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A/ ZÁKLADNÍ INFORMACE
Městská knihovna Semily, Ke Stadionu 238, 513 01 Semily, je příspěvkovou
organizací města pověřenou výkonem regionálních funkcí.
Provoz zajišťuje 7 pracovníků, z toho je 2,6 úvazku pro výkon regionálních funkcí.
Finanční prostředky v roce 2008 byly získány:
 z dotace Města Semily na provoz půjčoven
 z dotace KÚ v Liberci na zajišťování regionálních činností pro 71 knihoven
 výnosy z vlastní činnosti
 grantem z Libereckého kraje na vydání sbírky básní Heleny Chuchlíkové
 grantem Nadace Babylon Liberec na projekt SMolíček určený pro práci
s dětskými čtenáři v rámci celostátní akce Celé Česko čte dětem
 darem

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE:


Knihovní fond ke 31.12.08 - 36.380 ks knihovních jednotek (nárůst cca o 500 ks)
v hodnotě 1.841.345 ,- Kč





Přírůstky za rok 2008
Úbytky
-„Počet titulů periodik








- 763 ks
- 174 ks
- 42 pravidelně odebíraných,
cca 200 nepravidelných darů (nárůst darů)
Počet čtenářů ke 31.12.08 - 944, dětí do 15 let: 250 (menší pokles dětí)
Počet výpůjček v roce 2008 - 50.629 (stejné jako v roce 07)
z toho 38.264 dospělí čtenáři
11.792 dětem
573 zvukové nosiče dětem i dospělým
Návštěvnost knihovny v roce 2008: 17.172 návštěvníků mimo akce
(o 1 tisíc více oproti r.07)
+ 2.683 účastníků na akcích pro děti i dospělé
19.855 lidí
Kulturní, vzdělávací a výchovné kolektivní akce v r. 2008 : 148
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B/ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

plán
Výnosy

+

3.207.200,-

Náklady

-

3.207.200,-

skutečnost

výsledek

3.244.877,75
3.195.459,90



VÝNOSY

-

dotace Města Semily
...
dotace na odpis nemovitosti
dotace KÚ Liberec na výkon RF
vlastní příjmy : za prodej zboží v antikvariátě
-„tržby za služby
granty
dary, ostatní výnosy a úroky

…
…

+ 37.677,75
+ 11.740,10
+ 49.417,85

1.706.700,- Kč
75,500,- Kč
1.200.000,- Kč
56.265,- Kč
116.850,- Kč
23.500,- Kč
66.062,75 Kč
+ 3.244.877,75 Kč

Základní financování bylo zajištěno dotací z Města Semily na zajištění
provozu půjčoven Městské knihovny a dotací z Libereckého kraje na výkon
regionálních funkcí. Úhradou některých služeb (kopírování, internet pro
nečtenáře, roční a sankční poplatky od čtenářů …) jsme získali částku jen o
necelých 8 tisíc nižší než v roce předchozím, což vzhledem k tomu, že v tomto
roce jsme čtenářům zpřístupnili Internet zdarma, není výrazný rozdíl. Podařilo
se také získat 2 granty – 20 tisíc od Libereckého kraje na vydání sbírky básní
regionální autorky a tradičně i grant od Nadace Babylon na projekt SMolíček.
Oproti plánu tržeb za prodej zboží v antikvariátě byla skutečnost zdánlivě méně
než 50 %. K této situaci však došlo poté, kdy periodická kontrola rozhodla, že
do účetnictví nemají být zaúčtovány dary ani zboží v komisi. Tím byly poníženy
jak výnosy, tak náklady, což neovlivnilo celkový poměr.
Zvýšené byly v tomto roce ostatní výnosy. Jednalo se opět o sponzorský dar od
firmy E-com, především však to byl výnos přes 60 tisíc za prodej dvou
vydaných knižních titulů.
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NÁKLADY
hospodaření MěK
odpisy
výkon regionál.funkcí

…
…
…
-

1.919.969,90 Kč
75.500,- Kč
1.200.696,66 Kč
3.196.166,56 Kč

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










Účet 501 – materiál náklady byly překročeny o více než 21 tis. Kč
Jedná se ale o částku na vydání knihy, kterou jsme získali navíc granty.
účet 502 - energie - k čerpání plánovaných nákladů nedošlo v plné výši u elektrické
energie, překročeny byly vlivem nárůstu cen náklady na plyn.
účtu 504 za prodané zboží = nákup a výkup v antikvariátu – oproti plánu došlo k
poklesu, stav je ovlivněn jiným způsobem evidování.
účet 511 - opravy a udržování domu - v loňském roce bylo provedeno několik nutných
oprav, které zajistily odpovídající chod, v příštím roce bude nutné udělat nákladnější
opravy, proto jsme se snažili částku na ně ušetřit.
účet 512 – cestovné – část nákladů spojených s výkonem regionálních funkcí byla
hrazena z dotace Kraje, nedošlo tak k úplnému čerpání.
účet 518 - ostatní služby – náklady za poštovné, telefon, Internet a služby spojené
s PC jsme nedočerpali o 8 tisíc, protože jsme se snažili šetřit na zvýšené náklady
spojené s vydáním dvou knižních titulů o cca 32 tisíc.
účet 521 - mzdové náklady - čerpání podle plánu
Celkové hospodaření samotné Městské knihovny v Semilech v roce 2008 vykazuje
zlepšený hospodářský výsledek 49.417,85 Kč.

B/ KNIHOVNÍ FOND, VÝPŮJČKY, ČTENÁŘI
KNIHOVNÍ FOND je rozdělen na
1. Fond Městské knihovny určený pro obyvatele města a blízkého okolí, případně

pro náhodné návštěvníky. Ten je z velké části přístupný k volnému výběru. Pro
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nedostatek místa však část fondu zůstává uložena
vyžádání.

ve skladu a je k dispozici na

Stav fondu Městské knihovny ke 31.12.2008:
36.380 knihovních jednotek, z toho :
naučná literatura
beletrie
zvukové dokumenty

12.613 ks
20.260 ks
3.507 ks

Časopisy :

knihovna zajistila v roce 2008 pravidelným odběrem na předplatné, popř. nákupem
v hotovosti, čtenářům 42 titulů
časopisů a dalších
cca 200 titulů získala
darem od čtenářů – zde ale nejde o ucelené ročníky .

2. Fond Regionálního oddělení tvoří

další část naší knihovny. Je určen
k cirkulaci po knihovnách v 70 obcích okresu .
Jeho sklad je z důvodu
nedostatku místa v budově knihovny uložen v suterénu nedalekého Státního
archivu v Semilech.

Stav fondu Regionálního oddělení ke 31.12.2008 :
71 obcí regionu využívá takzvaného výměnného souboru knih, které nakupuje a
zpracovává regionální oddělení. V roce 2008 činil tento fond 21.571 knihovních
jednotek.

VÝPŮJČKY:

V roce 2008 knihovna
1%
uskutečnila celkem 50.629 výpůjček,
17%
což je přibližně tolik jako v předchozím
naučná dospělí
roce ( 50.723 ks). Zastavil se tak
37%
krásná dospělí
6%
pokles výpůjček. O necelých 500
naučná děti
knihovních jednotek se zvýšil zájem o
krásná děti
naučnou literaturu, naopak o cca 400
zvukové dokum.
ks poklesly výpůjčky beletrie. Děti si
půjčovaly
téměř jako v loňském roce,
39%
jen cca o 150 ks méně než v
předchozím roce, což je zanedbatelný rozdíl a zdá se, že aktivity vyvíjené knihovnou
k podpoře čtenářství mají význam, protože v době elektronických médií by se dal
čekat větší pokles.
O hudební nosiče byl zájem obdobný jako v předchozím roce - 573 výpůjček, tj. o
60 ks více.
Knihovna vyřídila svým čtenářům v rámci tzv. meziknihovní výpůjční služby 103
požadavky na výpůjčky z jiných knihoven a poskytla ze svého fondu 203 knihovní
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jednotky čtenářům do jiných knihoven celé republiky. Oproti předchozím letům bylo
těchto požadavků o polovinu méně. Domníváme se, že čtenáři vyhledávají své
informace potřebné ke studiu spíše elektronicky.

POČET ČTENÁŘŮ - v roce 2008 knihovna zaevidovala opět mírný pokles.
Zaregistrovali jsme o 25 čtenářů méně – jednalo se o 22 dětí.

C/ SLUŽBY PRO VEŘEJNOST

zajišťují v Městské knihovně 4 pracovnice na 3,8 úvazku. Otevírací doba pro
veřejnost je 28 hod. týdně, sobotní provoz je zajištěn 2x v měsíci. Knihovna poskytuje:
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 výchovnou a propagační činnost
regionální funkce pro základní knihovny okresu
- zajišťují 3 pracovnice na 2,6 pracovního úvazku

a/ ABSENČNÍ A PRESENČNÍ PŮJČOVÁNÍ
K půjčování slouží
oddělení pro děti a mládež, kde je i malé hudební oddělení
oddělení a studovna pro dospělé čtenáře s oddělením regionální literatury
oddělení periodik je umístěno pro nedostatek prostor společně s antikvariátem
regionální oddělení pro okolní obce
Pro všechna oddělení platí jeden čtenářský průkaz, odlišný pro děti a dospělé.
Dospělí evidovaní čtenáři
přispívají na poskytované služby paušálním ročním
poplatkem 120,- Kč ,
děti
60,- Kč. Neevidovaným čtenářům může knihovna
poskytnout mimořádné výpůjčky za poplatek 50,- Kč. Požadují-li čtenáři knihovní
jednotku, kterou knihovna nemá ve fondu, lze zajistit výpůjčku prostřednictvím
meziknihovní výpůjční služby z jiných knihoven za úhradu balného a poštovného ve
výši 50,- Kč. Výpůjční lhůta pro všechny dokumenty je jeden měsíc. Příruční
knihovna a část regionálního fondu je označena a čtenářům je k dispozici pouze
prezenčně.
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b/ INFORMAČNÍ SLUŽBY, INTERNET
Knihovna poskytuje veřejnosti poradenské
informace
o fondu, katalozích, bázích
2500
a
o
možnostech
využívání
knihovny,
2000
bibliografické informace z vlastního knihovního
fondu i z ostatních knihoven, přístup do bází
1500
dat a umožňuje přístup k Internetu. Protože
1000
se v předchozím roce podařilo díky projektu
VISK 3 zvýšit počet uživatelských míst na 5,
500
došlo k patrnému nárůstu využívání Internetu.
0
Zaevidovaní dospělí čtenáři s průkazem získali
2004
v roce 2008 možnost bezplatného přístupu na
950
uživatelé
Internet, neevidovaní návštěvníci platili za
15 minut poplatek 5,- Kč, děti jej mohly využívat zdarma.

c/

2005

2006

2007

2008

768

1056

1140

2044

KOPÍROVACÍ SLUŽBY
Kopírovací služby

V roce 2008
využilo kopírovacích služeb
v knihovně 603 občanů a výnosy z těchto
služeb činily celkem
8.860,- Kč, což je
téměř o 3 tis. Kč více oproti roku 2007. Na
základě zákona o kopírovacích službách odvádí
knihovna svazu Dilia poplatky za 70%
placených černobílých kopií ve výši 0,20 hal
za kus.

d/

5165

6000
5000

3536

4000

2000

uživatelé

1781

3000

kopie

462

451

603

2006

2007

2008

1000
0

PRODEJ ZBOŽÍ V ANTIKVARIÁTU

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. V roce 2008 došlo
ke změně evidence účtování na základě výsledků k pravidelné periodické revize. Do
celkových výnosů ani do nákladů nejsou zaúčtovávány knihy přijaté do komisního
prodeje ani dary. Tak došlo k tomu, že proti plánovaným 50.000,- nákladů za nákup
zboží evidujeme jen 9.312,- Kč a tržby činily proti plánovaným 110.000.- částku
56.265,- Kč.
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e/

KULTURNĚ – VÝCHOVNÁ A PROPAGAČNÍ ČINNOST

V roce 2008 uspořádala naše knihovna 147 nejrůznějších akcí pro děti i dospělé,
pro čtenáře i širší veřejnost Semil a okolí, kterých se zúčastnilo minimálně
2.683 lidí:

1.BESEDY :

Leden
- Jarmila Novotná – autorka „Skorkovin“– beseda pro dospělé
- Jar.Křapka – beseda,křest knížky„Poudáni vo poudáni“- v Benešově u SM
-„-„- ve Stát.archivu Semily
- Bedřich Smetana–život a dílo s hudeb.ukázkami-ZŠ SM 1-4.tř.
Únor
- Monika Beránková- „Tloustnout znamená stárnout“ – beseda pro dospělé
- Antonín Dvořák – život a dílo s hudeb.ukázkami-ZŠ SM1-4.tř
2x
- J.Horáček – „Hadí štěstí“ - 5.tř. ZŠ SM
- setkání buddhistů
Březen
– Astrid Lindgrenová – život,dílo – hledání knih,soutěže - ZŠ Slaná
- Slávka Hubačíková – „Kale i kyselo aneb…“ beseda pro dospělé
- KIV + knížky o jaru 2.tř. ZŠ SM II
- Marie Kožíšková – „Pěšky do Říme“ beseda s autorkou pro dospělé
Duben
– Helena Chuchlíková – křest vydané knížky„Pozdní hodina“ve Stát.archivu
Květen
- Beseda se zvěrolékařem pro dospělé i děti
Červen
- Autorské čtení na zahradě z knihy „Tisíc jizev“ pro děti i dospělé
Srpen
Petra Flanderková –
zahraniční reportérka,
autorka knihy
„Objektiv v USA“
beseda na zahradě knihovny
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13
35
160
28
15
35
23
28
32
15
22
62
15
25

32

Říjen
- Ladislav Muška – beseda s autorem, rodákem
- KIV + seznámení s akcí Týden knihoven – GIO, WZŠ Semily
3x
- Ladislav Muška – beseda s autorem pro dospělé v rámci Týdne knihoven
Listopad
- KIV + exkurze 1.ročníku ISŠ Semily
- „Ze života čes.kavalíra hraběte Harracha“-vyprávění Dr.Luštince
z Krkonošského muzea v Jilemnici pro dospělé
Prosinec
– Václav Žmolík autor knihy„Po Česku“- beseda s redaktorem Čes,rozhlasu
- Vánoce klasické – pořady pro školy
9x
- Vánoce krkonošské
6x

35
67
35
16
41
32
15
121

2. RŮZNÉ – PROJEKTY, POŘADY, AKCE
 SMolíček
projekt na podporu dětského čtenářství,kterým je knihovna
přihlášena do celostátní akce Celé Česko čte dětem ( společně
s Centrem pro rodinu M.E.D SM a s Mateřskou školkou Luční)
Setkání dětí a rodičů se koná v knihovně pravidelně dvě
odpoledne v týdnu, kdy dětem čteme, na dané téma si děti hrají, zpívají a
výtvarně pracují.
Leden - Zima – E.Petiška „O nejbohatším vrabci“
5x
64
Únor - Čertíkování –pohádky o čertech, výtvarné dílny
3x
39
Březen – Jaro,kytičkování, kraslice- čtení, dílny i pro ZŠ
10x
9
Duben – Semínkování, Krakonošování
5x
72
Červen – Broučkování, motýlkování
1x
12
Říjen – Jelenování
1x
9
-„Brémští muzikanti“–čtení, dramatizace a dílna pro MŠ
4x
66
- víly – výtvarná dílnička
1x
8
listopad – čtení + dílničky
2x
19
- Cyklus „Hudba“ podle I.Hurníka (buben) – MŠ Luční
3x
48
prosinec – vánoce – čtení a výroba betlémů z vlny, svícínků…
2x
10
- kapříkování
1x
8

9

čtení pro důchodce v Sociálních službách a pro Klub důchodců:
– poudačky našeho kraje
- spisovatelé Semil
- Marie Kubátová
březen – Literatura a divadlo Vysocka
- Pověsti Západních Krkonoš a horního Pojizeří
- Velikonoce a Pašijový týden
duben - Pověsti Železnobrodska
- Pověsti českého ráje I
- Pověsti Českého ráje II
říjen
– Láska v dějinách – povídky
- Historické dobrodružné povídky
listopad – Magdal.Dobromila Rettigová
- Karel Čapek podle Heleny Čapkové, čtení z díla
prosinec- Vánoce známých spisovatelů

25
11
25
18
7
30
9
12
14
15
15
20
21
16

 Ostatní akce
únor
- SUK 07 Anketa dětských čtenářů o nejlepší knížku předchozího roku
- jednání kulturní komise města

10
9


únor

Březen
- Noc s Andersenem ke 180. výročí Jul.Verna - přenocování, čtení,
hry, dramatizace, výtvarné práce s návštěvou městského muzea
Duben
- Den Země – 5 pořadů pro 2.-4.tř.ZŠ
hry na ekologické téma , hádanky,
třídění odpadů…
- Prezentace projektu SMolíček
na celostát.semináři
Národní knihovny Praha
- Příspěvek na celostátním semináři“
v Praze „Akvizice v knihovnách
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13

97
60

70

-„Knihocválání“–vyhodnocení dlouhodobého
projektu zapojeného do celostátní akce
„Rosteme s knihou“ na podporu dětského
čtenářství . Ukázky ze
sborníčku
literárních prací dětí
a
beseda
se čtenáři a učiteli

18

Květen
- Odpoledne s vítězi Knihocválání
na farmě Lánských
8
- „Literární procházka po Semilech ZŠ SM I 5.tř
24
- Slavnost slabikáře – slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
82
ZŠ SM I a II –
4x (2x za účasti rodičů)
- pomoc městskému muzeu při organizaci soutěže „Zpátky proti času“
- „Poruchy příjmu potravy“ – besedy a dílny pro žáky od 5.tříd ZŠ,
WzŠ a studenty a GIO ve spolupráci s Centrem pro rodinu M.E.D
8x
166
- „Semiliáda“-0.ročník Bambiriády v KC Golf.
- Tvořeni podle knih, liter.hádanky
50
Červen
- Pohádky Centra pro rodinu M.E.D Semily a dramatického kroužku ZUŠ SM
pro nejmenší děti MŠ, ZŠ a veřejnost - na zahradě knihovny
6x
174
Říjen
- účast na knihovnickém happeningu v Kutné hoře
7
- anketa dětí „Proč chodím do knihovny“
56
Listopad
- účast na valné hromadě KDK ve Svitavách
2
- účast v porotě recitační soutěže dětí v Turnově „Poetika“
1
Prosinec
- porada knihovníků obecních knihoven
2x
21
- porada knihovníků městských knihoven
10

3. SOUTĚŽE :
Březen Duben Říjen
Listopad -

Cestujeme s pohádkou
„Literární bludiště“ – pro malé čtenáře
Pohádkový pytel – postavy V.Čtvrtka
„Hory-skály-kamení“ soutěž pro fotoamatéry
„Poznáš spisovatele“
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27
20
31
18
25

4. VÝSTAVKY :

Leden - únor - Ohlédnutí za rokem 2007
Duben
- výsledky projektu Knihocválání
Červen
- výstava na hradu Valdštejn - nejlepší práce Klubíčka MěK SM
za rok 08 v rámci projektu Kde končí svět na téma „Velcí a malí“
- práce dětí ze soutěže „Vyrob si svou vlastní knihu“
- Z besed Centra M.E.D Semily „Poruchy příjmu potravy“
Červenec - srpen – Naše hrady v minulosti
Září – prosinec
- Riegrova turistická stezka
Říjen - motto Týdne knihoven: „Rodinné stříbro
knihovny“ – rodáci V,Komárek,M.Jágr,
L.Muška
Listopad – prosinec
- soutěž fotografů amatérů se 128 snímky
- anketa pro veřejnost k fotosoutěži ... 180 hlasujících
Městská knihovna Semily uspořádala celkem 148 akcí
pro 2.683 účastníky.

5. VYDANÉ KNIŽNÍ TITULY :

- Jaroslav Křapka - „Poudáni vo poudáni“ nákladem 1.000 ks
- Helena Chuchlíková –„Pozdní hodina“ – náklad 700 ks za podpory Libereckého kraje.
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f/ REGIONÁLNÍ FUNKCE :
zajišťuje samostatné oddělení s 2,6 přepočtenými pracovníky. Pro nedostatek
prostorů je umístěna v budově knihovny jen kancelář, kde jsou knihy zpracovávány a
samotný fond musí být uložen mimo budovu - v suterénu Státního archivu Semily.
To je samozřejmě nevýhodné, navíc je s jeho umístěním spojena nutnost úhrady
nákladů spojených s údržbou a otopem, což není malá položka. Věříme, že stav se
vyřeší po rekonstrukci městského kina a nové knihovny.
Finanční prostředky na výkon regionálních funkcí poskytuje Krajský úřad Liberec –
roce 2008 činila dotace 1.200.000,- Kč. Oddělení poskytuje služby pro 71
základních knihoven bývalého okresu Semily. Statistický výkaz činnosti a zprávu
vypracovala vedoucí tohoto oddělení a je přílohou výroční zprávy.

V Semilech 2.2.2008

Zpracovala M.Vrbenská, ředitelka
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