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KOMENTÁŘ K ROČNÍMU VÝKAZU  O KNIHOVNĚ   

KULT (MK) 12 -01 ZA ROK 20201 

 

OBLAST
2
 Bruntál 

NÁZEV ZPRAVODAJSKÉ JEDNOTKY Městská knihovna Bruntál 

ČÍSLO OBLASTI (DLE STAT-EXCEL) T01 

 

SÍŤ KNIHOVEN: 

ROK PK pobočky profesionální pobočky neprofesionální pobočky 

2020 1 1 6 4 41 2 

2019 1 1 6 4 41 2 

Zrušené / nové knihovny v roce 2020: 

Zrušené knihovny (k datu) Nové knihovny (k datu) 

Vrbno – Železná  zrušeno k 1.9.2020  

  

 

POČET OBSLUHOVANÉ POPULACE 

POČET OBSLUHOVANÉ 
POPULACE (OBLAST)  

celkem děti do 15 let 

2020
3
 86270 11002 

 

KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE (ZA CELOU OBLAST)  

Uveďte výběrově nejvýznamnější akce, možno uvést jako přílohu komentáře: 

                                                             
1 Výkaz se týká celé oblasti, která je spravována v rámci výkonu regionálních funkcí (pověřená knihovna + 
knihovny obsluhované). 
2 Oblast – uveďte např. Bruntál, Brušperk, Dobrá… Vratimov. 
3 K 1. 1. 2021 – viz Počty obyvatel (včetně cizinců) v obcích na webu MV ČR, dostupné z: 
http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx; počty dle zaslané tabulky z CVRS. 

http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx
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 Pro veřejnost 

o Městská knihovna Bruntál 

Výstava závěrečných prací žáků všeobecného a sportovního Gymnázia Bruntál 

Beseda o Václavu Čtvrtkovi 

Valentýnské tvoření 

Výstava fotografií bruntálského fotografa Vlastimíra Brabence 

Výstav Svět fantazie 

Výstava „Na Jeseníky“ 

Rande s knihou naslepo 

Výstava Louky, lesy, vesmíry – Jakub Olejníček (kolorované kresby) 

o Městská knihovna Krnov 

Hana Hindráková – Můj africký příběh 

Matěj Ptaszek – Ekvádor 

Michal Štěpánek – Libanon 

Spisovatelé do knihoven – Jonáš Zbořil 

Pavel Hénik – Korporace 

Křeslo pro hosta – Jozef Kaščák 

Jaroslav Konvička – autorské čtení a křest knih 

Radmila Malinovská – Byliny a podzim 

Listování (Lukáš Hejlík a Věra Hollá) – Fotbalové deníky 

Počteníčko pro nejmenší  

Literatura pro děti a mládež v novém miléniu – seminář pro pedagogy v rámci MAP 

Letní a zimní semestr Virtuální univerzity třetího věku 

Spisovatelé do knihoven – Markéta Hejkalová 

Co nebylo v učebnici – cyklus lekcí v rámci stejnojmenného projektu 

Procházka historickým Krnovem 

Etiketa s Hurvínkem 

Detektivní pátrání v knihovně 

Deskové hry do výuky 

Evropské státy 

Setkání se spisovatelem Radkem Malým 

Ptáčci v zimě 

Knihovna není labyrint 

Výstava výtvarných a literárních prací žáků Gymnázia Krnov  

Rozpomínání se – výstava výtvarníka Petra Bulavy 

Podzimní sklizeň – Výstava prací dětí výtvarného oboru Základní umělecké školy Krnov 

 

o Městská knihovna Město Albrechtice 

Beseda s paní Annou Tuhou – Ze vzpomínek  aneb Na co jsme ještě nevzpomínali 

Marek Sova – Na kole z Olomouce do Maroka 

Michal Štěpánek – Libanon země hor,  cedrů a uprchlíků 

 

o Městská knihovna Rýmařov 

Tajuplný svět podivuhodných her Jiřího Šebesty 
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VU3V LS – Michelagelo Buenarroti ( prezenčně i distančně) 

Muzikoterapie s Ladislavou Dlouhou - hudební workshop pro veřejnost , studenty 

gymnázia a žáky ZŠ Stará Ves 

Projektová hodina angličtiny  - vyučovací hodiny v knihovně studentů gymnázia 

s učitelkou Manuelou Gherghe 

Workshop – ilustrace : teorie, výtvarné techniky, video postupu tvorby  ilustrace, 

ilustrování básně Shela Silversteina Rocková kapela 

Sluníčko v knihovně : prezentace dětské půjčovny pro MC Sluníčko, hry, čtení pohádek, 

výroba zvířátek 

Ocenění účastníků Čtenářské výzvy pro děti – 7 oceněných 

Mediální obezřetnost – přednáška ing. Zdeňka Svobody o kritickém myšlení pro seniory 

Nový Zéland – cestopisná přednáška s Petrem Nazarovem 

Noc literatury- literární happening s četbou vybraných ukázek z překladů současných 

evropských autorů v nezvyklých prostorách a v podání výrazných osobností; budova 

bývalé Jednoty, nyní Turistické známky, prohlídka budovy, slovo o její historii, četba 

Matěje T.Růžičky (pedagog JAMU a režisér) 

 

o Městská knihovna Vrbno pod Pradědem 

Tajuplný svět podivuhodných her Jiřího Šebesty – hravé odpoledne spojené s dopolední 

přednáškou pro děti základní školy 

Autorské čtení regionální autorky Lenky Kertisové 

Veršované pohádky – divadlo s maňásky 

Dětský den uspořádaný na zahradě knihovny 

Pojďte dál – akce v rámci Bookstartu 

Hrajeme si na malíře – program pro děti MŠ s Adolfem Dudkem  

Online adventní kalendář 

o Městská knihovna Břidličná 

Tajuplný svět Jiřího Šebesty 

Večer plný her 

o Informační centrum a městská knihovna Horní Benešov 

Přednáška na téma první pomoci 

Odpoledne s deskovými hrami 

Kurz paličkování 

Kurz malování akvarelem 

Výstava ZŠ Spolu pracujeme (zpracován problém znečištění planety) 

o Obecní knihovna v Jiříkově 

Beseda – Barma: zlatá země úsměvů 

Výtvarné soutěže pro děti (Co se mi líbí v Jiříkově a okolí ; Nejkrásnější vánoční ozdoba) 

Odpolední klub pro děti a mládež 

Čtenářská výzva pro děti 
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 Pro knihovníky 

o Vzdělávání knihovníků v organizaci 

o Setkání s kolegy z Oravské knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne v rámci 

projektu Cezhraničný kultúrný dialog (Krnov) 

o Knihovnická konference Kniha ve 21. století 2020 (Krnov) 

o GDPR pro knihovníky (Krnov) 

o Citace pro knihovníky (Krnov) 

o Komunitní knihovnou krok po kroku (Krnov) 

o Komunikace s klientem manipulátorem (Bruntál, Horní Benešov) 

o Webminář – Koncepce knihoven a díla nedostupná na trhu (Horní Benešov ) 

o Kniha v 21. Století (Rýmařov, Bruntál) 

o Cesty krajinou příběhů a skutečností (Rýmařov) 

o Jak být v kontaktu se zákazníky (Rýmařov) 

o Kam kráčíš knihovnictví (Vrbno) 

o Komunitní knihovnou krok po kroku (Vrbno) 

o Začínáme s fundtaisingem (Bruntál) 

o Úvod do G Suite - bezpečnost v cloudu, hesla a Chrome (Bruntál) 

o Vzdělávání jako součást života (Bruntál) 

o Lepší služby (Krnov) 

o Konference Knihovny současnosti (Krnov) 

o Prezentace databází zahrnutých do projektu VISK 8 – ASPI, Anopress (Krnov) 

o Pane spisovateli, na slovíčko (Krnov) 

o Literatura pro děti a mládež v novém miléniu (Krnov) 

o Knižní festival Ostrava (Krnov) 

o Seminář FKSP (Krnov) 

o Královehradecká knihovnická konference (Krnov) 

o Setkání uživatelů KP-SYS (Krnov) 

o Advokacie knihoven a leadership (Krnov) 

o Sociální inovace v knihovnách (Krnov) 

o Creative Skills for Innovation (Krnov) 

o Setkání knihovníků Bruntálska – Návštěva Kaple v Lipkách, Galerie Marie Kodovské, 

prohlídka nové knihovny (Krnov, Rýmařov, Bruntál, Vrbno pod Pradědem, Břidličná, 

Bohušov, Heřmanovice, Holčovice, Jiříkov, Staré Heřminovy, Světlá Hora, Velká Štáhle, 

Muzeum v Bruntále, Moravský Beroun) 

 

o Účast na celostátních akcích, akcích SKIP a dalších organizací 

o Bookstart – S knížkou do života (Krnov) 

o Virtuální univerzita třetího věku (Krnov) 

o Březen – měsíc čtenářů (Krnov) 

o Noc s Andersenem (Krnov) 

o Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka (Krnov) 

o Týden knihoven (Krnov) 

o Místní akční plán pro rozvoj vzdělávání na Krnovsku (Krnov) 
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o Co nebylo v učebnici – projekt (Krnov) 

o Spisovatelé do knihoven – projekt českých knihoven a Asociace spisovatelů ČR 

(Krnov) 

o Vítání občánků města Krnova (Krnov) 

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST  (ZA CELOU OBLAST) 

Počet titulů vydaných 
neperiodických 

dokumentů 
(ř. 0419) 

Počet titulů vydaných 
elektronických dokumentů 

(ř. 0425) 

Počet titulů vydaného 
periodického tisku 

(ř. 0421) 

Počet titulů vydaných AV 
dokumentů  

(ř. 0423) 

1    

PF 2021 – Co pro mě znamená knihovna 

 

AKS 

Naše profesionální knihovny používají knihovnický systém Verbis 2.0, kromě Městské knihovny 

Město Albrechtice a Místní knihovny v Leskovci nad Moravicí, které mají KP Win SQL.                    

7 neprofesionálním knihovnám poskytujeme regionální AKS. 

Knihovní fond všech našich knihoven máme v katalogu knihoven regionu Bruntál (Portaro). 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVNY A DALŠÍ 

 

Viz tabulka: Elektronické služby 
 

 Databáze licencované 
Městská knihovna Bruntál -- ASPI 
Městská knihovna Krnov – ASPI, Anopress 
 

 E-výpůjčky e-knih registrovaným uživatelům knihovny 
Městská knihovna Bruntál – eReading 
Městská knihovna Krnov – eReading 
Městská knihovna Břidličná – eReading 
 

ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY , DOTACE A GRANTY 

OBLAST  

(REGION CELKOVĚ) 

Počet úspěšných 

projektů 

Výše dotace  

VISK 2   

VISK 3   
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Knihovna 21. století   

Česká knihovna 7 32043 

SKIP 10   

Granty zřizovatele   

Jiné – Cizojazyčná literatura 1 23654 

Pozn.: Uveďte jmenovitě především projekty z jiných zdrojů (ESF, městské granty, nadace aj.).  

OCENĚNÍ KNIHOVEN, KNIHOVNÍKŮ  

Ocenění osobností města Krnova za rok 2019 v kategorii kultura – kolektiv Městské knihovny Krnov 

Ocenění osobností města Krnova za rok 2019 v kategorii vzdělávání – Mgr. Jakub Mruz, ředitel 

Městské knihovny Krnov 

PROSTOROVÉ VYBAVENÍ KNIHOVEN 

 

Městská knihovna Vrbno pod Pradědem 

V roce 2020 proběhla plánovaná rekonstrukce kanceláře v knihovně včetně přívodu vody, nových 

elektrických rozvodů. Byly opraveny elektrické rozvody na dospělém oddělení.  

V prostorovém vybavení knihovny došlo v roce 2020 k výrazným změnám na půdě. Vyřadily se 

zastaralé knihy, odepsaly staré regály, prostor se otevřel pro veřejnost. Místnost se vymalovala a 

upravila k požadavkům novodobého vzdělávání dětí a dospělých, pro konání besed a setkávání lidí.   

V budově byly rozmístěny hlásiče požáru.  

 

Informační centrum a městská knihovna Horní Benešov 

Pro rozšiřování možností využití veřejného prostoru knihovny pro děti a mládež, které zde 

rády tráví čas a využívají prostor knihovny i při čekání na autobusové spoje a pro potkávání 

s přáteli byl pořízen herní stůl s vyměnitelnými deskami, kde si mohou zahrát stolní fotbal, 

kulečník, lední hokej, tenis a jiné hry.  

Knihovna se inspirovala projektem Pražské židle & stolky: byly nakoupeny skládací židličky 

a stolky, které jsou umístěny za příznivého počasí v prostoru před knihovnou. Nemají své 

pevné místo, jsou sdílené s obyvateli Horního Benešova, mohou je volně přemisťovat ve 

veřejném prostoru, případně si je i zapůjčit například na rodinnou oslavu. 

V období uzavření knihovny byly vyměněny za nové počítače pro server a administrativní 

činnosti. 

Do knihovny byla umístěna velká mapa ČR, kde mohou návštěvníci informačního centra a 

městské knihovny umístit vlaječku odkud k nám zavítali. 

Obecní knihovna v Jiříkově 

Knihovna přestěhovaná do bývalých prostor obecního úřadu. 
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Obecní knihovna v Třemešné 

Knihovna přestěhovaná do nových prostor v budově staré školy a vybavena novým nábytkem. 

 

SPOLUPRÁCE KNIHOVEN,  PŘEDNÁŠKOVÁ ÚČAST NA  ZAHRANIČNÍCH AKCÍCH AJ. 

Spolupráce Městské knihovny Bruntál a Mestské knižnice Štúrovo. 

Realizace projektu Cezhraničný kultúrný dialog  - Městské knihovny Krnov s partnerskou knihovnou 

na Slovensku – Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. 

KNIHOVNY ZAPOJENÉ DO  CPK4  

Zde prosím uveďte i knihovny, které se v roce 2020 připravovaly na vstup do CPK. 

PŘÍLOHY DO ROČNÍ ZPRÁVY 

Prosím, zašlete zajímavé fotografie ilustrující činnost knihoven, zašlete je ve formátu „.jpg“ 
v samostatné příloze. 

 

 

V Bruntále dne 8. 3. 2021 

Zpracoval(a): Iva Pobežalová 

Odsouhlasil(a): Mgr. Hana Polcarová 

                                                             
4 Centrální portál knihoven. 


