
Městská knihovna Hodonín je jako komunitní instituce součástí veřejného života 
ve městě a místem, kde se lidé setkávají a rozvíjejí své sociální schopnosti. Kromě 
poskytování tradičních knihovnických služeb nabízí přístup k internetu, 
elektronickým informačním zdrojům a digitálnímu obsahu. Organizuje také 
výstavní činnost, přednášky na nejrůznější témata, podílí se na studijních 
programech, pořádá nebo se účastní kulturních akcí.

Knihovna může veřejnost oslovit prostřednictvím sociálních sítí a s jejich pomocí 
upoutat pozornost veřejnosti, upozornit na akce, které pořádá, sdílet příspěvky 
návštěvníků a jejich názory, virtuálně přenášet diskuze, přednášky, výuku jako 
právoplatné centrum vzdělanosti a zdroj informací.

Hlavním cílem knihovny jako důvěryhodné a nestranné organizace je umožnit 
všem občanům bez rozdílu rovnovnost v přístupu k informacím a naučit je s nimi 
pracovat.

Činnost knihovny se řídí dokumentem MK ČR „Koncepce rozvoje knihoven v České
republice 2017 – 2020“ schváleného usnesením vlády ČR č. 1032 z 23. 11. 2016 a 
stanovuje si cíle dle Metodického pokynu MK ČR k vymezení standardu VKIS z 18. 
12. 2019

Zřizovatelem knihovny je Město Hodonín, knihovna je jeho organizační 
složkou. Od roku 2003 je knihovna pověřena výkonem regionálních funkcí, 
stává se tak centrem knihovnických služeb pro 79 místních knihoven, včetně 
odborných poradenských funkcí. Jako rozpočtová organizace je financována 
z rozpočtu svého zřizovatele a na výkon regionálních funkcí je dotována 
z rozpočtu JMK prostřednictvím Moravské zemské knihovny z Programu 
podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v JMK.

Knihovna má výhodnou polohu, nachází se v samém centru města. Je také plně 
bezbariérová. Poskytuje službu Zvuková knihovna, v rámci které půjčuje jak 
audioknihy pro širokou veřejnost, tak zvukové knihy pro zrakově znevýhodněné. 
Podílí se na vzdělávacích aktivitách a podpoře čtenářské gramotnosti a rozvoji 
kritického myšlení  napříč generacemi v rámci Univerzity volného času a Virtuální 
univerzity třetího věku, kterou pořádá ve spolupráci s Pražskou zemědělskou 
univerzitou. Knihovna poskytuje slevy na registračních poplatcích a kurzovném 
pro držitele Senior pasu a pro držitele  průkazu ZTP je registrace zcela zdarma. 

V  knihovně  sídlí  seniorské  kontaktní  centrum  ProSenior.  Jeho  provoz  je
zabezpečen díky finanční podpoře z dotačního programu JMK „Podpora rodinné
a seniorské politiky na úrovni obcí“ a také z dotačního programu MPSV „Obec
přátelská rodině a seniorům“. V rámci činnosti centra knihovna pořádá akce



nejrůznějšího druhu pro seniory i v on-line prostředí, v roce 2020 2 workshopy
– tvůrčí dílny v klasické podobě v prostorách centra, koordinátorka centra také
vede jako lektorka akreditované lekce cvičení s názvem: „Cvičení na židli a u
židle“ a kurzy „Hrátky s pamětí“,  natočeno bylo několik videonahrávek, které
byly  sdílené  na  sociálních  sítích  knihovny  a  jsou  uložené  na  jejím  YouTube
kanále.  Úkoly  pro  hrátky  s pamětí  byly  prezentované  na  sociálních  sítích
knihovny  - FB, IG. Ve virtuálním prostředí se  na konci roku 2020 uskutečnil
seminář  „Chiropraktik radí  pro pohodu a zdraví“ formou 15ti  natočených
videobloků zveřejněných na YouTube kanále knihovny.  

Knihovna organizuje nebo se zřizovatelem spolupracuje na pořádání nejrůznějších
akcí se širokou nabídkou zajímavých a aktuálních témat v průběhu celého 
kalendářního roku. Každoročně spolupracuje s několika subjekty na společných 
kulturních projektech, v roce 2020 s MZK na literárně výtvarném projektu 
"Jižní Morava čte" na téma J.A. Komenský Svět v obrazech. Také s MAS Jižní 
Morava na projektu „Den pro dětskou knihu“, který se kvůli protiepidemickým
opatřením přeložil na rok 2021. Dalším tentokrát celostátním projektem SKIP, 
na kterém se kromě knihovny podílely další organizace byla akce  "Knížka pro 
prvňáčka", zapojilo se Masarykovo muzeum a Dům kultury. S Galerií 
výtvarného umění knihovna spolupracuje na tradičních výstavách v Galerii 
Vednevnoci.

Knihovna se i v roce 2020 aktivně zapojila do podpory rozvoje technického 
vzdělávání veřejnosti. Na podzim roku 2020 byl otevřen DigiLab, otevřené 
digitální pracoviště, ve kterém je k dispozici technické vybavení a prostředky 
pro realizaci vlastních projektů, prostor pro doučování se a opakování náplně 
kurzů digitální gramotnosti pořádané knihovnou. S DigiLabem  je spjata výuka 
programování a nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež v době 
prázdnin k rozvoji technických a IT dovedností. V rámci schůzek 
programovacího klubu CoderDojo založeného na  začátku roku 2019 se rozvíjí 
ICT gramotnost dětí a mládeže s pomocí technického vybavení a výukových 
prostředků a to i v on-line prostředí s ohledem na aktuální situaci. 

Zašívárna otevřená na konci  léta 2019 jako nový prostor pro dospívající  je 
využívána pro volnočasové aktivity mládeže, hraní společenských her - 
deskových, stolních i  virtuálních, promítání filmů, literárnímu zázemí 
dospívajících s nabídkou četby, která je jim šitá na míru. V roce 2020 byly ve 
spolupráci s Městem Hodonín zahájeny přípravy na nový stavební projekt v 
knihovně "Klidovou zónu", která bude realizována na jaře 2021. Připravena 



byla projektová dokumentace, na základě které vznikne oddychová zóna 
propojená s půjčovnou pro dospělé.

Od listopadu 2020 knihovna pořádá interaktivní online knihovnické lekce pro 
žáky ZŠ. Za listopad jich bylo přes 40. Také se uskutečnila online beseda se 
spisovatelkou Klárou Smolíkovou pro děti 1. stupně ZŠ.

Na začátku listopadu roku 2020 byla díky dotaci MKČR v rámci projektu VISK3
„Přechod z knihovního systému Clavius na Tritius“ zakoupena licence a uveden 
do provozu nový automatizovaný knihovní systém Tritius, který je dostupný 
přes webové rozhraní. Díky tomuto systému je usnadněna mobilita služeb 
knihovny - vyhledávání v on line katalogu je možné i přes mobilní zařízení a 
výrazně se tak zvýší komfort nabízených knihovnických služeb.

Knihovna je propagována na stránkách místního tisku s informacemi o novinkách 
v jejím fondu a plánovaných akcích a rovněž prostřednictvím webu a na 
sociálních sítích – FB, Instagram, na streamovacích platformách –Twitch, sdílí 
videa na svém YouTube kanále.

Webové stránky knihovny procházejí pravidelnou aktualizací. V roce 2020 jsme 
zveřejnili přes 70 zpráv o aktivitách knihovny v Událostech na domovské 
stránce knihovny. Na konci roku 2020 měla knihovna 1069 sledujících na FB. Na
IG 212 sledujících. Na YouTube kanále knihovny jsme v roce 2020 uložili 20 
nových videí ze zajímavých akcí konaných v knihovně, mj. i s radami 
chiropraktika a již zmíněným cvičením pro seniory. Ta mají přes 400 shlédnutí.

Kromě  rozpočtu  daného  zřizovatelem  využívá  knihovna  dalších  možností
financování své činnosti z různých dotačních programů. Zejména na podporu
kulturního  života  ve  městě,  na  akce  k významným  výročím,  na  podporu
komunitních  činností  knihovny,  podporu  tvorby  regionálních  autorů  a
osobností a modernizaci technického vybavení knihovny.

V roce  2020  získala  Městská  knihovna  Hodonín  zdroje  na  financování
následujících projektů:

z Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 3:
- Přechod z knihovního systému Clavius na Tritius,
- Digilab 2020



z Ministerstva kultury ČR v rámci dotačního řízení Knihovna 21. Století
- Akademie poznání
- Knihy do ouška

Na výkon regionálních funkcí knihovna získává dotaci z “Programu podpory 
zajištění regionálních funkcí knihoven v JMK”

Na činnost senior kontaktního centra ProSenior pak dotace JMK „Podpora 
rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí“ a také z dotačního programu MPSV
„Obec přátelská rodině a seniorům“.

Akce pro veřejnost

Kulturní akce pro veřejnost: 57 akcí, 662 návštěvníků

Vzdělávací akce pro veřejnost: 272 akcí, 4576 návštěvníků

Ostatní akce, kde knihovna není hlavním pořadatelem: 8 akcí, 167 návštěvníků

Významné akce

Hodonín a osobnosti s ním spojené – beseda s Antonínem Kučerou - 8.1.

Poslední rok – autorské čtení Adély Ráček Seidlové, překladatelky románu 
Poslední rok významné rakouské autorky Ilse Tielsch – 6.3.

Workshopy Kláry Smolíkové – on-line besedy pro žáky ZŠ – tvorba vlastní 
knihy Začarovaný hvozd pod vedením autorky – 25., 26.11.

Knížka pro prvňáčka – pasování na čtenáře hodonínských ZŠ – celkem 
pasováno 260 dětí (vzhledem k pandemické situaci realizováno po jednotlivých 
třídách oproti ostatním ročníkům, kdy probíhá pasování hromadně v sále 
Evropa) 

Školní divadlo – žáci ZŠ Na Pohodu hráli představení Ať žijí duchové – 2.10.

Výstavní činnost

Celkem 23 výstav



Příklady výstav

Kouzlo očí – výstava obrázků hodonínské rodačky Evy Pliskové – 13.7. – 30.8. 
výstavní sál

Radovo radování – výstava obrazů malíře Rado Jarábka – 10.3. – 29.4. – 
výstavní sál

Pozdní sběr – výstava malby a kresleného humoru hodonínského výtvarníka 
Jiřího Hiršla s vinařskou tematikou – 3.8. – 4.9. Galerie Vednevnoci

Výstava NAPOHODU – výstava školních prací žáků ZŠ Na Pohodu s vernisáží 
(účast 80 návštěvníků) – 1.7.-31.8.

Statistické údaje za rok 2020

 počet návštěvníků: 87 702, z toho 52 989 fyzických návštěv
 registrovaní uživatelé: 4 497, z toho děti do 15-ti let: 1 495
 výpůjčky: 132 834, meziknihovní výpůjčky (kladně vyřízených): 383 

požadavků z jiných knihoven, 155 požadavků zaslaných jiným knihovnám
 elektronické služby: 47 862 návštěv webové stránky knihovny, 3 4713 

návštěvníků on-line služeb, výpůjčky e-dokumentů: 357
        regionální služby v číslech:

 -        vzdělávání knihovníků – 2
 -        poradenská a  konzultační  činnost  –  802  konzultací  včetně

metodických návštěv
        zaměstnanci:  16,2 přepočtený stav

 roční přírůstky knižního fondu:
 knižní svazky –  3 556 
 periodika – 120 exemplářů odebíráme
 mapy – 1,
 hry – 44,        
 zvukové knihy – 431
 výměnné fondy – 1 499 svazků, z toho 149 zvukových knih ve VF


