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Městská knihovna Semily,
regionálních funkcí.

je

příspěvkovou

organizací

města

pověřenou

výkonem

 ČINNOST - ZMĚNY :
Tento rok byl mimořádný a náročný pro pracovnice i veřejnost z několika důvodů. Kromě
běžné činnosti – zajišťování výpůjčních, kulturně výchovných a regionálních služeb – jsme
byli ze zákona povinni provést periodickou revizi celého fondu a připravit knihovnu na
přestěhování do nových prostor v centru města – do budovy Jitřenky. Protože v nových
prostorách jsme získali možnost umístit veškerý knižní fond do volného výběru, bylo
potřeba dát do pořádku tisíce knih, které byly po léta umístěny z důvodu nedostatku
prostoru ve skladu. Většinu jich byla třeba přebalit, mnohé vyřadit a všechny jsme museli
přeznačit. Oddělení pro dospělé čtenáře bylo vybaveno bezpečnostními branami a proto
jsme navíc museli za pomoci dobrovolníků veškerý knižní fond zajistit vlepením
bezpečnostních pásků. Knihovna byla proto v září uzavřena. Stěhování proběhlo během
necelého týdne v polovině září za pomoci učňů z Integrované střední školy.
V Jitřence není již umístěn antikvariát a proto jsme se museli do této doby
vypořádat i s tamním fondem – vracet zájemcům neprodané knihy v komisi, popř. vyřadit
ty, o které už nebyl zájem. Po zrušení antikvariátu odešla tamní pracovnice do důchodu.
Do oddělení pro dospělé čtenáře nastoupila nová pracovnice s vysokoškolským vzděláním. Ta
se mj. ujala půjčování periodik, které do té doby byly umístěny v prostorách antikvariátu
ale především tak mohla být rozšířena půjčovní doba pro veřejnost. Pečuje také částečně o
aktualizaci internetových stránek, na které umístila Facebook s profilem naší knihovny a
spolu s kolegyní z dospělého oddělení vede v nových prostorách kurzy práce na PC pro
seniory. Umožnilo to byly vybavení půjčoven několika novými počítači .
Po slavnostním otevření začátkem října jsme se vypořádali s mnoha exkurzemi a
prohlídkami různých skupin dětí i dospělých. Ti všeobecně vyjadřovali nadšení a
spokojenost s novým moderním uspořádáním a vybavením knihovny.
 PROSTORY:
Městská knihovna po přestěhování do nové budovy Jitřenka v Tyršově ul. 49.
získala
dvojnásobné prostory. Na vstupní halu v přízemí navazuje oddělení regionálních služeb
(přes 200 m2) . Mimo to se zde nachází ředitelna
a sklad knihovny.
Oddělení pro dospělé čtenáře
V 1.poschodí je umístěno oddělení pro dospělé
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čtenáře. Je rozdělena do dvou výškových
úrovní. Ve vstupní části je uložen fond beletrie
a časopisy, maminky mají k dispozici koutek
pro děti. Ve druhé snížené části se nachází
naučná literatura a osm počítačů s internetem
a možností vyhledávání v on-line katalogu.
V oddělení je toaleta pro imobilní návštěvníky
a přebalovací pult pro nejmenší děti. S přízemím
je půjčovna propojena schodištěm a vnitřním výtahem.
Regionální oddělení
2
Plocha prostor dospělého oddělení měří přes 460 m . Na patře se také nachází poměrně
velká světlá místnost čítárny, která slouží nejen čtenářům. Pro návštěvníky je zde Wi-Fi
připojení k internetu, místnost využíváme k besedám s autory či k příležitostnému
pronájmu. Ve třetím nadzemním podlaží se nachází přes 150 m 2 knihovny pro děti
a mládež s toaletami a šatnou .
Na dětské oddělení navazuje i poměrně velká terasa k letnímu využití. Dětské oddělení
a
koutek pro děti v oddělení pro dospělé vyzdobila mladá semilská výtvarnice Petra
Řezníčková. Celá knihovna je vybavena novým světlým nábytkem, přibylo i několik nových
počítačů. Přístup do všech poschodí je bezbariérový.
 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ :
Provoz zajišťuje 8 pracovníků: 3 knihovnice ve výpůjčních službách, 3 knihovnice (= 2,6
pracovního úvazku ) zajišťující výkon regionálních funkcí pro 71 knihoven, 1 uklízečka
(dohodou o provedení práce) a ředitelka. Ve 2. pololetí jsme průběžně využívali pomoci
pracovnic na VPP- jeden 0,6 úvazek hrazený z ÚP a zdarma pomoc dalších pracovnic z ÚP
při údržbě fondu v rozsahu 30 hodin měsíčně. Při přípravě stěhování a revizi knihovního
fondu jsme přivítali nabídku dobrovolných pomocnic - 2 důchodkyň a 2 studentek –,
kterým patří dík za velkou a nezištnou pomoc.

 HOSPODAŘENÍ :
Přehled hospodaření Městské knihovny a regionálního oddělení celkem :
plán
Skutečnost
výsledek
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Výnosy +
Náklady -

3.173.387,-

+ 3.481.108,-

307.721,-

3.173.387,-

+ 3.494.331,-

- 320.944,–

-

13.223,- Kč

1. PŘÍJMY
dotace Města Semily
příspěvek KÚ Liberec na výkon RF
tržby z prodeje služeb
vlastní příjmy za prodej zboží
dotace ÚP na VPP
čerpání rezervního fondu
jiné výnosy a úroky

1.943.787,1.231.000,119.927,51.810,34.808,68.000,31.776,+ 3.481.108,- Kč
Základem příjmu Městské knihovny jako příspěvkové organizace je dotace Města
Semily a příspěvek Libereckého kraje. Další prostředky jsme získali poskytováním vlastních
služeb - příjmů za roční paušální a sankční poplatky od čtenářů a poplatky za kopírování .
Tržby z prodeje zboží = knihy v antikvariátu a prodej staršího zařízení . Během roku se
podařilo získat pracovnici na zkrácený úvazek VPP jejíž mzdu hradil ÚP. Do financí jsme
museli zapojit i rezervní fond. Část prostředků jsme získali ke konci roku z pronájmu
prostor a vypořádáním rezervy z minulých let a od Nadace Babylon Liberec na práci
s dětskými čtenáři.
2. VÝDAJE

.

- hospodaření MěK
- odpis nemovitosti
- výkon regionálních funkcí

2.218.628,44.387,1.231.316,3.494.331,- Kč

A.MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Roční rozpočet byl v průběhu roku po dohodě s Městem upraven podle předpokládaných
výdajů navýšených v souvislosti se stěhováním do nových prostor. Čerpání jednotlivých
účtů :
 účet 501 – materiál
Nové prostory si vyžádaly částečnou úpravu rozpočtu – vyšší
částku na nákup knih: 210.272,- Kč, časopisy 34.647,- Kč,
materiál na údržbu knihovního fondu, vybavení toalet a úklidového
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315.596,-

materiálu. Bylo nutné dokoupit drobné vybavení a výkonnější vysavač
 účet 502 - energie – s dvojnásobnými prostorami se zvýšily
189.695,náklady na elektřinu, plyn a částečně i vodu
 účet 504 za prodané zboží = nákup a výkup v antikvariátu
14.846, účet 511 - opravy a udržování domu
2.778, účet 512 – cestovné
4.780, účet 513 - reprezentace
3.077, účet 518 - ostatní služby
180.830,Poštovné, telefon, internet, ekonomické služby… byly udrženy
v plánované výši, popř.byly nedočerpány. Vyšší náklady vznikly
v souvislosti s novou instalací PC sítě a nutností doplnit jeden
modul knihovního systému Clavius který byl zaveden v r.09.
 účet 521 - mzdové náklady
1.054.974, účet 524 – zákonné sociální pojištění
347.867, účet 527 – tvorba FKSP
20.815, účet 528 - zákonné a ostatní sociál.náklady
23.425, účet 549 – jiné ostatní náklady – VPP hrazena ÚP
59.945, účet 551 - odpisy majetku
44.387,2.263.015,- Kč
B. - Regionální oddělení Městské knihovny
* účet 501 – materiál
z toho nákup knih
* účet 512 – cestovné
* účet 518 - ostatní služby
* účet 521 - mzdové náklady
* účet 524 - zákonné sociální pojištění
* účet 527 a 528 - sociální náklady
* účet 549 - ostatní náklady

209.382,190.320,6.268,42.304,708.118,234.440,27.582,3.222,1.231.316,- Kč

 KNIHOVNÍ FOND, VÝPŮJČKY, ČTENÁŘI


Knihovní fond ke 31.12.2010 - 53.987 knihovních jednotek
A. Městská knihovna: 36.366 knihovních jednotek
složení fondu: 11.130 sv.beletrie pro dospělé
10.095 sv.naučná pro dospělé
2.411 sv. naučná liter. pro děti
7.803 sv. beletrie pro děti
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1.420 sv beletrie pobočka v Řekách
3.507 zvukových dokumentů
B. Putovní fond regionálního oddělení : 22.548 svazků









Přírůstky za rok 2010
A. Městská knihovna: 1.183 ks :

445 sv. beletrie pro dospělé
353 sv. naučná pro dospělé
297 sv. beletrie pro děti
88 sv. naučná pro děti
B. Putovní fond regionálního oddělení: 1.452 svazků
Úbytky v roce 2010
A. Městská knihovna:
1.383 sv.
B. Putovní fond regionálního oddělení:
26 sv.
Počet titulů periodik Měst. knihovny - 39 pravidelně odebíraných
cca 100 nepravidelných darů
Počet registrovaných čtenářů Měst.knihovny ke 31.12.10 - 1.368 z toho :
960 dospělých (+112)
408 dětí do 15 let (+59)
Počet výpůjček v roce 2010 – 52.077 ks (+ 5.533)
Dospělí literatura
naučná literatura
beletrie
periodika
Děti literatura
naučná literatura
beletrie
periodika

39.417
6.650
23.415
9.352
12.099
1.513
5.643
4.943

+ 2.768
- 1.981
+ 6.742
- 1.993
2.713
+ 407
+ 509
+1.797

Zvukové dokumenty

561

+ 52



Návštěvnost knihovny v roce 2010:

16.995 návštěvníků
3.314 účastníků na akcích pro děti i dospělé



Meziknihovní výpůjční služba - Obdrželi jsme od našich čtenářů 133 požadavků
na zajištění výpůjček, z nich se podařilo kladně vyřídit jen 108 požadavků. Z našeho
fondu jsme poskytli 147 knihovních jednotek čtenářům do jiných knihoven celé
republiky. Stále častějším problémem se stává placení poplatků jiným knihovnám.
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 SLUŽBY PRO VEŘEJNOST

zajišťují v Městské knihovně 3 pracovnice. Otevírací doba pro veřejnost byla zvýšena
z 28 hod. týdně na 34 hodiny, bez polední přestávky, provoz je zajištěn každou sobotu.
Knihovna poskytuje:
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/

absenční a presenční výpůjčky pro dospělé čtenáře, děti a mládež
informační služby včetně možnosti použití 12 stanic Internetu
vzdělávací lekce práce na PC
kopírovací služby
prodej zboží v antikvariátu – ukončen v pololetí 2010
kulturně výchovná a propagační činnost
regionální funkce pro základní knihovny okresu
- zajišťují 3 pracovnice na 2,6 pracovního úvazku
h/ pronájem prostor

a/ ABSENČNÍ A PRESENČNÍ PŮJČOVÁNÍ
Čtenářům slouží :

- oddělení pro děti a mládež
- oddělení pro dospělé čtenáře
- 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.

b/ INFORMAČNÍ SLUŽBY, INTERNET
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. Katalog
knihovny je přístupný on-line na Internetu, veřejnost si může z domova vyhledat zda je
požadovaný dokument k dispozici, případně si jej zarezervovat. Knihovna v tomto roce
zakoupila program, který při vrácení rezervované výpůjčky informuje čekajícího čtenáře
prostřednictvím e-mailu o tom, že dokument má k dispozici. V nových prostorách se
podařilo zajistit vyšší počet počítačů. V dospělém oddělení je tak místo 4 nyní
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8 uživatelských míst, v dětském oddělení, kde byl jen jeden počítač, mají děti k dispozici
4-5 míst. Veškeré užití PC je zdarma. Nárůst zájmu je značný. Místa jsou téměř stále
obsazena. Oproti roku 09 stoupl díky 3 měsícům v nových prostorách počet návštěvníků
využívajících internet z 1.769 na 3.246 osob.

c/ VZDĚLÁVACÍ LEKCE NA PC
Od prosince byla zavedena v dospělém oddělení nová služba pro seniory, kteří mají zájem
o lekce základů v ovládání počítačů. Každé úterý, kdy se nepůjčuje, probíhají 2x
2 vzdělávací hodiny, vždy maximálně pro 4 účastníky.

d/

KOPÍROVACÍ SLUŽBY

Stoupl také znovu zájem o využití kopírovacích služeb, přestože knihovna může
poskytnout jen černobílé kopírování. Tento rok jej využilo 518 návštěvníků pro něž jsme
zhotovili 4.509 placených kopií v hodnotě 8.362,- Kč. Na základě zákona o kopírovacích
službách odvádí knihovna svazu Dilia poplatky za 70% placených černobílých kopií ve výši
0,20 hal za kus. Tyto poplatky by měly být ale úhradou za kopírování autorských děl, což
neodpovídá ani částečně skutečnosti. Podle průzkumu, který jsme provedli, se pohybuje
kopírování autorských děl v počtu jednotek v měsíci. Ostatní kopie jsou kopiemi soukromých
materiálů návštěvníků (občanské doklady, dopisy, zprávy…)

e/

PRODEJ ZBOŽÍ V ANTIKVARIÁTU

Tato služba byla ke konci 1.pololetí ukončena. Zákazníci byli na tuto skutečnost od
začátku roku upozorňováni v tisku, vývěskou a poštou na adresu. Většinu neprodaného
zboží si zákazníci vyzvedli, část zboží byla se souhlasem vlastníků zlikvidována a část byla
převezena do nových prostor, kde je k dispozici.

e/

KULTURNĚ – VÝCHOVNÁ A PROPAGAČNÍ ČINNOST

BESEDY PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST:

POČET ÚČAST.

Leden
- Etruskové – přednáška nadace Nová Akropolis Liberec s promítáním
Únor
- Český ráj – beseda s projekcí RNDr.Zd.Mrkáčka nad jeho dílem
Březen
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22
33

–

V babiččině kuchyni od Tří králů…-beseda Vl.Jakouběové s projekcí

46

Květen
- Brazílie… Beseda zahraniční reportérky Pavly Jazzairiové s projekcí
49
Říjen
- Michal Viewegh – autogramiáda, autorské čtení a beseda před premiérou filmu Román
pro muže
42
- Vlast.Vondruška – beseda s autorem, autorské čtení v kině
38
Listopad
- J.Rudiš,P.Pýcha–beseda a autor.čtení nového románu Konec punku v Helsinkách
21
Prosinec
- Eva Koudelková – beseda o nové knize pověstí nakl.BOR Lbc
15

BESEDY PRO ŠKOLY
Leden
- Pohádková země V.Klimtové – MŠ, ZŠ, Tereza, Fokus
Březen
- Velikonoce – historie, lidové a křesťanské tradice, literatura – MŠ, ZŠ
Duben
- Ilustrátoři J.Lada a O.Sekora – ZŠ
Květen
- Ilustrátoři J.Lada a O.Sekora – ZŠ Jesenný, WZŠ SM
Říjen
- Fr.Hrubín – ZŠ, WZŠ
Listopad
- A.Lindgrenová – život, dílo, hry nad knihami - ZŠ
- Fr.Hrubín – ZŠ
Prosinec
- Knihovnicko-informativní výchova (KIV) - ZŠ
- Advent – život svatých a literatura - ZŠ
- Vánoce klasické – tradice lidová,křesťanská a literatura - MŠ, ZŠ
- Vánoce Krkonošské - ZŠ
- Vánoce světové

RŮZNÉ – PROJEKTY, POŘADY, AKCE
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10x

146

12x

209

4x

69

2x

38

3x

54

2x
2x

30
32

1x
4x
8x
4x
1x
1x

21
68
134
60
25
25


SMolíček - projekt na podporu dětského čtenářství,kterým je knihovna přihlášena
do celostátní akce Celé Česko čte dětem. Jde především o spolupráci s Mateřskou
školkou Luční a Na Olešce, kdy dětem na dané téma čteme, děti si hrají, zpívají a
výtvarně pracují.
Leden

– Zimní pohádky – E.Petiška Martínkova čítanka
- Skřítci V.Klimtové
Únor
- Rybí pohádky
Březen – Těšíme se na jaro
Duben – Zlatovláska
Říjen
– Léto a podzim
listopad – Tvořivé tlapky podzimní dílna
- výroba hvězd na vánoční strom Semil
prosinec – Advent- zima-sníh
- Tvořivé tlapky – vánoční andělíčci

1x
4x
3x
3x
2x
5x
4x
1x
1x

19
62
56
55
37
87
76
45
22
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 čtení pro důchodce v Sociálních službách a pro Klub důchodců:
leden

- Povídky Šimka a Grossmana
- Ježková - Příběhy čes. králů a knížat I
únor
- Ježková - Příběhy čes. králů a knížat II
- herci vzpomínají
- Ježková - Příběhy čes. králů a knížat III
březen – Cestovatel J.E.Vráz
- V.Potužník – cestopisy I
duben - V.Potužník – cestopisy II
- Z.Francková – Holandské prázdniny
květen - Ježková – 55 pověstí a legend
červen - V.Větvička – Americká chalupa
červenec - putování jižními Čechami a Moravou
říjen
- Vlast.Vondruška – o autorovi, četba detektiv.historických povídek
listopad - Historické dobrodružné povídky
prosinec - Čtení z humorných povídek J.Š. Kubína
- Adventní čas, světci, Vánoce
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10
10
10
11
12
16
18
12
18
15
17
15
18
16
18
16

 Ostatní akce
Březen – SUK 09 Anketa dětských čtenářů o nejlepší knížku předchozího roku
- SUK 09 Účast na celostát. vyhodnocení v Praze- děti předávaly ceny
- Morana - Vynášení zimy – ZŠ F.L.Riegra
- Barevná Noc s Andersenem - přenocování, čtení, divadlo, věž kostela
Duben - Kuře dětem – finanční sbírka od dětí – na konto Nadace 2.105,- Kč
- Den Země– 5 pořadů pro 2.-4.tř.ZŠ na ekologické téma, hry, hádanky,
výtvarné dílny s využitím odpadů
Květen - Slavnost slabikáře – slavnostní pasování
prvňáčků na čtenáře knihovny ZŠ SM,
Chuchelna za účasti rodičů
Červen - „Literární procházka po Semilech- ZŠ SM I
4.tř. WZŠ, ZŠ + senioři
- Slavnost slabikáře – ZŠ Slaná
- pomoc městskému muzeu při organizaci
soutěže „Zpátky proti času“
- Křest knihy „Semilsko“ ve Stát.archivu
- výlet dětí do IQ parku v Liberci – odměna za Pohádkovou šlápotu
Říjen - Týden knihoven :
- Den pro rodiče s dětmi: Slavnostní otevření dětského koutku, prohlídka
- Den pro handicapované : prohlídka, info o činnosti MěK
- Den pro rodinu: slavnost v dětském koutku (básničky…, střižení pásky)
-„: řešíme sudoku – čítárna
- KIV – prohlídka nových prostor – GIO, SIŠ, WZŠ
Listopad – Potterománie v Jitřence - anketa, čtení, malování s Harry Potterem
– Potterománie – kvíz
- Porada ředitelů Lbc kraje
- Den prevence kriminality
- Advent v Jitřence – adventní vyprávění, zvyky,svícínky, stromek, koledy
Prosinec - Veřejné čtení C.Lewise Narnie– 5.tř, a 1.ročník ZŠ, GIO ISŠ
- Základy práce na PC – kurz „Přítel počítač“ pro individuální zájemce
- porada knihovníků obecních knihoven
- porada knihovníků městských knihoven
- KIV + prohlídka prostor
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21
4
225
19
210
142

4x 106
2x 61
5

5
20
26
12
2
5x 116
18
45
16
2x 60
42
87
16
10
21

 Soutěže :
Únor
- Olympijské hry
6
Březen - Křížovka Březen měsíc čtenářů
25
- Pohádková šlápota – dlouhodobá čtenářská soutěž
12
Duben - Popletené názvy pohádek
32
- Výtvarná soutěž „Barevný svět pohádek“(děti SM,Košťálova, Lomnice n.P.) 90
Květen - Hra na rýmy
21

 Výstavky :
Duben

- výsledky čtenář.soutěže
Pohádková šlápota
- výtvarná soutěž „Barevný svět
pohádek“
Červen - výstava v Turnově (knihovna, MěÚ)
- činnost dětí knihovny SM za rok
v rámci projektu Kde končí svět
- 80. výročí A.Borna
- Nové prostory knihovny v Jitřence
červenec – září - činnost dětí knihovny za rok

v Měst.knihovně v Praze

CELKEM uspořádala naše knihovna v tomto roce 157 nejrůznějších akcí pro děti i dospělé,
pro čtenáře i širší veřejnost Semil a okolí, kterých se zúčastnilo minimálně 3.314 lidí.



REGIONÁLNÍ FUNKCE

Viz samostatná příloha.
______________________________________________________________________

V Semilech 15.2.2011
Zpracovala M.Vrbenská, ředitelka
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