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1. Plnění hlavní činnosti 

1.1. Základní informace o knihovně 

 

Název organizace: Městská knihovna Semily, příspěvková organizace, Tyršova 49, 513 01 
Semily 

IČO:      00856100 

Číslo účtu:    19-1254030247/0100 

Ředitelka:    Mgr. Jitka Šedinová 

Telefon:    481 622 902, 725 890 173 

E-mail:     mk@knihovnasemily.cz 

Web:     www.knihovnasemily.cz 

Zřizovatel:    Město Semily 

Právní forma:   příspěvková organizace 

Zápis v OR:    Usnesením ze dne 16. 8. 2013 

  

1.1.1. Předmět činnosti 

Hlavní účel, pro který je Městská knihovna Semily, příspěvková organizace, zřízena, je poskytování 
veřejných knihovnických a informačních služeb občanům, při zachování rovných podmínek pro všechny 
občany a všestranné napomáhání všem formám vzdělávání občanů dle platných zákonů a využívání 
svěřeného i vlastního majetku a aktivit souvisejících s ním. Městská knihovna Semily, příspěvková 
organizace, v rámci pověření Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, poskytuje služby zaevidovaným 
základním knihovnám na úrovni okresu Semily. 

1.1.2. Doplňková činnost 

Předmětem doplňkové činnosti jsou tyto okruhy: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 
a 3 živnostenského zákona, obory činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a 
kopírovací práce; Velkoobchod a maloobchod. 

 
 

1.2. Fondy, čtenáři, návštěvníci a služby – údaje k 31. 12. 2020 

1.2.1. Knihovní fond  

 celkem 67 046 knihovních jednotek  

 přírůstků v roce 2020:  2573 knihovních jednotek bylo nakoupeno v nákladu 433 723,34 Kč 

 úbytky v roce 2020:   1914 knihovních jednotek  

 nákup a předplatné periodik v roce 2020:  41 titulů v hodnotě 31 413,- Kč 

 dary: 705 knihovních jednotek v hodnotě 100 137,50 Kč 

Počet darů meziročně stoupl díky uzavření knihovny a kampani „Daruj knihu knihovně“. V roce 2020 

provedena revize fondů městské knihovny. 
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1.2.2. Počet registrovaných čtenářů  

 Počet registrovaných čtenářů činí 1357, z toho 453 čtenářů do 15 let 

 Z celkového počtu čtenářů je stále 70% žen (a dívek) a 30% mužů (a chlapců) 

 

 

 

   

1.2.3. Návštěvnost knihovny  

 20 031 návštěvníků (fyzických), z toho 667 návštěvníků využívajících internet v knihovně a  
2 226 návštěvníků kulturních akcí a 1 027 návštěvníků vzdělávacích akcí, 
celkem 3 253 návštěvníků akcí pořádaných knihovnou (pozn. díky online službám a 
návštěvám se celková návštěvnost meziročně nepropadla) 
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Knihovna byla uzavřena v těchto termínech: 
1. od 13. března do 3. května 
2. od 22. října do 2. prosince 
3. od 18. prosince do 31.  prosince (trvá i v roce 2021) 

1.3. Služby knihovny v roce 2020 

Knihovna byla jen částečně v roce 2020 příjemným a neutrálním místem pro studium, trávení 
volného času i setkávání všech generací, místem reflektujícím požadavky veřejnosti na moderní funkční 
i estetické prostředí. Otevírací doba pro veřejnost byla ve většině času 36 hodin.  

 
 vstoupili jsme do projektu „Bookstart – S knížkou do života“ 
 pokračovali jsme v projektech „Učíme se příběhem“  a MAP Semilsko II, který je hrazen z OP 

VVV - CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009560 a uspořádali setkání s učiteli a několik besed pro 
děti z místních a přilehlých MŠ a ZŠ  

 podporovali jsme rozvoj knihovny a přešli na pořádání přednášek v ONLINE prostředí za využití 
řady platforem pro přenos 
 

1.3.1. Výpůjční služby 

 půjčování knih, map, novin a časopisů 

 půjčování hudby a mluveného slova  

 meziknihovní výpůjční služba (MVS)  

 půjčování čteček elektronických knih 

 v dětském oddělení půjčujeme společenské hry, hlavolamy a Kouzelné čtení 

 možnost prodlužování výpůjček online pomocí čtenářského konta 

 půjčování e-knih – navýšení na 6 výpůjček za měsíc 

 květen – prosinec zavedení služby knižního balíčku a bezkontaktního půjčování 

V roce 2020 si čtenáři vypůjčili celkem 36 384 knihovních jednotek, z toho 334 e-knih.  

Nejpůjčovanější knihou byly opět Okamžiky Štěstí od Patrika Hartla, z ženských autorek si přední 

příčku udržela Alena Mornštajnová s díly Hana a Hotýlek. Z naučné literatury byl nejoblíbenějším 

autorem Ladislav Zibura. Nejpůjčovanějším periodikem se stal časopis Květy.  

V dětském oddělení je nadále nejžádanější Deník malého poseroutky – autor Jeff Kinney  a Harry 

Potter od J. K. Rowling.  

Na podzim roku 2020 jsme pro roznos balíčků oslovili skautské středisko Varta Semily. Skauti již od 

jara poskytovali službu donášky nákupů a léků. Tato spolupráce se ukázala velmi přínosnou a 

čtenáři z řad seniorů a osob v karanténě se ji naučili využívat. 

V roce 2020 jsme realizovali 166 požadavků čtenářů na dodávku knih z jiných knihoven. Sami jsme 
naopak poskytli prostřednictvím služby MVS 239 knih, přičemž se v tomto roce poměr obrátil.  

 

1.3.2. Informační služby 

 poskytujeme pomoc s vyhledáváním informací na internetu 

 podávání informací k zadanému dotazu týkajícího se fondu knihovny 

 informace o programu knihovny a vybraných akcích, o rezervaci dokumentů pomocí e-mailu 

 vyhledání odborné literatury ve fondech jiných knihoven pro možnost zapůjčení 

prostřednictvím MVS 
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1.3.3. Datové služby 

 v oddělení pro dospělé poskytujeme bezplatný přístup k internetu po dobu 1 hodiny 

 v tomto oddělení nabízíme možnost bezdrátového připojení k internetu - wifi 

 v oddělení pro dospělé poskytujeme službu skenování dokumentů 

 základní pomoc s ovládáním počítače 

1.3.4. Reprografické služby 

 kopírování a tisk až do formátu A3 - barevně 

 laminování do formátu A4 

 kroužková vazba 

1.3.5. Kulturně-výchovné a vzdělávací služby 

 pořady a besedy pro školky, školy i pro veřejnost 

 vzdělávací kurzy – jazykové, počítačové kurzy, kurzy trénování paměti, univerzita třetího věku 

1.3.6. Doplňkové služby 

 půjčování dioptrických brýlí a košíků v oddělení pro dospělé, nabídka látkové tašky 

 přebalovací pult a dětský koutek v oddělení pro dospělé, zapůjčení nabíječky na telefon 

 možnost přinést starší knihy (či knihy z pozůstalosti nebo z důvodu stěhování) do knihovny – 

tato služba velmi narostla a knihovnu zatěžuje, z kapacitních a personálních důvodů musíme 

omezovat příjem knih. Výkup knih je minimální ze strany antikvariátů, na burze knih se prodá 

pouze část darovaných titulů a většina knih je po třech opakováních na burzách trhána – 

aktuální odměna za čistý papír je v řádu haléřů.  

 možnost pronájmu čítárny (včetně instalovaného projektoru, plátna, reproduktorů a 

flipchartu)  

 Semínkovna 

 Bibliobox 

 Kniha do vlaku – obnoveno 

 Semily čtou – čtecí koutek na městském úřadě 

 

1.4.  Personalistika 

Během roku 2020 došlo v městské knihovně k jedné personální změně v kmenových zaměstnancích. 
Od 1. července 2020 na poloviční úvazek nastoupila na pozici metodičky - katalogizátorky Bc. Petra 
Luňáková, která již v knihovně působí na oddělení pro děti. Z důvodu pracovní neschopnosti jedné ze 
zaměstnankyň byla dočasně práce přerozdělena mezi stávající personál knihovny a nakonec i uzavřena 
dohoda o provedení práce pro zajištění výpůjčních služeb s bývalou zaměstnankyní knihovny paní 
Růženou Buchtovou. 

 
Personální složení je k 31. 12. 2020 následující: 
 
Dočasně 10/ resp. 7,7 přepočtených pracovníků, z toho 2,5 přepočteného úvazku pro zajištění 
regionálních funkcí (hrazeno z dotace Libereckého kraje na regionální funkce): 

 Ředitelka, Mgr. Jitka Šedinová, VŠ vzdělání, úvazek 1,0 
 Oddělení pro dospělé – Lenka Klikarová, Jana Hudská, SŠ odborné knihovnické vzdělání, úvazky 

1,0 
 Oddělení pro děti – Jana Baánová, SŠ vzdělání, úvazek 1,0, Bc. Petra Luňáková – VŠ vzdělání, 

úvazek 0,5 
 Regionální oddělení – Mgr. Lucie Melichová, VŠ odborné knihovnické vzdělání úvazek 1, Linda 

Bachmanová, SŠ vzdělání, úvazek 1,0, úvazek Bc. Petra Luňáková, VŠ vzdělání, 0,5 úvazek 
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 Úklidové práce – Kristina Könnyüová, SOŠ vzdělání, úvazek 1,0 
 Pomocné práce, Veřejně prospěšné práce prostřednictvím Úřadu práce ČR – Stanislava 

Pěničková na zkrácený úvazek 0,7 (32 hodin) – opět od října 2020 

2. Hospodaření knihovny 
 

2.1. Hospodářský výsledek 

 Dosažen hospodářský výsledek ve výši 70 631,93 Kč – kvůli uzavření knihovny došlo 
k výraznému poklesu v počtu čtenářů a vybraným poplatkům. Závazné ukazatele byly 
dodrženy. 

 Hospodářský výsledek bude rozdělen v plné výši do rezervního fondu.  

 Stavy fondů k 31. 12. 2020: fond kulturních a sociálních potřeb 73547,99 Kč; rezervní fond 
tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 196 406,60 Kč a rezervní fond z ostatních 
titulů 12 600,93 Kč; fond odměn 68.087 Kč. 
 

2.2. Závazné ukazatele 

 mzdy - limit nepřekročen 

 závazný ukazatel vlastní podíly k dotacím – vyčerpáno 

 závazný ukazatel na bezpečnost a ochranu zdraví při práci – vyčerpáno 

 závazný ukazatel na odvody z odpisů – vyčerpáno 

2.3. Rizika 

S ohledem na vliv inflace a daňovou politiku státu se obáváme ponížení provozního příspěvku a 

omezení dotace na provoz knihovny. Personálně je knihovna stabilizována.  

3. Dotace a grantová aktivita 
I v roce 2020 jsme se snažili získat finance z různých dotačních programů. V následující tabulce 

uvádíme přehled.  

Název projektu Poskytovatel dotace/grantu dotace/grant 

Dotace na pracovnice VPP ÚP Semily 150362 Kč 

K21 Děcka, čtěte Ministerstvo kultury ČR 20000 Kč 

Sponzorský dar - bezúčelový  Ekon PoL spol. s r.o. 3000Kč 

celkem   173362Kč 

  

3.1. Finanční zajištění regionálních funkcí 

Finanční prostředky na zajištění výkonu regionálních funkcí pocházejí z rozpočtu Libereckého kraje. 
Dotace činila 1.577.320,- Kč (21,04 Kč / 1 obyvatel okresu). Počet obyvatel okresu – 74939 (k 1.1.2021). 
Na nákup knih výměnných fondů bylo vyčleněno 248.783 Kč, což je 15,77% z celkové dotace. 
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ČERPÁNÍ DOTACE 
- nákup výměnného fondu 248896,08Kč 

režijní náklady 16886,63Kč 

Spotřeba materiálu celkem: 265782,71Kč 

cestovné 10749Kč 

ostatní služby 66053,07Kč 

Služby celkem 76802,07Kč 

Mzdové náklady 917086Kč 

Zákonné sociální pojištění 296307,3 

Sociální náklady 21341,92Kč 

FKSP 17660,92Kč 

příspěvek na obědy  

Osobní náklady celkem 1234735,22Kč 

 
 

 

 
DOTACE CELKEM 

1577320Kč 

4. Kontroly a audity 
V Městské knihovně Semily, příspěvkové organizaci, proběhly v roce 2020 dvě kontroly. 

Veřejnosprávní kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole pro rok 2019 - bez nálezu a 

taktéž i veřejnosprávní kontrola průběžná v listopadu roku 2020.  

 Při kontrolách byla ze strany organizace poskytnuta potřebná součinnost. Nebyly shledány 

významné nedostatky. Opatření nebyla stanovena. Nebyly uděleny žádné sankce ani pokuty vůči 

Městské knihovně Semily, příspěvkové organizaci. 

5. Rámcový plán činnosti na rok 2020 
 

Jak vyplývá z výše uvedeného, všechny body zmíněné v Rámcovém plánu činnosti na rok 2020 nemohly 

být splněny, přesto většina byla realizována, jak dokládá přehled akcí níže: 

- služby knihovny jsme poskytovali bez jakýchkoliv bariér všem bez rozdílu sociálního a ekonomického 

postavení, vzdělání, věku, etnické či náboženské příslušnosti 

- v oddělení pro dospělé jsme i přes výrazné personální oslabení zachovali všechny stávající služby - tj. 

výpůjční, informační, kopírovací, službu skenování dokumentů, meziknihovní výpůjční službu a další 

- besedy a přednášky jsme částečně překlopili do online podoby 

Naplňování Koncepce rozvoje knihoven ČR, spolupráce se Svazem knihovníků a informačních 

pracovníků České republiky, Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, ostatními knihovnami v ČR i 

přeshraniční -EUREX (EUROREGION NISA), Španělsko 
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6. Podrobný rozpis akcí v roce 2020 
 

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ 

Datum Účastníci Téma 
Počet 

osob 

kultur

a 

vzděláván

í 

2.1. přihlášení Český znakový jazyk 12   12 

8.1. veřejnost výstava Poznej sám sebe - vernisáž 35 35   

9.1. přihlášení Český znakový jazyk 12   12 

leden veřejnost výstava Poznej sám sebe 75 75   

14.1. veřejnost .Tak znovu - Jakoubková 25 25   

16.1. přihlášení Český znakový jazyk 12   12 

22.1. veřejnost Večer o čaji - čajová kultura 23 23   

23.1. přihlášení Český znakový jazyk 12   12 

29.1. veřejnost výstava Zvěrokruh- vernisáž 30 30   

30.1. přihlášení Český znakový jazyk 12   12 

30.1. veřejnost výstava Zvěrokruh 82 82   

leden veřejnost 
Výstavka knih - předsevzetí (detox, 
přestat kouřit..) 32 32   

4.2. přihlášení VU3V - Život a dílo Michel. Buonarotti 26   26 

4.2. přihlášení 
Semilská miniuniverzita - Horní a Dolní 
Lužice 30   30 

4. 2. veřejnost 
Bojovníci za svobodu - Mgr. Patková 
(umění) 25 25   

6.2. přihlášení Český znakový jazyk 12   12 

11.2. veřejnost URBEX?! Tůmová - zrušeno 0 0   

13.2. přihlášení Český znakový jazyk 12   12 

18.2. přihlášení VU3V - Život a dílo Michel. Buonarotti 26   26 

18.2. přihlášení 
Semilská miniuniverzita - Horní a Dolní 
Lužice 30   30 

18.2. veřejnost Kdo s koho - Mgr. Patková 18 18   

19.2.  veřejnost Bittnerová - Lásky Boženy Němcové 7 7   

20.2. přihlášení Český znakový jazyk 12   12 

27.2. přihlášení Český znakový jazyk 12   12 

2.3. přihlášení Trénování paměti 11   11 

3.3. přihlášení VU3V - Život a dílo Michel. Buonarotti 26   26 

3.3. přihlášení 
Semilská miniuniverzita - Horní a Dolní 
Lužice 30   30 

3.3. veřejnost Probouzení svobody - Mgr. Patková 18 18   

5.3. veřejnost Ptáci nejen Českého ráje 12 12   

5.3. přihlášení Český znakový jazyk 12   12 

9.3. přihlášení Trénování paměti 11   11 

12.3. přihlášení Český znakový jazyk 12   12 

17.3. přihlášení 
VU3V - Život a dílo Michel. Buonarotti 
ONLINE 26   26 
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17.3. přihlášení 
Semilská miniuniverzita - Horní a Dolní 
Lužice ONLINE 30   30 

31.3. přihlášení 
VU3V - Život a dílo Michel. Buonarotti 
ONLINE 26   26 

14.4. přihlášení 
VU3V - Život a dílo Michel. Buonarotti 
ONLINE 26   26 

4.5. veřejnost Grand Opening 2020 212 212   

25.6. přihlášení exkurze knihovnic z Nové Paky 4 4   

17.7. veřejnost Velká prázdninová burza knih 301 301   

8.9. přihlášení 10 let Jitřenky - exkurze SKIP 32 32   

10.9. veřejnost vernisáž Výstava fotografií D. Amcha 34 34   

16. 9. veřejnost Čtenář roku - učitel 8 8   

17.9. veřejnost Český znakový jazyk 12   12 

24.9. veřejnost Český znakový jazyk 12   12 

25.9. veřejnost 
Semilské gymnázium v proměnách 
času 28 28   

29.9. přihlášení  
VU3V Rituály evropských královských 
rodů 33   33 

29.9. přihlášení 
Semilská miniuniverzita - Horní a Dolní 
Lužice 30   30 

1.10. veřejnost Český znakový jazyk 9   9 

2.10.  veřejnost Burza knih 231 231   

1.10. veřejnost Český znakový jazyk 12   12 

5.10. přihlášení Trénování paměti 11   11 

5.10. veřejnost 
Poznej svého překladatele: S. 
Mitlenerová 8 8   

13.10. přihlášení  
VU3V Rituály evropských královských 
rodů ONLINE 33   33 

13.10. přihlášení 
Semilská miniuniverzita - Horní a Dolní 
Lužice ONLINE 30   30 

1.10. veřejnost Český znakový jazyk 9   9 

8.10. veřejnost Český znakový jazyk 9   9 

15.10. veřejnost Český znakový jazyk 9   9 

27.10. přihlášení  
VU3V Rituály evropských královských 
rodů ONLINE 33   33 

27.10. přihlášení 
Semilská miniuniverzita - Horní a Dolní 
Lužice ONLINE 30   30 

10.11. přihlášení  
VU3V Rituály evropských královských 
rodů ONLINE 33   33 

10.11. přihlášení 
Semilská miniuniverzita - Horní a Dolní 
Lužice ONLIEN 30   30 

10.11. přihlášení 
Jak rozumět současnému umění - 

1.pol.20.století Mgr. Patková 
ONLINE+záznam 

22 22   

11.11. čtenáři Knižní balíčky 0 0   

24.11. přihlášení  
VU3V Rituály evropských královských 
rodů ONLINE 33   33 

https://www.kudyznudy.cz/akce/grand-opening-2018
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24.11. přihlášení 
Semilská miniuniverzita - Horní a Dolní 
Lužice ONLINE 30   30 

31.11. přihlášení 
Libor Dušek – Peru 1970 – Čeští 

horolezci v Peru ONLINE 
32 32   

1.12. přihlášení 
Šedá zóna normalizace -Jak rozumět 

současnému umění Mgr. Patková 
ONLINE+záznam 

23 23   

3.12. veřejnost Grand Opening 2020 "nadruhou" 160 160   

8.12. přihlášení  
VU3V Rituály evropských královských 
rodů ONLINE 33   33 

8.12. přihlášení 
Semilská miniuniverzita - Horní a Dolní 
Lužice ONLINE 30   30 

8.12. přihlášení 
Hluboký nádech -Jak rozumět 

současnému umění Mgr. Patková 
ONLINE+záznam 

21 21   

12.12. veřejnost Dobročinný bazárek A. Pavlatová  145 145   

15.12. přihlášení Narození Páně - Mgr. Patková ONLINE 17 17   

17.12. přihlášení 
Slávek Král – Stopařův průvodce 

zeměkoulí ONLINE 
23 23   

počet návštěvníků    2574 1683 891 

 

 

LEGENDA barev: 
  

besedy, semináře   

BURZA knih 
  

VU3V 
  

Trénování paměti 
  

online 
  

J I N É   

Kurz znakového jazyka   

Vzdělávací dětské akce   
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ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

Datum Účastníci Téma 
Počet 

osob 
kultura vzdělávání 

15.1. čtenáři Soutěž- křížovka 12 12   

20.1. čtenáři Příběhostroj 1. díl 15 15   

27.1. čtenáři Příběhostroj 2. díl 18 18   

3.2. čtenáři Příběhostroj 3. díl 18 18   

6.2. pozvaní 
Literární soutěž - vyhodnocení 
2019 65 65   

7.2. čtenáři Soutěž - osmisměrka 10 10   

10.2. čtenáři Příběhostroj 4. díl 15 15   

12.2. Waldorf 7. tř. Najdi si svou knihu 30   30 

13.2. 
pozvaní - 
učitelé 

Biblioterapie - četbou k 
uzdravení (Bubeníčková) 9   9 

14.2. pozvaní Vítání občánků - Bookstart 9 9   

14.2. pozvaní Vítání občánků - Bookstart 8 8   

17.2. čtenáři Příběhostroj 5. díl 13 13   

20.2. Waldorf 7. tř. Poetická posilovna 28   28 

21.2. MŠ Oleška Popletené pohádky 16 16   

24.2. veřejnost Než půjdu do školy 10 10   

26.2. 
ZŠ Komens. 2. 
tř. Knihovnická neplecha 15   15 

27. 2 . ZŠ Riegra 5. tř.  Útěk Kryšpína N. 18   18 

4.3. ZŠ Riegra 3. tř. Poezie 16   16 

5.3. MŠ Varta 
Panenka Šuplenka a panáček 
Kopíráček 31 31   

6.3. ZŠ Riegra 4.tř. Poezie 20   20 

9.3. čtenáři Soutěž - básničky 15 15   

18.6. veřejnost 
Pohádkové čtení na Ostrově - 
nepřízeň počasí 0 0   

červenec/srpen přihlášení 

čtvrteční doprovodný program 
pro děti ze Semil - centrum 
Fialka 20 20   

červenec/srpen veřejnost Tajemná pátračka v Semilech 17 17   

červenec/srpen veřejnost 
Soutěž s procházkou - Krákorka 
se vrací 35 35   

9. 7. veřejnost 
Pohádkové čtení pod širým 
nebem 32 32   

27.8. veřejnost 
Pohádkové čtení pod širým 
nebem 14 14   

16. 9. veřejnost Čtenářské okénko 13 13   

21.9. ZŠ Riegra 
Slavnost slabikáře – pasování 
prvňáčků na čtenáře 19 19   
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23.9. ZŠ Riegra 
Slavnost slabikáře – pasování 
prvňáčků na čtenáře 11 11   

25.9. pozvaní Vítání občánků Bookstart 18 18   

25.9. pozvaní Vítání občánků Bookstart 21 21   

1.10.  veřejnost 
Marvel!Superhrdinové, 
dobrodruzi a draci s doutníky 22 22   

2.10. ZŠ Slaná 
Slavnost slabikáře – pasování 
prvňáčků na čtenáře 14 14   

9.10. přihlášení 

Knihovna po setmění, Václav 
Dvořák – Já, Finis, Noc s 
Andersenem 9. října – večer se 
spisovatelem pro veřejnost, 
hry, dílny 10 10   

9.10. přihlášení 

Knihovna po setmění, Václav 
Dvořák – Já, Finis, Noc s 
Andersenem 9. října – večer se 
spisovatelem pro veřejnost, 
hry, dílny 10 20   

prosinec pozvaní 

Herní odpoledne s knihovnou 
Tajuplný svět podivuhodných 
her Jiřího Šebesty – online, 
Vánoce 2020, originální 
dřevěná hra (Youtube 
knihovny) 22 22   

      669 543 136 

 

 

 

Vypracovala Jitka Šedinová 29. 5. 2021 


