předchozím roce

2.625 NAKOUPENÝCH KNIH
v celkové hodnotě 646.000 Kč

71 .932 VÝPŮJČEK
pouze o 12% méně než v předchozím roce

177 VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRO VEŘEJNOST
třetina oproti předchozímu roku / 2.025 návštěvníků

11 KULTURNÍCH AKCÍ PRO VEŘEJNOST
pětina oproti předchozímu roku / 859 návštěvníků
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NÁVŠTĚVNÍCI KNIHOVNY
FYZICKÉ NÁVŠTĚVY:
26.000 (rok 2020) / 46.000 (rok 2019)

40.500
o třetinu méně ve srovnání s předchozím rokem

VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVY:
13.800 (rok 2020) / 14.800 (rok 2019)

Uzavření knihovny v průběhu roku se velmi výrazně podepsalo pod počtem návštěv knihovny.
V prosinci se již čtenáři naučili objednávat knihy online a vyzvedávat bezkontaktně.

POČET VSTUPŮ DO KATALOGU:
19.500 (rok 2020) / 30.000 ( rok 2019)
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NAŠI ČTENÁŘI
2.046 registrovaných čtenářů
159 nových čtenářů (264 v roce 2019)
95 registrovaných rodin ( 8 nových)

VÝPŮJČKY
72.000 výpůjček za rok (pokles o 10% oproti předchozímu roku)
16.000 dětské knížky, 9.000 denní tisk a časopisy, 2.500 audio

NEJČTENĚJŠÍ KNIHY - DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
NEJČTENĚJŠÍ KNIHY - POBOČKA
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NEJČTENĚJŠÍ KNIHY
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ

11.3. - 4.5.

UZAVŘENÍ KNIHOVNY

ušito 640 roušek pro farní charitu, domy s pečovatelskou službou, pro lékaře a obyvatele Milevska
přestěhováno 1.000 kg knížek a všechny regály z dětského oddělení na chodbu a položení nového koberce
vyřazeny stovky časopisů a novin z posledních dvou let ze studovny
2.000 knih z dětského oddělení přelepeno novými piktogramy a přebaleno
900 knih z dospělého oddělení přebaleno a přelepeno novými signaturami
vyměněna koberce na dospělém oddělení
vystěhováno a zrevidováno celé oddělení naučné literatury na pobočce knihovny v Domě kultury a kompletně
přestěhováno a přeorganizováno dětské oddělení tamtéž
obdržen dar z pozůstalosti = 2.500 knížek = 625 kg = 10 hodin práce = přestěhování z 6. patra panelového domu
do knihovny (+ 5 dřevěných knihoven)
rozvezeny desítky knížek našim čtenářům dle jejich objednávek
zavedení půjčování předem objednaných knih přes výdejové okénko
a samozřejmě jsme dál vybírali a zpracovávali knižní novinky
1. den otevření: 173 čtenářů, vráceno 500 dokumentů a 1.000 opět půjčeno

19.10. - 2.12.
knihovna uzavřena o 3 dny dříve než byl vyhlášen nouzový stav
- z důvodu karantény zaměstnanců
od 23. 11. do 2.12. otevřeno výdejové okénko

18.12. - 31.12.
půjčování předem objednaných knih přes výdejové okénko
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NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI
"Kniha z knihovny" - prodej knížek bez poštovného s vyzvedáváním v knihovně
hodnocení knížek hvězdičkami přímo v knížce
vytvoření "Young adult" sekce na dospělém oddělení

nové
služby

navrženy nové piktogramy na knížky pro děti od 10 do 15 let
navýšení počtu e-knih na 6 kusů / čtenář / měsíc
vytvoření nových "turistických" záložek
otevření "Charitativního antikvariátu" na chodbě knihovny ( 90% výtěžku putuje na charitu)
nové logo navržené milevským rodákem Pavlem Hrychem
prodej vyřazených knížek nově v přízemí budovy
úprava webových stránek knihovny
nákup více kusů největších bestsellerů

spolupráce

MAS Střední Povltaví
Svazek obcí města Milevska
Domov pro seniory

vzdělávání
ostatních

přednáška lektorky Hanky Kozákové v táborské knihovnické škole
přednáška lektorky Jitky Kortanové k projektu Bookstart v ČB
kurz trénování paměti lektorkou Markétou Kotmelovou pro zaměstnance
Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Zběšičkách

v celorepublikové soutěži " Městská knihovna roku" získáváme 4. - 8. místo
provozujeme vlastní únikovou hru a pronajímáme prostory veřejnosti

prodáváme naušnice Flowerski - jako 1. knihovna v ČR
naše letní tábory se stávají vyhlášenými

máme dvě úžasné dobrovolnice - Dominiku a Blanku

pomoc
a podpora

umístění petice za zachování železničního mostu přes Orlickou přehradu
podpora Dne válečných veteránů
podpora sbírky Světluška - vybráno 1.410,-Kč
umístění tibetské vlajky v knihovně

literární kavárna
úpravy
prostor
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spolupráce s městem na jeho opravě
nalezení provozovatele

výměna koberců na části dospělého oddělení a na dětském oddělení
kaligrafická dekorace prostor knihovny pro děti od 10-15 let
výmalba schodiště, zbroušení zábradlí

nová kolegyně
školení
zaměstnanců

získání prostor kavárny do správy

odchod do důchodu Heleny Smrtové a převzetí
Regionálního oddělení Šárkou Máchovou (únor)

Bookstart v Českých Budějovicích (leden)
Podzimní setkání jihočeských knihovníků v Písku

77 akcí
1.634 návštěvníků

KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ
AKCE PRO DOSPĚLÉ

PŘEDNÁŠKY A BESEDY
Život bez obalu - leden
Offline and happy - únor
Umřít se dá dobře (Hospic Písek) - únor
Island - Hana Bendová - září
Životní mapy - Petr a Kamila Kopsovi - září
Stud - Eva Hulešová - říjen

LISTOVÁNÍ
KŘEST KNIHY

Jak se stát diktátorem
Špeky
Bitevní pole (v literární kavárně)

Milevsko fotografované tehdy a teď (v literární kavárně, účast 99 osob)

ALTERNATIVNÍ AKCE
Semínkovna, sazeničkovna
SWAP - výměna oblečení

TRADIČNÍ CELOREPUBLIKOVÉ AKCE
Březen - měsíc čtenářů - registrace zdarma, odpouštění upomínek
Týden knihoven - říjen (kryl se s vyhlášením druhého nouzového stavu)
vyhlášení čtenáře roku, tentokrát učitele,
zvítězila paní učitelka Hana Wegschmiedová

ONLINE AKCE
Týden trénování paměti - úkoly online na Facebooku
Podzimní čtecí výzva
online setkávání Spolku přátel krásné literatury a voňavé kávy
Pohádkové Vánoce - adventní soutěž

VÝSTAVY
výstava - J. Luxemburg - Ukrajina
slovinský fotograf Srečo Rovšek
Mateřská škola Pastelka
Cvakycvak
výstava Domu dětí a mládeže - Mozolovští osadníci
výstava obrázků dětí ze ZŠ při Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech (také online)
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KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ
AKCE PRO DĚTI

121 akcí
1.180 návštěvníků

VEČER S ANDERSENEM
z důvodu pandemie přesunut na říjen a zrušeno přespávání

PRÁZDNINOVÉ AKCE
Jarní prázdniny - jóga, deskovky, hlavolamy, macramé a dekorace z knížek
Turnaj v deskových hrách

KNIHOVNICKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
3 turnusy pro 60 dětí od první třídy do 13 let
poprvé se s velkými dětmi přespává na bernartické faře

LEKCE NA PODPORU ČTENÁŘSTVÍ PRO ŠKOLKY A ŠKOLY
635 návštěvníků

KNIHOŽROUTI
čtvrtý ročník celoročního projektu pro milevské školky - zapojeny byly všechny čtyři školky
a dvě mimomilevské

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

tradiční ocenění malých čtenářů a odměnění originálním
pasovacím dekretem
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CELOROČNÍ AKTIVITY
PRO DOSPĚLÉ
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
jarní promoce v Galerii M a letní ukončení na Vášově mlýně

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
pravidelné kurzy pod vedením certifikované trenérky paměti Markéty

SPOLEK PŘÁTEL KRÁSNÉ LITERATURY A VOŇAVÉ KÁVY
poslední čtvrtek v měsíci s Jarkou na studovně

ARTETERAPIE
terapie tvořením s Hankou v kreativní učebně

BRAIN&BREAKFAST
inspirativní snídaně, třetí úterý v měsíci

CELOROČNÍ AKTIVITY
PRO DĚTI
KNIŽNÍ PRCEK
celosvětový projekt Bookstart v knihovně od roku 2017, vede ho dobrovolnice Blanka a knihovnické
lektorky, probíhá každý pátek od 10 hodin na dětském oddělení
první setkání s dětmi je na radnici při vítání občánků

KNIHOHRÁTKY S JÓGOU
setkání malých jogínků každý týden mezi knížkami na pobočce knihovny

ENGLISH CLUB A ENGLISH READING
angličtina pro nejmenší

ARTETERAPIE
kreativita a tvoření pro holky 12-16 let
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FINANCE V KNIHOVNĚ

REGIONÁLNÍ FUNKCE KNIHOVEN
Milevská knihovna patří mezi devět jihočeských knihoven, které se starají o 21 obecních knihoven
ve svém regionu.
V rámci této funkce knihovna dostala v roce 2020 dotaci od Jihočeského kraje ve výši 476.000 Kč.
Paní metodička, zaměstnaná na 0,75% úvazku, dovezla během roku do knihoven 2.038 knih
a uskutečnila 173 konzultací a poradenských setkání.
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CO JSME PLÁNOVALI PŘED ROKEM
A PODAŘILO SE NÁM SPLNIT?
otevření vlastního antikvariátu - ano
rozjetí literární kavárny - finišuje
výběr nového knihovního systému - ano
zatraktivnění sekce naučné literatury -ne
nové logo budovy č.p. 1 - ano
nové webové stránky - ano
tvorba nových propagačních předmětů - ne
vytvoření vlastního čtvrtletního časopisu - před finálem

PRO ROK 2021 MÁME JEDINÝ PLÁN

Zaměřit se na své nejvěrnější a hezky si je hýčkat:
... novými službami ...
... komorními akcemi ...
... dárečky ...

NEBOŤ
JSME TÍM,
KÝM JSME,
JEN DÍKY VÁM,
NAŠIM ČTENÁŘŮM!
DĚKUJEME
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