Městská knihovna
v roce 2019
Přehled základních ukazatelů r. 2019
Registrovaní uživatelé knihovny nad 15 let
Registrovaní uživatelé knihovny do 15 let
Počet návštěvníků MěK celkem
Návštěvníci knihovny (fyzické)
Návštěvníci kulturních akcí
Návštěvníci využívající Internet
Návštěvníci on-line služeb
Uživatelé webových stránek Infocentra-MěK
Počet výpůjček celkem
z toho naučná pro dospělé
beletrie pro dospělé
naučná literatura pro děti
beletrie pro děti
periodika
zvukové dokumenty
MVS

183
124
6 797
6 205
1078
1042
592
4932
10 742
1 340
5 327
398
1 724
1 935
18
69

Městská knihovna Ždánice se v r. 2019 zapojila do celostátních akcí Březen měsíc čtenářů,
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, Noc s Andersenem; zúčastnila se kampaně
Den dětského čtení v květnu nebo Týden knihoven. Dětské oddělení se zapojilo do soutěže
Kamarádi knihovny nebo Lovci perel. Ve sledovaném roce bylo celkem uspořádáno
34 kulturně-výchovných akcí.
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Leden
 Začátek kurzu pro seniory - Oční jóga (dohromady
4 setkání v průběhu měsíců leden a únor 2019 proběhlo
na půdě Městské knihovny, avšak pořadatelem byl
Spolek seniorů Ždánice).
 Vyhlášení FOTOSOUTĚŽE 2019 „Ždánicko - folklór
kolem nás“
Únor
 Beseda pro 2. stupeň se spisovatelkou M. Bittnerovou
podle knihy „Život s gamblerem“.
 Beseda pro 7. třídu do angličtiny - téma Harry Potter
 Beseda pro 9. třídu do němčiny - Remarque
 Beseda pro 7. třídu do němčiny - May + Ende
Březen
 BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ (registrace zdarma po celý
měsíc, besedy pro školu)
 Beseda pro Dům dětí a mládeže o knihovně, o knihách,
o spisovatelích
 Beseda pro 3. třídu - Co si přečíst jako třeťák
 Beseda pro 1. třídu - Ferda mravenec
 Beseda pro 2. třídu - Ferda mravenec
 Beseda o kvašené zelenině - spolupořadatel Spolek
seniorů
 Besedy pro všechny třídy Mateřské školky
- Medvídek Pů
 Beseda pro Mateřskou školku Žarošice
 Noc s Andersenem - Detektivní pátrání
Duben
 Hudební pořad Beatles I.
Květen
 Pásmo poezie - Domov to je moje maminka
 Ukončení projektu „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“
 Vernisáž fotografií na zámecké vile, ukončení
FOTOSOUTEŽE 2019, téma „Ždánicko - folklór kolem
nás“
 Beseda pro přírodopisný kroužek - 7 divů světa
 Rekonstrukce dospělého oddělení - výměna regálů v úseku


s odbornou literaturou
Účast v kampani „Den dětského čtení“

Červen
 Pasování prvňáčků na čtenáře
 Beseda pro 6. třídu - Ilustrátoři
 Vyhodnocení kolektivní soutěže tříd Kamarádi knihovny
2

Říjen
 ŘÍJEN TÝDEN KNIHOVEN (registrace pro nové čtenáře
zdarma, deskohraní, besedy pro školu)
 Beseda pro 1. třídu - Pejsek a kočička
 Deskohraní - hraní deskových her v knihovně
 Beseda pro 3. třídu - Co si přečíst jako třeťák
 Beseda pro 4. třídu - Co si přečíst jako čtvrťák
 Beseda pro 2. třídu - Kvak a Žbluňk
 Beseda pro 5. třídu - Staré pověsti české
 1. cestovatelská beseda - Itálie na kolech
 Komiksový workshop pro 4. třídu s panem Danielem Vydrou.
Listopad
 Hudební pořad Beatles II.
 Beseda pro přírodopisný kroužek - Vesmírné příběhy
 Beseda pro družinu (všechny 3 třídy)
Prosinec
 2. cestovatelská beseda - Lichtenštejnsko
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O své činnosti pracovnice Městské knihovny pravidelně informovala na stránkách
Ždánického zpravodaje a na webových stránkách www.infocentrumzdanice.cz.
I v roce 2019 se Městská knihovna aktivně zapojovala do získávání grantů a dotací
na kulturní činnost ve Ždánicích zpracováním projektů a jejich následným uskutečněním.
Městská knihovna Ždánice obdržela z rozpočtových prostředků JMK v rámci projektu
„Obnova dospělého oddělení v Městské knihovně Ždánice“ částku 26 000 Kč. Z této částky
byla pořízena výkonnější tiskárna pro veřejnost, dále pak dvě kancelářské židle pro veřejnost,
dvě uzamykatelné skříňky na přihlášky od čtenářů (dle podmínek GDPR) a v neposlední řadě
byly pořízeny díky finanční spoluúčasti Města Ždánice nové regály do úseku s naučnou
literaturou.
Co se týče webových stránek Infocentra a Městské knihovny, tak došlo v roce 2019
k aktualizaci a modernizaci, tudíž byla funkčnost stránek nějaký čas pozastavena. Právě
to je prvotní důvod poklesu návštěvnosti webu v roce 2019 oproti předešlému období.
Pracovnice Městské knihovny se pravidelně zúčastňovala vzdělávacích akcí pořádaných
Moravskou zemskou knihovnou v Brně, Městskou knihovnou v Hodoníně 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
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