
ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2017 
KNIHOVNA MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 

 
 
 
Knihovna Městského obvodu Pardubice III  Městský obvod Pardubice III 
Lidmily Malé 656     Jana Zajíce 983 
530 12 Pardubice     530 12 Pardubice    
Tel.: 731 198 161, 466 264 313    Tel.: 466 799 131 
 
Vedoucí knihovny: Bc. Petra Gadlenová   Starosta: Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
 
Knihovnice: 
leden – duben 2017  Marcela Špačková, Renata Hrdličková 
květen – prosinec 2017  Lic. Pavlína Mazuchová, Ing. Eva Lohniská 
 
 
Knihovna MO Pardubice III je organizační složkou Městského obvodu Pardubice III od roku 2007.  
Počet obyvatel je ke dni 31. prosince 2017 vyčíslen na 14 611.  
 
Web: www.knihovna-dubina.cz 
E-mail: knihovna.dubina@seznam.cz  
Facebook: www.facebook.com/Knihovna-Dubina-778120438917989 
 
Pozn.: níže uvedené grafy vycházejí z dat knihovního systému KPwin za roky 2016 a 2017. Data jsou 
přílohou č. 1 této zprávy. 
 
 
 
 
 

KNIHOVNÍ FOND 

Knihovní fond Knihovny Městského obvodu Pardubice III je vyrovnaný a splňuje všeobecné podmínky 
standardů knihoven. Je zaměřen na rozvíjení čtenářské gramotnosti dětí, mladistvých i dospělých.  

Nákup nových knih je řízen poptávkou čtenářů, nabídkou nakladatelství, vývojem trendů v literární 
tvorbě a  rozvojem nových žánrů na poli literatury. Opomíjena však není ani literatura naučná. 
Nezanedbatelnou roli v rozšíření knihovního fondu hrají i dary. Rozšiřování fondu probíhá dle potřeb 
Školských vzdělávacích programů, a to na základě komunikace se základními školami. Snahou je 
zapojit ZŠ Městského obvodu Pardubice III do obnovy a stabilizace knihovního fondu určeného právě 
pro děti a mládež. Jako příklad můžeme uvést rozšíření nabídky genetického čtení pro 1. ročníky 
základních škol nebo porovnání knihovního fondu s potřebami škol v rámci povinné četby. 

Zároveň je pečlivě zkoumáno, jaké knihy již není nutné mít v knihovním fondu. Část knih byla 
přesunuta do skladu, který se nachází v sídle knihovny a část knih byla úbytkována v souladu 
s Knihovním zákonem. 

Byla rozšířena i nabídka audioknih, jejíž obliba mezi čtenáři roste. 

 

 

http://www.knihovna-dubina.cz/
mailto:knihovna.dubina@seznam.cz
http://www.facebook.com/Knihovna-Dubina-778120438917989


UŽIVATELÉ 
 
Noví čtenáři 
V roce 2017 se podařilo v knihovně, oproti roku 2016, navýšit stav registrovaných čtenářů 
o 37 na současných 924 čtenářů. Od června do konce roku 2017 se značně rozšířily aktivity pro děti 
a mládež (podrobněji v oddíle Další údaje). V měsíci září a říjnu 2017 knihovnice svoji činnost zaměřily 
na práci se seniory a s Kluby seniorů působících na městském obvodě. Důkladným rozborem potřeb 
obou cílových skupin se následně povedlo přivést i nové čtenáře do knihovny (viz graf Vývoj nově 
registrovaných čtenářů roku 2016 až 2017). 
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Vývoj nově registrovaných čtenářů roku 2016 až 2017

Nově zaregistrování čtenáři 2016

Nově zaregistrovaní čtenáři 2017

 
Návštěvnost knihovny 
Na dalším grafu můžeme vidět dlouhodobý pokles návštěvnosti knihovny, který se koncem roku 2017 
podařilo snížit, a my můžeme jen doufat, že se i stabilizoval. Jedním z důvodů poklesu může být 
i výměna knihovnic, kdy nové přístupy a inovativní nápady chtějí čas na realizaci. Na druhou stranu 
se ve statistických datech Ročního výkazu o knihovně 2017 (řádek 0207 a 0208) objevuje mírný 
nárůst návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí.  
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VÝPŮJČKY 
 
Pokles návštěvnosti se odrazil i ve výpůjčkách dokumentů knihovního fondu. Trend poklesu výpůjček 
ale trval do měsíce července, kde se systematickou prací knihovnic povedlo křivku poklesu zvrátit. 
V současnosti je tento trend poklesu výpůjček zastaven (viz graf Vývoj výpůjček knih v roce 
2016 až 2017). Při podrobnějším pohledu na výpůjčky můžeme zjistit nárůst tzv. jiných výpůjček (viz 
Roční výkaz knihovny 2017, řádek 0315), což představuje nárůst výpůjček her. Pořádaná herní 
odpoledne s odbornými lektory přinesla očekávaný zvýšený zájem o hry nejen dětí, ale i rodičů 
a celých rodin. Častěji se také půjčovalo prezenčně.  
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DALŠÍ ÚDAJE (MVS, akce, služby) 
 
Služby 
 
Kniha do domu - knihy se donáší na přání imobilním čtenářům do jejich domova, do domovů pro 
seniory. 
Webové stránky - stránky jsou neustále aktualizovány, spravovány jsou samotnými knihovnicemi 
a vedoucí knihovny, součástí webových stránek je možnost položení dotazu knihovnicím a nově 
mohou čtenáři navrhovat knihy, kterými by chtěli obohatit knihovní fond. Provozován je i e-katalog 
jako stálá podpora čtenářům. 
Sociální síť Facebook Knihovny MO Pardubice III – Facebook Knihovny Dubina je velmi aktivní, 
čemuž svědčí nárůst jeho sledovanosti. Aktivně je využíván čtenáři k zasílání dotazů knihovnicím. 
Půjčování elektronických čteček - v majetku knihovny jsou dvě e-čtečky, bohužel tato služba není 
čtenáři prozatím příliš využívána. 
Meziknihovní výpůjční služby - meziknihovní výpůjční služby jsou v knihovně na Dubině hojně 
využívány. S pravidelností knihovnice jezdí pro objednané knihy do Krajské knihovny v Pardubicích. 
Tady musíme ocenit velmi vstřícný přístup paní Moriové a její kolegyně. Ve druhé polovině roku došlo 
k nárůstu využívání služeb MVS, který pokračuje i v roce 2018.  
Veřejný internet, informační služby, kopírování, možnost zakoupení dárkového poukazu ke zřízení 
nové registrace - služby využívají čtenáři i veřejnost. 
Zapůjčení čtecích brýlí a deštníků, půjčování turistických map - služby využívají pouze čtenáři. 
Geocaching - Knihovna Dubina je zapojena do celosvětové hry Geocaching, snahou je podpořit 
povědomí o existenci Knihovny na Dubině a zajímavou formou pozvat do knihovny i nečtenáře. 



 
Knihovna na Dubině od měsíce května 2017 začala rozvíjet ve spolupráci s vedoucí knihovny 
Bc. Petrou Gadlenovou nové služby pro čtenáře. Jedna byla již zmíněna, a to zapojení čtenářů 
při rozvoji knihovního fondu Knihovny Dubina. Další službou je nabídka služby „Balení knih“, která 
je především mířena na rodiče školou povinných dětí.  
 
 
Akce 
Hlavní činností knihovny by měla být vzdělávací činnost a především rozvoj čtenářské gramotnosti. 
V první polovině roku je tedy činnost zaměřena především na tematické vzdělávací programy pro děti 
z mateřských a základních škol.  
 
Témata besed pro mateřské a základní školy v roce 2017: 
Mateřské školky kniha Dům myšek a Kouzelné čtení (elektronická tužka) 
Základní školy   1. třídy Projekt Skipu – Už jsem čtenář 
    Andersenovo dopoledne 
    3. třídy Nové kriminální příběhy (kniha Zatraceně, klakson je pryč) 
     
Druhá polovina roku byla věnována především rukodělným dílničkám a práci se seniory. Byla 
vypracována koncepce pravidelných tematických výstav knih. Příkladem mohou být např. podzimní 
dílničky a seznámení s botanikou (vytvořeny i herbářové listy) včetně příslušné naukové literatury. 
Dále halloweenské dílničky včetně ukázky dětských knih s tématy duchů apod. Výstavy se mění 
minimálně jednou měsíčně. Dílničky v knihovně jsou určeny pro čtenáře i pro širokou veřejnost.  
 

V knihovně na Dubině existuje Klub společenských her, jehož cílem je odtrhnout děti od počítačů, 
naučit je spolupracovat a komunikovat v rámci deskových her. Klub je přístupný všem s platnou 
registrací po celý rok. Deskové hry jsou zapůjčovány a knihovnice se v rámci svých pracovních 
možností dětem věnují. Knihovna aktivně spolupracuje s Herní ligou Pardubice, která pomáhá při 
výběru deskových her a každý měsíc (mimo letní prádniny) od podzimu 2017 pořádá Deskohraní 
s Herní ligou. Herní liga Pardubice je profesionálním klube hráčů deskových her pořádající řadu 

turnajů s cílem popularizovat hraní deskových her mezi širokou veřejností.  
 
 
V roce 2017 probíhaly v knihovně tyto pravidelné nebo tematické akce:  
 
Leden 
Geocaching, Středeční malování (rozdílná tematika každý týden), Deskohraní s KSH. 
 

Únor 
Besedy s MŠ, Geocaching, Středeční malování (rozdílná tematika každý týden), Deskohraní s KSH, 
Kreativní pololetní prázdninové malování (Mandaly 100x jinak). 
 

Březen 
Březen - měsíc čtenářů, Amnestie upomínek, Andersonovo dopoledne pro děti spojené s besedou 
pro žáky z 1. tříd, tematické besedy pro žáky 3. tříd, Geocaching, Středeční malování (rozdílná 
tematika každý týden), Deskohraní s KSH, vyhodnocení Čtenář roku - ocenění Nejaktivnější babička 
v knihovně, Prázdninové tvoření (krepový papír), Junior kvíz pro děti od 7 - 10 let, Prázdninové 
Deskohraní s Herní ligou Pardubice. 
 

Duben  
Velikonoční dílničky (Dekorace ze skořápek), tematické besedy pro 1., 3. a 5. třídy, Geocaching, 
Středeční malování (rozdílná tematika každý týden), Deskohraní s KSH. 
 
 
 



Květen 

Geocaching, Středeční malování (rozdílná tematika každý týden), Deskohraní s KSH. 

 
Červen  
Ukončení projektu pro žáky 1. tříd - pasování prvňáčků, Geocaching, Středeční malování (rozdílná 
tematika každý týden), Deskohraní s KSH, akce Čtenářem za vysvědčení (amnestie poplatků pro děti 
ZŠ, které přinesly vysvědčení), Deskohraní s Herní ligou Pardubice.  

 
Červenec 
Prázdninové hraní (každý týden nová soutěžní společenská hra, určeno pro čtenáře i veřejnost), 
Prázdninové dílničky (středeční dílničky pro kluky i holčičky o prázdninách s tématy: Letní klobouk 
a Kytička pro radost), Geocaching, Středeční malování (rozdílná tematika každý týden), Deskohraní 
s KSH, fotosoutěž Léto s knihou. 

 
Srpen 
Prázdninové hraní (každý týden nová soutěžní společenská hra, určeno pro čtenáře i veřejnost), 
Prázdninové dílničky (středeční dílničky pro kluky i holčičky o prázdninách s tématy: Hemžení zvířátek 
a Letní mlsání), Geocaching, Středeční malování (rozdílná tematika každý týden), Deskohraní s KSH, 
fotosoutěž Léto s knihou. 

 
Září  
Geocaching, Středeční malování (rozdílná tematika každý týden), Deskohraní s KSH, MŠ hraní 
v knihovně. 

 
Říjen     
Týden knihoven -  registrace seniorů a rodičů na MD zdarma, Podzimní dílničky pro seniory (výroba 
svícnů a dekorací z přírodnin), Podzimní prázdninové dílničky pro děti (zvířátka vyrobená z přírodnin), 
Halloweenské tvoření, Geocaching, Středeční malování (rozdílná tematika každý týden), Deskohraní 
s Herní ligou Pardubice, Výtvarná soutěž pro MŠ a ZŠ (téma: společné hraní), Soutěž pro čtenáře 
knihovny o deskovou hru, Deskohraní s KSH. 

 
Listopad  
Geocaching, Středeční malování (rozdílná tematika každý týden), Deskohraní s KSH, Vánoční dílničky 
pro seniory (zdobení větviček a pleteného papírového stromečku), Vánoční dílničky pro děti (zdobení 
stromečku v knihovně), Deskoraní s Herní ligou Pardubice. 

 
Prosinec  

Deskohraní s KSH, Geocaching, Středeční malování (rozdílná tematika každý týden), Mikulášské 
dílničky, Vánoční dílničky pro děti (zdobení stromečku v knihovně), Vánoční dílničky - Dáreček 
pod stromeček, Silvestrovské dílničky. 
 
 
 
 
Uspořádáno bylo celkem 24 vzdělávacích a 128 kulturních akcí. 
 
 
Návštěvníků Knihovny městského obvodu Pardubice III na těchto vyhledávaných akcí 
(besedách) bylo celkem 1598, z toho 638 návštěvníků vzdělávacích akcí a 960 návštěvníků kulturních 
akcí. 
 



ELEKTRONICKÉ SLUŽBY KNIHOVNY 
 

Knihovna Dubina disponuje jedním počítačem pro veřejnost, který v roce 2017 využilo 647 čtenářů 
i nečtenářů. Knihovnice ve spolupráci s vedoucí knihovny spravují webové stránky a sociální síť 
Facebook (nárůst sledovanosti facebooku - v měsíci dubnu 2017 sledováno 129 uživateli, v prosinci 
2017 sledováno 248 uživateli).  
 

Využívání webových stránek je čtenáři preferováno a také vývoj v datech je pozitivní, viz graf Vývoj 
využívání elektronických služeb v letech 2016 až 2017 Vstupy do čtenářského konta a Vstupy 
do katalogu mimo knihovnu. Na začátku roku 2017 dochází k poklesu využívání, avšak zhruba od 
druhé polovinu roku dochází k nárůstu. Bohužel v měsíci listopadu 2017 a prosinci 2017 dochází 
k útlumu a úplnému zastavení využívání těchto služeb. Důvodem je změna služeb poskytovatele 
internetu, která měla zlepšit internetové služby. Bohužel nově nastavená služba nebyla dodavatelem 
správě vyhodnocena a dlouhodobě nefunguje. Tato nepříjemnost má vliv na nefunkčnost e-katalogu 
a pevné linky. Řešení se hledá, ale díky smluvním podmínkám je to velmi složité. 
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Závěrem lze říci, že Knihovna Dubina je stabilní knihovnou. Knihovnice jsou proškolovány v rámci 
nabízených možností, především Krajskou knihovnou Pardubice. V rámci svého působení navštěvují 
festivaly knih např. Humbook festival věnovaný YA literatuře a sledují současné trendy. 
 
V Pardubicích dne 23. ledna 2018                                              Lic. Pavlína Mazuchová a Ing. Eva Lohniská 



Příloha č. 1 
 
 

Přehled vývoje knihovních služeb v letech 2016 a 2017 
  
 

2016 výpůjční dny návštěvníci výpůjčky 
nově 

zaregistrovaní 
čtenáři 

vstupy do 
katalogu 

mimo 
knihovnu 

vstupy do 
čtenářských 

kont 

leden 16 844 2 627 33 1603 333 

únor 17 797 2 607 41 975 253 

březen 17 940 3 059 87 419 277 

duben 17 829 2 645 200 434 284 

květen 17 855 2 590 197 725 266 

červen 18 887 2 662 55 370 238 

červenec 15 670 2 237 35 604 210 

srpen 18 550 1 950 32 799 154 

září 17 781 2 317 52 378 253 

říjen 16 837 2 663 75 477 239 

listopad 16 555 1 766 48 480 258 

prosinec 17 704 2 239 32 606 179 

celkem 201 9 249 29 362 887 7 870 2 944 

 
 
 
 

2017 výpůjční dny návštěvníci výpůjčky 
nově 

zaregistrovaní 
čtenáři 

vstupy do 
katalogu 

mimo 
knihovnu 

Vstupy do 
čtenářských 

kont 

leden 17 799 2 466 43 661 291 

únor 16 713 2 206 37 585 243 

březen 19 783 2 487 61 597 328 

duben 14 639 2 278 46 489 324 

květen 16 683 1 886 176 549 367 

červen 18 662 1 730 118 525 322 

červenec 15 496 1 825 29 453 295 

srpen 18 531 2 012 28 1 100 292 

září 16 617 2 162 46 496 384 

říjen 17 819 2 963 247 514 339 

listopad 17 825 2 944 57 13 0 

prosinec 16 677 2 442 36 5 0 

celkem 199 8 244 27 401 924 5 987 3 185 

 


