
1 

 

Infocentrum - Městská knihovna v roce 2018 
 

Přehled základních ukazatelů r. 2018 

 

Registrovaní uživatelé knihovny nad 15 let 201 

Registrovaní uživatelé knihovny do 15 let 150 

Počet návštěvníků MěK celkem 5 644 

Návštěvníci knihovny (fyzické) 4 864 

Návštěvníci kulturních akcí 1041 

Návštěvníci využívající Internet 691 

Návštěvníci on-line služeb 780 

Uživatelé webových stránek Infocentra-MěK 7 159 

  

Počet výpůjček celkem 10 972 

z toho naučná pro dospělé 1 071 

           beletrie pro dospělé 5 010 

           naučná literatura pro děti 409 

           beletrie pro děti 1 667 

           periodika 

           zvukové dokumenty 

2 762 

53 

MVS 18 

 

 

Městská knihovna - Infocentrum ve Ždánicích se v r. 2018 zapojila do celostátních akcí 

Březen měsíc čtenářů, Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, Noc s Andersenem; 

zúčastnila se kampaně Čtenář roku 2018, Kniha ti sluší, Týden knihoven a Jižní Morava 

čte. Celkem uspořádala MěK v roce 2017 33 kulturně-výchovných akcí. 
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Únor 

 Vzdělání seniorů – Trénování paměti s doktorkou 

Bílkovou.  

Dvě besedy pro družinu na téma bajky 

 Vyhlášení kolektivní soutěže tříd - Kamarádi knihovny 

 

Březen 

 Vzdělání seniorů – beseda s názvem Moje zdraví – 

znám své léky s lékárníkem PharmDr. Zdeňkem 

Grossem. 

 Noc s Andersenem na téma Harry Potter  

 Dvě besedy pro školku, seznámení s knihovnou 

 Vzpomínkový večer, čtení z deníku pana Vincenta 

 Beseda pro 2. A – máme rádi pohádky 

 Beseda pro 2. B – máme rádi pohádky 

 Beseda pro 4. třídu – František Nepil a jeho díla 

 Vyhlášení nejmladší a nejpilnější čtenářky 

 Pořízení audio knih do naší knihovny 

 konec termínu posílání fotografií  

do FOTOSOUTĚŽE 2018 

 

Duben 

 Beseda pro 1. třídu – máme rádi pohádky 

 Beseda pro 6. třídu – téma Hrdinové 

 Beseda s regionální autorkou, rodačkou z Mutěnic 

Naďou Horákovou v rámci kampaně Kniha ti sluší 

 

Květen 

 Beseda pro 5. třídu – Staré řecké báje a pověsti, Petiška 

 Ukončení projektu „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“ 

 Vernisáž fotografií na zámecké vile, ukončení 

FOTOSOUTEŽE 2018, téma Ždánický les 

 

Červen 

 Pasování prvňáčků na čtenáře                 

 Vyhodnocení kolektivní soutěže tříd Kamarádi knihovny    

 

Červenec a srpen 

 Rozšíření otevírací doby pro turisty o víkendu 

 Průvodcovské služby v muzeu a Síních v Laudonově vile 

 Vydání nových propagačních materiálů 

 Spolupráce Infocentra na Histokolech ve Ždánicích 

 

Září 

 Vzpomínkový večer, čtení z deníků legionáře Mendla 

 Vzpomínkový večer, čtení z deníků legionáře Bumby, 

v Lovčicích 

 Beseda 5. třída – Staré řecké báje a pověsti, Petiška 
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Říjen 

 Beseda pro 2. a 3. třídu – Zvíře, přítel člověka 

 Beseda se spisovatelem Jiřím Šanderou v rámci projektu 

JM čte – pro .1. a 2. třídu 

 Beseda se 4. třídou – Průřez literatury pro 4. třídou 

 Týden knihoven – pro nové čtenáře registrace zdarma, 

rozebrání vyřazených knih, výstavka časopisů od žáků 

MZŠ Ždánice v rámci soutěže Kamarádi knihovny, hrací 

odpoledne s deskovkami, výstavka regionální literatury 

 

Listopad 

 Vyhlášení soutěže JM čte, ocenění výherců 

 Moje účast s výherkyněmi JM čte na divadelním 

představení v divadle Polárka v Brně 

 

Prosinec  

 Beseda 6. třída – bratři Grimmové 

 Beseda přírodopisný kroužek – informace/desinformace 

 Beseda 8. třída – Karl May 

 Beseda družina – Vánoce v knihovně 

 Vánoční poezie s Mgr. Anastázií Poláškovou 

 

 

 

 

 

 

 

O své činnosti pracovnice Infocentra-městské knihovny pravidelně informovala na stránkách 

Ždánického zpravodaje a na webových stránkách infocentrumzdanice.cz, na kterých jsou 

uživatelé informováni o připravovaných akcích v mikroregionu Ždánicko. Akce ze Ždánic  

i z mikroregionu jsou pravidelně vkládány na webový portál www.jiznimorava.cz.  

 

I v roce 2018 se Infocentrum-MěK aktivně zapojovalo do získávání grantů a dotací  

na kulturní činnost ve Ždánicích zpracováním projektů a jejich následným uskutečněním. 

Z fondu regionálního rozvoje Jihomoravského kraje jsme obdrželi dotaci 50 000 Kč  

na činnost Infocentra, rozšíření provozní doby v turistické sezóně pomocí tří brigádnic, 

pořízení technického vybavení a vydání nových propagačních materiálů.  

 

Městská knihovna Ždánice obdržela z rozpočtových prostředků JMK v rámci projektu 

„Obnova Městské knihovny ve Ždánicích“ částku 25 000 Kč. Z této částky bylo pořízeno 

technické vybavení jako tiskárna, monitor k PC nebo externí disk. Dále byly na zakázku 

vyrobeny dva stolky pod PC a jeden regál do dospělého oddělení na propagaci nových knih. 

Mysleli jsme i na děti a pro tzv. hrací odpoledne byly zakoupeny deskové hry pro menší  

i větší děti. Díky finanční spoluúčasti Města Ždánice byla pořízena sestava regálů a dětské 

oddělení je tak kompletně moderně vybaveno. 

Pracovnice infocentra-městské knihovny se pravidelně zúčastňovala vzdělávacích akcí 

pořádaných Moravskou zemskou knihovnou v Brně, Městskou knihovnou v Hodoníně 

http://www.jiznimorava.cz/
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Centrálou cestovního ruchu a Odborem regionálního rozvoje Jihomoravského kraje v Brně. 

Knihovna spolupracuje se Sdružením knihovníků a informačních pracovníků ČR -  SKIP.    

                                                                                         

                                                                                                     

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

Bc. Aneta Valihrachová 

 vedoucí MěK ve Ždánicích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


