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A/ ZÁKLADNÍ INFORMACE
Městská knihovna Semily, Ke Stadionu 238, 513 01 Semily,
je příspěvkovou
organizací města a od roku 2003 je pověřená výkonem regionálních funkcí. Na tuto
činnost využívala v roce 2007 následující finanční prostředky:





dotace
dotace
výnosy
granty

Města Semily na provoz knihovny v Semilech
KÚ v Liberci na zajišťování regionálních činností pro 71 knihoven
z vlastní činnosti
z Ministerstva kultury a Nadace Babylon Liberec

Provoz zajišťuje 7 pracovníků, z toho je 2,6 úvazku pro výkon regionálních funkcí .
Základní statistické údaje:
 Knihovní fond ke 31.12.2007 - 35.791 knihovních jednotek
v hodnotě 1.676.148 ,- Kč
 Z toho přírůstky za rok 2007 - 882 ks
 Počet titulů periodik : 41 pravidelně odebíraných, cca 40 nepravidelných darů
 Počet čtenářů ke 31.12.2007 : 969, dětí do 15 let: 272
 Počet výpůjček v roce 2007 : 50 723 knihovních jednotek
 Návštěvnost knihovny v roce 2007: 16.129 návštěvníků
2.732 účastníků na akcích pro děti i dospělé
11.858 virtuálních návštěvníků webových stránek
 Vzdělávací a výchovné kolektivní akce v r. 2007 : 127

2

B/ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

plán

skutečnost

výsledek

Příjmy +

3.142.477,-

3.159.067,-

+ 16.590,-

Výdaje -

3.142.477,-

3.135.656,-

+ 6.821,+ 23.411,-

1. PŘÍJMY
- dotace Města Semily
...
1.638.294,- Kč
- dotace na odpis nemovitosti
59.183,- Kč
- příspěvek KÚ Liberec na výkon RF
1.164.000,- Kč
- grant Ministerstva kultury „Knihovna 21.stol - VISK 3“
45.000,- Kč
- vlastní příjmy : za prodej zboží v antikvariátě
…
123.893,50 Kč
- tržby za služby
…
125.515,- Kč
- dary jiné výnosy a úroky
3.181,52 Kč
+ 3.159.067,02 Kč
Kromě dotací z Města Semily a Libereckého kraje, s nimiž jsme v r.
2007 hospodařili, se podařilo získat z grantu Ministerstva kultury ČR částku
45 tisíc na počítačové vybavení. Další prostředky jsme se snažili vydělat si
poskytováním vlastních služeb. Jedná se především o příjmy za roční paušální
poplatky od čtenářů, příjmy z kopírování, úhradu za služby Internetu a
sankční poplatky od čtenářů. Od Týdne knihoven v říjnu jsme alespoň snížili
poplatky za Internet, který by měl už být pro veřejnost přístupný zdarma.
Tím jsme nesplnili výši plánovaných výnosů o necelých 5,5 tis. Kč. Podařilo se
ale dosáhnout překročení plánu tržeb z prodeje zboží v antikvariátu o 23
tisíc. Příčiny byly dvě – využili jsme nabídky městské bytové správy při
likvidaci knih v bytě pí Truhlářové, protože se jednalo o kvalitní zboží, a dále
prodejní akce nakladatelství Thovt, které uspořádalo v knihovně výstavu své
produkce a dva pořady pro děti. Došlo sice k nárůstu nákladů o 17 tisíc, ale
mohli jsme tak dosáhnout vyššího nárůstu tržeb. Na nákup knih jsme získali
již poněkolikáté sponzorský dar od paní Posejpalové (firma E-com) ve výši
3.000,- Kč.
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2. VÝDAJE
hospodaření MěK
odpis nemovitosti
výkon regionál.funkcí

…
…
…
-

1.911.474,68 Kč
59.183,- Kč
1.164.998,55 Kč
3.135.656,23 Kč

Proúčtování příjmů na výkon regionálních funkcí – viz příloha
Hospodaření Městské knihovny bez regionálního oddělení :












Účet 501 – materiál náklady byly překročeny téměř o 18 tis. Kč
Důvodem byla především povinná spoluúčast na grantu VISK 3 - rozšiřování a
modernizace počítačové sítě - který jsme získali od Ministerstva kultury. Nákup
knih a časopisů v celkové výši 145.783,- Kč jsme překročili o částku, kterou jsme
získali sponzorsky a o necelé 3 tisíce, které jsme ušetřili na nákupu audiokazet.
účet 502 - energie - vlivem teplé zimy nedošlo k čerpání plánovaných nákladů a ze
záloh nám bylo vráceno za energie téměř 17 tisíc Kč
účtu 504 za prodané zboží = nákup a výkup v antikvariátu – informace viz B.1
účet 511 - opravy a udržování domu - problémy s plynovým topením a rozvody vody
si vyžádaly náklady o 11 tis. vyšší, než byla každoročně plánovaná položka 5.000,Kč -. Z těchto důvodů jsme byli nuceni požádat Radu města o navýšení rozpočtu .
účet 512 – cestovné – třebaže jsme se snažili využívat služebního auta, bylo nutné
použít veřejnou dopravu při dvou vícedenních seminářích, čímž došlo ke zvýšení
nákladů o 3,5 tis. Kč.
účet 518 - ostatní služby – náklady za poštovné, telefon, Internet… odpovídaly
plánované výši, nečerpali jsme však v plánované výši částku na služby při úpravách
počítačové sítě a programů o 10 tis. Kč
účet 521 - mzdové náklady - v roce 2007 se nepodařilo uskutečnit plánovanou
přestavbu webových stránek knihovny, čímž zůstala nedočerpaná částka na dohody o
cca 10 tis. Kč.
Celkové hospodaření samotné Městské knihovny v Semilech v roce 2007 vykazuje
zlepšený hospodářský výsledek 24.365,84 Kč.
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B/ KNIHOVNÍ FOND, VÝPŮJČKY, ČTENÁŘI
Knihovní
fond Městské knihovny tvoří 35.791 knihovních jednotek, které slouží
především evidovaným čtenářům Semil. Z toho je 12.396 ks naučné literatury, 19.825
beletrie a 3.570 zvukových dokumentů. Knihovna nakoupila 41 titulů časopisů. Další
tituly (cca 40) věnovali knihovně jako dary čtenáři, nejde ale o ucelené ročníky.
Knihovna nakoupila 882 svazků a po provedené revizi, kterou podle knižního zákona byla
povinna provést, odepsala 1.412 opotřebovaných, zastaralých popř. ztracených
dokumentů.
71 obcí regionu využívá takzvaného výměnného souboru knih, které nakupuje a
zpracovává regionální oddělení. V roce 2007 činil tento fond 20.582 knihovních
jednotek.
Výpůjčky:
V roce 2007 knihovna uskutečnila celkem 50.723 výpůjček. To znamená
oproti předchozímu roku pokles o 3.173 dokumentů . Jedná se především o pokles
výpůjček naučné literatury v oddělení pro dospělé čtenáře. Domníváme se, že pokračuje
trend získávat fakta a informace spíše z Internetu. Podíl naučné literatury vůči
beletrii půjčované dospělými čtenáři mírně klesá: naučná literatura 18.389 výpůjček,
beletrie 19.866, což je téměř stejná výše jako v předchozím roce .
Knihovna
poskytla i 457 výpůjček z jiných knihoven a pro jiné knihovny, tzv. MVS, tedy opět
téměř stejný počet jako v předchozím roce.
Z celkového počtu výpůjček se uskutečnila přibližně necelá 1/3 v dětském oddělení =
12.593 ks, což je přibližně o 1.500 výpůjček méně oproti předchozímu roku . U dětí
se stále projevuje větší diferenciace mezi literaturou – celé 2/3 činí výpůjčky dětské
beletrie = 8.704 ks a jen 3.250 ks naučných knížek. O hudební nosiče byl zájem asi
jako v předchozím roce - 514 výpůjček.
Počet čtenářů, uživatelů - v roce 2007 knihovna zaevidovala mírný pokles především
dospělých registrovaných čtenář.
Počet uživatelů internetu oproti předchozímu roku opět znatelně vzrostl – téměř o 3/4.
Služby stanice využilo téměř 1300 návštěvníků . Svoji roli jistě sehrálo i částečné
snížení poplatků pro dospělé uživatele, pro děti byla stanice v tomto roce zdarma.
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C/ SLUŽBY PRO VEŘEJNOST

- zajišťují 4 pracovnice . Otevírací doba pro veřejnost je 28 hod. týdně.
Jedná se o:

a/
b/
c/
d/
e/
f/

absenční a presenční výpůjčky pro dospělé čtenáře, děti a mládež
informační služby včetně možnosti použití 5 stanic Internetu
kopírovací služby
prodej zboží v antikvariátu
kulturně výchovná a propagační činnost
regionální funkce pro základní knihovny okresu
- zajišťují 3 pracovnice na 2,5 pracovního úvazku

A/ ABSENČNÍ A PRESENČNÍ PŮJČOVÁNÍ
Evidovaní čtenáři si v roce 2007 půjčovali za roční poplatek ( 120,- Kč pro dospělé
a 60,- Kč pro děti) absenčně i presenčně knihy, časopisy a zvukové dokumenty.
K tomu účelu je v knihovně zřízeno oddělení knih pro dospělé čtenáře, oddělení
periodik, oddělení regionální literatury, oddělení pro děti a mládež a studovna.
Neevidovaným čtenářům může knihovna poskytnout mimořádné výpůjčky za poplatek
50,- Kč a prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby lze zajistit výpůjčky
potřebných dokumentů z ostatních knihoven.
B/

INFORMAČNÍ SLUŽBY
Knihovna poskytuje veřejnosti poradenské informace o fondu, katalozích,
bázích a o možnostech využívání knihovny, bibliografické informace z vlastního
knihovního fondu i z ostatních knihoven, přístup do bází dat a umožňuje přístup
k Internetu. Zaevidovaní dospělí čtenáři s průkazem platili v roce 2007 za 15
minut poplatek 5,- Kč, děti jej mohly využívat zdarma, dospělí bez průkazu 10,Kč za 15 minut.
C/

KOPÍROVACÍ SLUŽBY
V roce 2007
využilo kopírovacích služeb v knihovně 451 občanů a výnosy
z těchto služeb činily celkem 5.946,- Kč. Na základě zákona o kopírovacích
službách odvádí knihovna svazu Dilia poplatky za placené černobílé kopie ve výši
0,20 hal za kus. V roce 2007 jsme uhradili 589 Kč včetně DPH.
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D/

ANTIKVARIÁT
Služby pracovnice a výběr knih v antikvariátu byly i v roce 2007 veřejností
opět velmi dobře ceněny pro odborné znalosti. Nákup se provádí bud přímým
odkupem, jde-li o tituly o nichž víme, že o ně bude zájem, nebo příjmem do
komisního prodeje, knihy získáváme případně i dary . Na požádání dochází
pracovnice oddělení za občany na výběr domů. Na nákup zboží jsme v r. 2007
použili 62.713,- Kč, tržby činily 123.893,- Kč .
E/

KULTURNĚ – VÝCHOVNÁ A PROPAGAČNÍ ČINNOST

V roce 2007 uspořádala naše knihovna 127 nejrůznějších akcí pro děti i dospělé,
pro čtenáře i širší veřejnost Semil a okolí, kterých se zúčastnilo minimálně 2.732
lidí :

-

-

RŮZNÉ
Leden
počet účastníků
SUK 06 - Anketa dětských čtenářů o nejlepší knížku předchozího roku
43
„Literární procházka po Semilech - ZŠ SM I 8.tř
20
Březen
Víkendové dvoudenní setkání členů KDK ČR – dramatická výchova a inspiromat
knihovnic.nápadů
6
Vynášení Morany a přinášení líta - ZŠ SM II
95
Noc s Andersenem - přenocování, hry, soutěže a čten k výročí Josefa Lady 24
Celostátní anketa dospělých Magnesia litera
hlasování dospělých o nejlepší knihu předchozího roku
20
Duben
Vyhodnocení ankety SUK v praž.Památníku písemnictví
o nejlepší dětskou knihu r.06 – děti MěK SM předávaly ceny
5
- Sbírka dětí á 10,-Kč na konto Pomozte dětem
na základě smlouvy s Nadací rozvoje občanské
společnosti Praha-přispívaly děti základních škol
v rámci velikonočních pořadů

- Den Země – 2 ekodílny :
výrobky z plastu, ruční papír,
ekologické chování, soutěže
hry - pro 1.-7.tř. ZŠ

170

174
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- Kde končí svět – účast na regionálním vyhodnocení dětských prací KDK
Lbc kraje v rámci projektu Kde končí svět na Valdštejně
Květen
- Slavnost slabikáře – slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
ZŠ SM I a II – 4x (2x za účasti rodičů)
Červen
- Pohádky pro nejmenší na zahradě knihovny Centra pro rodinu M.E.D Semily 2x
- Hororové čtení - na zahradě knihovny četli v podvečer 3 autoři pro mládež
- vernisáž výstavy výtvarných prací dětí na téma „Kdybych měl(a) křídla“
v předsálí KC Golf + beseda dětí s ilustrátorkou Zdenkou Krejčovou
- Zdenka Krejčová - beseda s ilustrátorkou pro dospělé
Červenec
- školení Internetu na téma práce s fotografií
Září
- Podvečerní čtení pro menší děti
- SMolíček - projekt na podporu dětského čtenářství v rámci
akce Celé Česko čte dětem (společně s Centrem pro rodinu
M.E.D SM) byl představen v průběhu akce Semilský pecen na ostrově
Říjen
- Nakladatelství Thovt - pořady pro děti ZŠ, soutěže hry nad knihou
„Po stopách draka Boda“ – 2.tř.
„Za pokladem kpt.Černovouse“ - 4.tř.
- „SMolíček“ - Jablíčkování – četba, hry, tvořivost –pro veřejnost
- „SMolíček“ – Jablíčkování – pro MŠ Luční předškoláky 3x
- Literární procházka po městě pro seniory za asistence studentů
Listopad
- „SMolíček“ – Mechování, listování – básničky, čtení, dramatizace
- „SMolíček“ – Mechování, listování - 4x třídy MŠ
- čtení v Domově pro seniory v rámci University podle Literární procházky
- „Regionální spisovatelé“ – v rámci University pro seniory
- „Pověsti okolí Semil“-Jablonecko…v rámci University pro seniory
- porada knihovníků regionu - 3x
- „Regionální pověsti“ – Jilemnicko… v rámci University pro seniory
Prosinec
- „SMolíček“ – Ptáčkování – básničky, písničky, tanec, výrobky
- Krkonošské Vánoce – čtení, koledy… v rámci University pro seniory
- „Knihocválání“ dlouhodobý projekt (X/2007-IV/2008) pro děti v rámci
celostátní akce Rosteme s knihou je měsíčně vyhodnocován
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5

89
100
65
50
15
1
11

23

16
26
17
49
38
20
52
25
28
10
31
30
18
27
26

-

-

VÝTVARNÉ DÍLNY:
Leden
„Duhové pohádky“ - na motivy knížky T.Fišerové děti malovaly
obrázky a vyráběly papírové pohyblivé mobily
Únor
„Ať žije karneval“ – výroba masek z papíru a sádry
Březen
„Vajíčkování“ – různé techniky zdobení vajíček
Duben
na motivy knížky „Maminka Země“ výroba panenek kytiček
Květen
výroba voskovaných obalů na knížku na prázdniny
Září
„Vílování“–batikování vílých závojů, výroba figurek k pohádkám
Říjen
„Jablíčkování“ - strašidla z jablíček
Prosinec
Ptáčkování – vánoční strom pro ptáčky – výroba, zdobení

SOUTĚŽE :
Leden
– „Najdi v ukázce zvířecího hrdinu“ – pro děti
Únor
- literární hádanky pro děti na únor
Březen -„na březen
Duben -„na duben
Říjen „Co napsali o jídle“ – pro děti i dospělé
Listopad - „Zvířecí hrdinové“ - jazykové přesmyčky pro děti
„Literární bludiště“ – pro malé čtenáře
Prosinec - Vyhodnocení ankety amatérských fotografií „Cesty“
VÝSTAVKY :
Leden - Vyhodnocení ankety k soutěži fotoamatérů „Houby“
- dětské knížky se zvířecím hrdinou
- -„k literární soutěži „Kdybych měl/a/křídla“
Únor - knihy Zuzany Franckové k příležitosti její besedy
- knížky na téma „Masopust“
- „Zimní motivy“ – fotografie ing. Tomáše Hyky
Březen - knížky k velikonoční výtvarné dílně
- fotografie H.Kousalové „Zajímavé pomníky ČR“
-„- z výtvarných dílen MěK
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10
16
20
15
26
15
l9
2x

=

30

14
13
11
3
17
18
25
-

Duben - celostátní putovní výstava krajkových knižních obalů
- fotografie H.Kousalové „Hrady a zámky“
- výstava nejlepších prací dětí Klubíčka MěK SM z let 2006-7 na hradu
v rámci projektu Kde končí svět na téma „Velcí a malí“
Květen-červenec -„Smírčí kříže“ výstava fotografií knihovnice J.Vanclové včetně
knížek a informací o typech, významu, místech jejich výskytu i historii
Srpen - Patchwork – výstava prací semilských patchworkářek
Září
- „Příroda“ – fotografie R. Stehlíka
Říjen - prodejní výstava nakladatelství Thovt knih pro děti a mládež
- „Knihovnický jídelníček“ – menu s nabídkou knih k tématu „jídlo“ v rámci
Týdne knihoven
Listopad - soutěž 14 fotografů amatérů s 80 snímky s anketou pro veřejnost
180
BESEDY :
Leden - Zuzana Francková – beseda pro dospělé
- KIV - základní informace pro MŠ Luční SM 2x
- Bedřich Smetana–život a dílo s hudeb.ukázkami-ZŠ SM1-4.tř.
Únor - Řemesla našeho regionu – v měst.muzeu – WzŠ SM 3.tř.
- Historie Semil v literatuře - ZŠ SM I – 8.tř.
- „Masopust a lidová strava“ – beseda s ředit.muzea v Turnově
pí.Jakouběovou o lidových tradicích a jídle
- setkání buddhistů
Březen – Antonín Dvořák–život a dílo s hudeb.ukázkami-ZŠ SM1-4.tř
- KIV –Základní informace pro MŠ Luční SM 2x

20
31
24
19
9
22
23
23
27

- „Od skalek po Kavkaz“–
beseda MUDr.Z .Kučery+diapozitivy
16
- Velikonoce – ZŠ SM i,II, Stružinec 10x= 166
Duben
- Vladimír Hulpach beseda s autorem
o regionálch pověstech 2x ZŠ SM,GIO
- Astrid Lindgrenová - život, dílo,
hledání z knih - ZŠ Loukov

44

Květen - Astrid Lindgrenová – život, dílo – hledání knih - ZŠ SM I
Červen - Řemesla našeho regionu - v měst.muzeu - ZŠ Stružinec1.-4.tř.

28
16

10

87

Červenec - Smírčí kříže – seznámení s výstavou
Září
- Nakladatelství Gentiana Jilemnice – beseda s majitelem
p. Erbenem a autorem knih K.Čermákem, ukázky produkce
Říjen
- KIV +seznámení s projekty SMolíček a Knihocválání – děti ZŠ - 3x =
- KIV + pohádky
-„2x
=
- Irena Hirai - beseda o keramice
a životě v Japonsku pro dospělé.
Listopad Vladimír Hulpach – beseda pro dospělé
s autorem bájí a pověstí
Prosinec Krkonošské Vánoce – poudačky Slávky Hubačíkové pro veřejnost
Vánoce s Josefem Ladou – pořady pro školy 12x

16
23
55
30
28

12
42
210

Městská knihovna Semily uspořádala celkem 127 akcí pro 2.732 účastníků
Jak je patrné, došlo v tomto roce ke značnému nárůstu aktivit knihovny.
_________

F/

REGIONÁLNÍ FUNKCE

jsou zajišťovány samostatným oddělením s 2,6 přepočtenými pracovníky.
Finanční prostředky na výkon poskytuje Krajský řad Liberec – roce 2007 ve výši
1.164.000,- Kč. Oddělení poskytuje služby pro 71 základních knihoven bývalého
okresu Semily. Statistický výkaz činnosti vypracovala vedoucí tohoto oddělení viz příloha

V Semilech 1.2.2007

Zpracovala M.Vrbenská
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