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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 09
následující finanční prostředky:
-

dotace Města Semily na provoz knihovny v Semilech
dotace KÚ v Liberci na zajišťování regionálních činností pro 71 knihoven
grant z Ministerstva kultury VISK 3 na převod knihovního systému Clavius
výnosy z vlastní činnosti

Provoz zajišťuje 7 pracovníků, z toho je 2,6 úvazku pro výkon regionálních funkcí .
Základní statistické údaje:
Knihovní fond ke 31.12.2009 - 36.547 knihovních jednotek
z toho přírůstky za rok - 775 ks
úbytky
za rok - 608 ks

Počet titulů periodik : 41 pravidelně odebíraných, cca 40 nepravidelných darů

Počet čtenářů : 1.197 z toho dětí do 15 let: 349

Počet výpůjček : 46.042 knihovních jednotek

Návštěvnost knihovny : 19.195 návštěvníků … 13.611 půjčovny
1.760 internet
3.282 návštěvníci kult. a vzdělávacích akcí
542 -„- využívající on-line katalog


Počet kulturních , vzdělávacích a výchovných kolektivních akcí : 150

-----
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B/ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

plán

skutečnost

výsledek

Příjmy +

3.279.420,-

3.496.754.-

+ 217.334,-

Výdaje -

3.279.420,-

3.477.565,-

+ 198.145,+ 19.189,-

1. PŘÍJMY
- dotace Města Semily
- dotace na odpis nemovitosti
- příspěvek KÚ Liberec na výkon RF
- grant Ministerstva kultury VISK 3 na převod knih.systému
- vlastní příjmy : za prodej zboží v antikvariátě
- tržby za služby
- čerpání rezervního fondu
- jiné výnosy a úroky

1.826.877,- Kč
59.183,- Kč
1.231.000,- Kč
204.000,- Kč
41.808,- Kč
108.779,- Kč
23.000,- Kč
2.107,- Kč
+ 3.496.754,- Kč

Kromě dotací z Města Semily a Libereckého kraje, s nimiž jsme v r. 2009 hospodařili, se
podařilo získat grant Ministerstva kultury ČR ve výši 204 tisíc na převod knihovního systému
LANius na Clavius, rozšíření softwaru a modernizaci hardwaru. Další prostředky jsme získali
poskytováním vlastních služeb - příjmů za roční paušální a sankční poplatky od čtenářů,
poplatky za kopírování, úhradu za služby Internetu od neregistrovaných čtenářů. Zaevidovaní
čtenáři mohou tuto službu využívat zdarma. Jako v předchozích letech, tak i v r. 09 jsme
mohli nakoupit více knih díky sponzorskému daru od paní Posejpalové (firma E-com) ve výši
3.000,- Kč.
2.
-

VÝDAJE

hospodaření MěK
odpis nemovitosti
výkon regionál.funkcí
grant

1.884.601,- Kč
59.183,- Kč
1.231.139,- Kč
302.642,-Kč
- 3.477.565,- Kč
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 účet 501 – materiál
náklady na MěK a RF činily 467.102,-Kč. Plán tak byl překročen více než o 49 tis. Kč
Důvodem bylo především pořízení části nového počítačového zařízení v rámci grantu VISK
3, který jsme získali od Ministerstva kultury. Proto jsme se snažili co možná nejvíce šetřit
na ostatních drobných nákupech. Nákup knih a časopisů odpovídal vcelku plánu a byl
v celkové výši 318.260,55 Kč – 158.346,55 pro čtenáře MěK a 159.914,- v rámci
regionálních funkcí. V průběhu roku docházelo neustále k navyšování cen časopisů.
 účet 502 - energie – došlo k nárůstu cen elektřiny, ne však v takové výši, jakou jsme
očekávali a naopak k navýšení u plynu. Celkové skutečné náklady 131.637,66 Kč odpovídaly
plánovaným.
 účet 504 za prodané zboží = nákup a výkup v antikvariátu . Vzhledem k tomu, že v průběhu
příštího roku bude činnost antikvariátu po přestěhování ukončena a zásoby bude nutné
likvidovat, redukovali jsme již nyní nákup knih a náklady jsme tak snížili na poloviční výši =
16.582,- Kč.
 účet 511 - opravy a udržování domu – ze stejných důvodů jsme se snažili vynaložit jen
nejnutnější náklady ve výši 13.654,-Kč.
 účet 512 – cestovné – K šetření došlo i zde více než o dva tisíce. V tomto roce
se neuskutečnil plánovaný projekt vzdělávání v rámci spolupráce se školami, na nějž by byly
nutné vyšší náklady. Skutečná výše tak činila 5.740,- Kč v MěK a 9.230,- v RF.
 účet 518 - ostatní služby – plán 93 tis. pro obě oddělení knihovny byl značně překročen
vlivem realizace grantu. Na software nového knihovního systému činily náklady 179.120,Kč, další náklady byly spojeny se servisem a dál se jednalo o náklady za poštovné, telefon,
Internet, ekonomické služby, poplatky Svazu knihovních a informačních pracovníků…
 účet 521 - mzdové náklady - čerpání odpovídalo plánu ve výši 1.781.006,- Kč
 účet 524 – zákonné sociální pojištění – bylo nižší oproti plánu vlivem zákonného snížení.
Celkem uhrazeno 566.242,- Kč.
 účet 527, 528 - zákonné a ostatní sociál.náklady – 68.289,- Kč odpovídalo plánu. Došlo tu
sice zčásti k nárůstu nákladů za nemocenskou, oproti tomu zase ale nebyly v plné výši
čerpány stravenky.
 účet 549 – jiné ostatní náklady – 55.007,- Kč bylo čerpáno na poplatky bance, pojištění
majetku… a na náklady spojené s předpokládaným ukončením činnosti antikvariátu.
 účet 551 - odpisy majetku – 59.183,- Kč

Celkové hospodaření samotné Městské knihovny v Semilech v roce 2009
zlepšený hospodářský výsledek 19.327,92 Kč.
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C/ KNIHOVNÍ FOND, VÝPŮJČKY, ČTENÁŘI
Městská knihovna
Regionální fond

Knižní fond
36.547
22.561
59.108

Přírůstky
+ 775
+ 1.020

Úbytky
- 608
- 30

+ 1.795

- 638

Knihovní fond Městské knihovny se skládá z 36.547 knihovních jednotek určených čtenářům
evidovaným v knihovně, další část tvoří fond 22.561 knihovních jednotek regionálního oddělení,
jehož zákonnou povinností je nakupovat, zpracovávat a distribuovat výměnný knižní fond
do 62 knihoven bývalého okresu Semily. (Regionální oddělení poskytuje služby ještě dalším
9 profesionálním knihovnám s vlastním knižním fondem, jimž výměnný knižní fond nezasílá).
Složení fondu:
Naučná literatura
Beletrie
Zvukové dokumenty
Městská knihovna
12.381
20.659
3.507
Regionální fond
5.489
17.072
Knihovna odebírá pravidelně 41 titulů časopisů. Čtenářům nabízí dalších asi 40 titulů, které
věnovali v průběhu roku náhodně čtenáři jako dary a nejsou proto ve formě uceleného ročníku.
Výpůjčky:
Jedná se o výpůjčky z fondu samotné městské knihovny, popis informací
regionálního oddělení je součástí přílohy. V roce 2009 knihovna uskutečnila celkem 46.544
výpůjček. To znamená oproti předchozímu roku pokles o 4.085 dokumentů . Jedná se především
o znatelé snížení zájmu o naučnou literaturu v oddělení pro dospělé čtenáře, pokračuje trend
získávat fakta a informace spíše z Internetu. Výrazně klesl i zájem dětí o naučnou literaturu.
K 5 půjčeným knížkám beletrie si děti půjčily 1 knížku naučnou !
Dospělí Naučná literatura
Beletrie
Děti naučná literatura
beletrie
Periodika celkem
Zvukové dokumenty
Dokumentů půjčeno celkem

8.631
16.673
1.106
5.134
14.491
509
46.544
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Meziknihovní výpůjční službou knihovna vyřídila dalších 222 požadavků z jiných knihoven
( 221 kladně) a sama zažádala o 170 výpůjček ( 163 jich obdržela). Došlo tak k nárůstu u požadavků z jiných knihoven o 10% (důvodem je pravděpodobně větší informovanost
o katalogu díky jeho zveřejnění na internetových stránkách knihovny). Nárůst požadavků
našich čtenářů o knihy, které se nenacházejí ve fondu semilské knihovny činil 65 %.
To se samozřejmě odráží i na výši nákladů na poštovném.
Počet čtenářů, uživatelů – V tomto roce došlo k nárůstu registrovaných čtenářů celkem
na 1.197 osob, z toho 349 dětí. Oproti roku 2008 to znamenalo zvýšení o 253 dospělých
a 99 dětí. Důvodem je větší informovanost veřejnosti prostřednictvím akcí pro děti. Mateřské
školky pravidelně navštěvují 1x týdně pořady pro nejmenší a rodiče si přicházejí pro děti
do knihovny. Jistě svůj podíl má i oblíbené pasování prvňáčků na čtenáře. Očekávaný nárůst
registrovaných uživatelů, kteří by se přihlásili jen kvůli možnosti využívat internet nenastal.

D/ SLUŽBY PRO VEŘEJNOST
Otevírací doba pro veřejnost je 29 hod. týdně. Jedná se o služby v oddělení pro dospělé
čtenáře, děti a mládež, půjčovnu časopisů a antikvariát, kde poskytují 4 pracovnice
a/ absenční a presenční výpůjčky
b/ informační služby včetně možnosti použití 5 stanic Internetu
c/ kopírovací služby
d/ prodej zboží v antikvariátu
e/ kulturně výchovnou a propagační činnost
f/ regionální funkce pro základní knihovny okresu
- zajišťují 3 pracovnice na 2,6 pracovního úvazku
a/ Absenční a presenční půjčování
Evidovaní čtenáři si v roce 2009 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, dále bibliografické informace z vlastního knihovního fondu
i z ostatních knihoven, umožňuje přístup k Internetu. Počet uživatelů internetu - oproti
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předchozím letem se poprvé zarazil nárůst. Počet návštěv poklesl o 292. Z celkového počtu
1.585 návštěv jen 376x využili možnost užití internetu zdarma registrovaní čtenáři,
Návštěvníci internetu, kteří nejsou čtenáři knihovny, uhradili celkem 5.006,- Kč. Knihovna
v tomto roce inovovala www.stránky a zpřístupnila veřejnosti on-line katalog .
c/ Kopírovací služby
V roce 2009 využilo kopírovacích služeb v knihovně 455 občanů, kterým jsme zhotovili
3.524 ks kopií. Finanční výnos z těchto služeb činil celkem 5.738,- Kč. Na základě zákona o
kopírovacích službách odvádí knihovna svazu Dilia poplatky za placené černobílé kopie ve výši
0,20 hal za kus. Počet kopií i obsloužených občanů je téměř identický s rokem 2007.
d/

Antikvariát
Tržby zde dosáhly 41.808,- Kč, což je necelých 40% - původního plánu. To je ale v relaci
s náklady. Knihovna po potvrzení skutečnosti plánovaného ukončení činnosti po přestěhování
do nových prostor již nenakupovala nový fond, což se odrazilo v kvalitě fondu a tedy i
v příjmech.
e/ Kulturně – výchovná a propagační činnost
V roce 2009 uspořádala naše knihovna 150 nejrůznějších akcí pro děti i dospělé, pro
čtenáře i širší veřejnost Semil a okolí, ve spolupráci s dalšími organizacemi jako Sociální
služby a domov důchodců, Sdružení pro rodinu M.E.D Semily, muzeum a především školy všech
stupňů v Semilech i okolí:
Akce pro širokou veřejnost - besedy
Leden - Historie,významné osobnosti a budování Semil - kronikář
Únor - Hrady Čes.ráje – průvodkyně pí Kottková
Duben - Den Země, meteoroložka Taťána Míková
Květen – Divnopis 2 autoři knihy M.Janáč a M.Harvalík
Červen - Repliky archeologických vykopávek
+ film Egypt
Říjen - Hvězdné nebe nad hlavou – film + pozorování
dalekohledem
Listopad Miriam Kantorková
– divadlo, film, život

počet účastníků
38
32
4
18
10
21

26
celkem
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...

187

Výstavy, ankety
Leden

– PF 2009
- Výsledky fotosoutěže amatérů na téma „Hory“
Únor
- Celosvětový den skautů
Březen
- Ekologická stopa – Liberec
23
Duben-září – anketa„Kniha mého srdce“ hlasujících čtenářů
90
Květen
- výstava 50 nejoblíbenějších knih ankety KMS
- Poezie v krajce, krajka v poezii“ – putovní výstava MěK Sedlčany
srpen
- výstava Nové Akropole Lbc (nejen) pro nevidomé - repliky
archeologických vykopávek
září
- výstavka TOP 12 knih ankety „Kniha mého srdce“
říjen
- Zajímavé kašny - fotografie
říjen - prosinec
- soutěž fotoamatérů na téma „Voda kolem nás“
Čtení pro důchodce (v Sociálních službách i pro Klub důchodců)
Leden 2x
–
historky veterinářské
Únor
manželky Karla IV
Březen
regionální literatura
lidský humor Františka Nepila 1.
Duben
-„- 2.
Květen 2x z díla Ivanky Deváté a Jindřišky Smetanové
Červen
J.A.Komenský
Sedmilháři
červenec
ze života herců
srpen
cestopisné zážitky J.Holcové
září
E.Petiška – Řecké báje
F.L.Riegr - dramatizace života a díla
říjen
1. ukázky knih nominovaných do TOP 12 v anketě KMS
listopad
2.
-„prosinec
Vánoce s Fr.Nepilem
besedy pro děti
nabídky různých pořadů přijali učitelé těchto zařízení:
ZŠ Semily I, II, Chuchelna, WZŠ, Waldorfské lyceum, GIO, MŠ, DPS Jizerka,
Tereza Benešov a Fokus Semily a vybrali si následující témata:
- Knihovnicko informativní výchova - středoškoláci
3x - F.Ladislava Riegr – 8.tř.
- Čeští ilustrátoři -3.tř.
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30
11
9
18
8
35
18
17
19
15
12
14
15
16
12
249

66
18
18

-

Velikonoce – tradice, literatura…
A.Lindgrenová - život, dílo, ukázky, kvízy
Ekologická stopa
5x
O kočičce a pejskovi – Tereza Benešov
Historie a příroda Krkonoš
s Dr.Luštincem
Vánoce klasické – MŠ, l. a 2. tř. - 9x
Vánoce Krkonošské – 3.tř.
- 2x
Vánoce ve světě - 4.tř.
- 4x
O výstavě replik archeologických
vykopávek s kvízem
- 3x

-

12x
2x

193
29
104
8
62
152
42
59
58
809

Projekt SMolíček
V rámci celostátní akce Celé Česko čte dětem pořádá
Pro Mateřskou školku Luční vznikly pořady
a výtvarnou aktivitou :
Krakonošování
Hudba – Buben
Hudba – klavír
Pravěk, dinosauři
Barbuchování
pohádky, hádanky
Draka je lepší pozdravit
Jak to tenkrát bylo – pravěk
Sluníčkové hraní

9

knihovna setkání s nejmenšími dětmi.
propojující čtení s pohybovou

-

2x
3x
3x
4x
5x
3x
3x

22
24
51
45
54
17
105
45
50

Ve spolupráci s Centrem pro rodinu M.E.D Semily :
pohádky , papírové tkaní
Skřítčí holčička
šnečkování
učíme se šít
figurky z papíru
kořínkování
kytičkování
barevné pohádky – vosková batika
zajíčkování
včeličkování

-

2x

2x
2x

38x
Jiné aktivity pro děti
- SUK 06 - Anketa dětských čtenářů o nejlepší knížku předchozího roku
- Vynášení Morany - ZŠ I.Olbrachta + MŠ
-

Noc s Andersenem pro účastníky
čtenářské soutěže na téma hvězdy

-

Kuře dětem - Sbírka dětí. Na konto
Pomozte dětem bylo v rámci veliko nočních pořadů vybráno Kč 2.289,-Kč

=

11
6
6
10
2
16
12
8
11
12
507
27
212
11

19193

-Den Země v KC Golf – výtvarné dílny
„Jak využít odpad“
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232

- výlet na tajuplný hrad Houska Za pověstmi
a příběhem I.Březinové pro nejúspěšnější
děti čtenářské soutěže „Hvězdoplutí “
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- Slavnost slabikáře-pasování prvňáčků
Semil I, II a Chuchelny na čtenáře 5x
- Pohádky pro nejmenší na zahradě knihovny Centra pro rodinu M.E.D SM 3x
- Výroba ozdob na vánoční strom města
soutěže :
Významné osobnosti Semilska
Fr.Nepil pro nejmenší
A.Lindgrenová
Jak to tenkrát bylo – pravěk
Poznáš ilustrátory ?
Na cestách s Malým princem
Hvězdáři a vesmír
Egypt, archeologové, bohové
Hledej a poznej knížky
Regionální spisovatelé
Významní Češi na bankovkách
Pohádkové postavičky
Advent přichází
Vánoce, tradice
Hvězdoplutí – dlouhodobá čtenářská soutěž pro děti od 10 let
Pohádková šlápota
Adventní kalendář
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76

150
50
957
18
15
14
23
12
18
23
26
19
19
24
16
24
26
30
9
50
366

Ostatní akce
Burza knih ke Dni Země
v prostorách KC Golf

. . .

94 návštěvníků

Z činnosti knihovníků
Pomoc pracovníkům muzea při „Běhu proti času“
Víkendový inspiromat členů KDK ČR v Brně
Reprezentace Semil na happeningu ve Vsetíně
Školení v KVK Lbc v oblasti počítačové techniky, literatury …
Školení pracovníků regionálních oddělení v Pardubicích
Školení bezpečnosti práce, řidičů, změn v rozpočtových pravidlech
Semináře, porady v rámci Klubka dětských knihoven Lbc kraje
Návštěva knižního veletrhu v Praze a Havlíčkově Brodě a Liberci
Porady pro knihovníky regionu
2x
Přestavba knihovního systému LANius na Clavius
Zpřístupnění On-line katalogu na stránkách knihovny pro veřejnost
Městská knihovna Semily uspořádala celkem 150 akcí pro veřejnost, jichž se zúčastnilo
minimálně 3.282 účastníků. I v tomto
roce došlo k nárůstu aktivit knihovny, což
se pravděpodobně odrazilo v nárůstu počtu registrovaných čtenářů.

F/

REGIONÁLNÍ FUNKCE

jsou zajišťovány samostatným oddělením s 2,6 přepočtenými pracovníky.
Finanční prostředky na výkon poskytl roce 2009 na základě smlouvy o výkonu Krajský řad
Liberec ve výši 1.231.000,- Kč. Oddělení poskytuje služby pro 71 základních knihoven bývalého
okresu Semily. Podrobnější výkaz činnosti vypracovala vedoucí tohoto oddělení - viz příloha

V Semilech 5.2.2010
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Zpracovala M.Vrbenská
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