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ÚVOD

Městská knihovna Semily je příspěvkovou organizací Města Semily evidovanou
Ministerstvem kultury, od roku 1990 je kolektivním členem Svazu knihovních
a informačních pracovníků a v roce 2003 byla pověřena Krajskou vědeckou knihovnou
Liberec výkonem regionálních funkcí.
Zřizovatel: Město Semily
Sídlo :
Tyršova 49, 513 01 Semily
IČO :
00856100
Telefon: 481 622 902,
E-mail: mk@mikroservis.cz
Web: www.mk.semily.cz


ČINNOST

Hlavním účelem činnosti Městské knihovny je poskytování veřejných knihovnických
a informačních služeb občanům při zachování rovných podmínek pro všechny
a všestranné napomáhání všem formám vzdělávání občanů, což je upraveno zákonem
č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických
a informačních služeb (tzv. knihovním zákonem). Podmínky činnosti upravuje novelizace
Výpůjčního řádu ze dne 2.1.2008. Knihovna v r.2011 upravila webové stránky, k dispozici je
ON-line katalog přístupný i z prostředí domova. Služeb knihovny tedy využívá veřejnost
jak k půjčování knih, časopisů, deníků a zvukových nosičů pro děti i dospělé, tak k možnosti
práce na PC a při vyhledávání informací na Internetu. Další činností je organizování
různých vzdělávacích akcí - jazykových kurzů, kurzů práce na PC a Virtuální university
třetího věku pro seniory. Pravidelně jsou pořádány besedy , přednášky a další akce jak pro
dospělé tak pro děti. Knihovna se tak stala místem vzdělávání, setkávání i odpočinku,
místem pohody.


PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Činnost Městské knihovny Semily zajišťovalo v roce 2012 sedm zaměstnanců
Vzdělání - 6 osob SŠ knihovnického směru, 1 osoba VŠ .
Rozdělení:
- dětské oddělení – 1 knihovnice
- oddělení pro dospělé čtenáře – 2 knihovnice
- regionální oddělení - 3 knihovnice na 2,6 pracovního úvazku ( zajišťují výkon
regionálních služeb pro 71 knihoven okresu)
- ředitelka
- úklid - Úřad práce poskytl 2 pracovnice na úklid půjčoven a společných prostor
a 1 pracovnici na údržbu knižního fondu zdarma formou veřejné služby
Všechny knihovnice si průběžně zvyšují odbornou kvalifikaci prostřednictvím různých
vzdělávacích seminářů
a školení organizovaných nejčastěji Svazem knihovních
a informačních pracovníků v Praze a KVK Liberec. Navštívili jsme také knihovny v okolí.
Vycestovali jsme např. do německého Bautzenu, v rámci knihovnického happeningu jsme si
prohlédli stávající i chystané prostory knihovny v Písku. K orientaci na knižním trhu jsme
se tradičně zúčastnili mezinárodního Knižního veletrhu v Praze, kde jsme zároveň nakoupili
nové knihy.



KNIHOVNÍ FOND

Počet knihovních jednotek ke 31.12.2012 - 64.543 ks.
Z toho :
- fond půjčovny Městské knihovny
38.212 dokumentů :
10.441 sv. naučná pro dospělé
2.460 sv. naučná pro děti
13.538 sv. beletrie pro dospělé
8.229 sv. beletrie pro děti
3.544 zvukových dokumentů
64.543 ks
- fond regionálního oddělení
26.331 ks .
Tzv. výměnný fond je k dispozici
knihovnám okolních obcí, kam je
knihovnice
pravidelně
rozvážejí
a knihy tak mohou využívat desítky
knihoven.

Díky možnosti nakoupit do půjčoven více knih ze zvýšených výnosů, narostl fond půjčoven o
983 ks. O necelých 300 ks se zvýšil počet naučných knih a téměř 700 ks přibylo beletrie.
Městská knihovědo obou oddělení získala v r. 2012 darem do svého fondu celkem
206 titulů. Převážnou část věnovali čtenáři, kteří chtějí většinou zůstat nejmenovaní. Přesto je
třeba poděkovat alespoň anonymně jedné čtenářce, která si poté, co si vždy zakoupenou knížku
přečte a obratem ji věnuje knihovně. V roce 2012 jsme tak od ní postupně získali 50 nových
titulů v hodnotě 12.5 tis. Kč. Jednalo se vždy o velmi oblíbené a žádané knihy.
Mezi dary je třeba počítat i knihy pocházející z grantového fondu Ministerstva kultury nazvaného
Česká knihovna. Jedná se o knihy hodnotné, které ale nepatří mezi bestselery, nejsou masově
čteny širokou veřejností. Proto by si knihovny nemohly dovolit v mnoha případech je koupit a jen
díky podpoře ministerstva je možné, aby se do knihoven dostaly. V roce 2012 takto získali
čtenáři do semilské půjčovny a do regionálního oddělení knihy v hodnotě přes 7 tisíc Kč.
Počet titulů periodik Měst. knihovny - 34 pravidelně odebíraných titulů a 4 pravidelné
dary doplňuje každým rokem několik desítek nepravidelných titulů darovaných čtenáři, které
však nejsou ucelenými ročníky. V roce 2012 jich však značně ubylo, což vypovídá o tom, že lidé si
časopisy nakupují méně, naopak ( jak je vidět ze statistiky výpůjček) oproti předchozímu roku si
v knihovně periodika více půjčují.



ČTENÁŘI, NÁVŠTĚVNÍCI, VÝPŮJČKY

- Počet registrovaných čtenářů - 1.480 .
Z toho je 1.047 dospělých a 433 dětí do 15 let. Oproti předchozímu roku je to o 43 osob méně,
především se jedná o děti. Čtenáři knihovny tvoří stejně jako v předchozím roce 17,3%
z celkového počtu obyvatel města.
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- Návštěvníci – 39.603 osob.
Z toho :
návštěvníci půjčoven
-„využívající Internet v knihovně
-„_
kulturních akcí
-„vzdělávacích akci
-„využívající on-line přístup

2011

2012

18.328
10.700
3.583
848
6.144

- Počet výpůjček :
55.270 dokumentů je přibližně stejný jako v předchozím roce.
Čtenáři si půjčili o 650 ks méně knih, zvýšil se ale počet periodik a zvukových dokumentů.
V průměru si každý čtenář vypůjčil 37, 3 ks dokumentů.
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SLUŽBY
o

Absenční a presenční půjčování knih, brožur, časopisů novin a zvukových
dokumentů pro dospělé čtenáře, děti a mládež z fondu knihovny je základní službou. Pro
všechna oddělení platí jeden čtenářský průkaz, odlišný pro děti a dospělé. Dospělí evidovaní
čtenáři přispívají na poskytované služby paušálním ročním poplatkem, který byl v tomto
roce zvýšen pro pracující na 150,- Kč, důchodcům zůstalo původních 120,- Kč, dětem 60,Kč. Neevidovaným čtenářům může knihovna poskytnout mimořádné výpůjčky za poplatek
50,- Kč.
Otevírací doba pro veřejnost je 36 hodin týdně bez polední přestávky. Prodloužená
půjčovní doba ve středu do 19 hod.si získala oblibu především u uživatelů Internetu. Provoz
je zajištěn každou sobotu od 9 do 11 hodin.

o Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby zajišťuje knihovna výpůjčku z jiných
knihoven, požadují-li čtenáři knihovní jednotku, kterou nemáme ve fondu. Tento rok došlo
k nárůstu požadavků našich čtenářů více než o třetinu :
- zaslané požadavky jiným knihovnám
…
301
- kladně vyřízených
285
Z našeho fondu poskytuje naše knihovna také dokumenty ostatním knihovnám .
Obdrželi jsme také asi o třetinu méně oproti loňském roku:
- obdržené požadavky z jiných knihoven
…
97
- kladně vyřízených
96
o Knihovna poskytuje informační služby – podává informace o fondu, katalozích
a o možnostech využívání knihovny, bibliografické informace z vlastního knihovního fondu
i z ostatních knihoven, umožňuje přístup do bází dat, poskytuje zdarma přístup k Internetu
na 12 počítačích. V dospělém oddělení je 7 uživatelských míst, v dětském oddělení 5 míst.
Katalog knihovny je přístupný na jednom vyčleněném počítači a on-line na Internetu.
Čtenář si tak může z domova vyhledat, zda je požadovaný dokument k dispozici, případně
si jej může rezervovat či výpůjčku prodloužit. Knihovna při vrácení rezervované výpůjčky
informuje čekajícího čtenáře prostřednictvím e-mailu o tom, že dokument je již k dispozici.
Veškeré užití PC je zdarma. Zájem o počítačová místa je značný.
o Elektronické služby v r 2012 :

-

počet návštěv webové stránky knihovny
počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru knihovny
počet vstupů do elektronického katalogu mimo tyto prostory
počet rezervací či prodloužení samotnými čtenáři knihovny
počet rezervaci či prodloužení čtenáři mimo knihovnu

…
…
…
…
…

8.409
1.274
4.779
162
1.365

o Kopírovací služby
Stálý zájem o využití kopírovacích služeb trvá přestože knihovna může poskytnout jen
černobílé kopírování. Tento rok jej využilo 895 návštěvníků (více než o 100 více) pro něž
jsme zhotovili 7.530 placených kopií v hodnotě 17.943- Kč. Tedy opět o něco více než vloni.
Na základě zákona o kopírovacích službách odvádí knihovna svazu Dilia poplatky 0,20 hal
za kopii autorských děl. Převážná většina kopií jsou soukromé materiály návštěvníků
(občanské doklady, dopisy, zprávy…)
o Vzdělávání
Pod názvem Přítel počítač organizovala knihovna lekce základů práce na PC pro
seniory a ostatní, kteří se chtějí naučit pracovat na počítačích. Zprvu velký zájem lidí
i z okolních obcí však už byl v první polovině roku nasycen a proto se uskutečnilo pouze
9 vzdělávacích lekcí pro 10 účastníků.
-

Velmi kladně hodnocenou a náročnější vzdělávací akci je Virtuální universita třetího
věku (VU3V). Knihovna zprostředkovává seniorům nad 50 let přednášky organizované
Českou zemědělskou universitou v Praze. 33 studujících si vybralo v prvním semestru téma
„Etika“. Druhého semestru se zúčastnilo 36 studentů a jejich tématem byla „Kouzelná
geometrie“. Studenti mohou kdykoli přijít do knihovny kde jim pracovnice průběžně
individuelně pomáhají v případě potřeby v práci na počítači, při zpětném vyhledání
přednášek, testů…
Mimo pravidelných přednášek knihovna zorganizovala i úvodní
a závěrečná posezení s hudbou a občerstvením, kde účastníci zhodnotili studium . Celkem
se uskutečnilo 15 setkání VU3V- 2 závěrečná a 13 lekcí.
V tomto roce začala knihovna organizovat jazykové lekce pro děti i dospělé. Počet
studujících se pohyboval okolo 20, uskutečnilo se 40 lekcí angličtiny, při besedách s dětmi
MŠ zkušebně působila lektorka francouzštiny.

-

O Kulturně – výchovná a propagační činnost
-

K pravidelným kulturně-výchovným činnostem knihovny patří pořádání besed s autory,
ilustrátory a dalšími zajímavými osobnostmi kulturního života. Pravidelným

termínem se staly čtvrteční podvečery v čítárně jedenkrát měsíčně. Velký zájem projevili
návštěvníci o vyprávění autorky J.Janouškové nad knížkami o zdravé výživě nebo o křest
knihy Ptáci Českého ráje Zdeňka Mrkáčka. Zajímavé bylo setkání s oblíbeným autorem
knih pro děti i dospělé Vl.Hulpachem o keltských mýtech a dalších pověstech nebo večer
lužicko–srbské poezie se zahraničními autory.Tady bohužel zájem veřejnosti byl malý,
domníváme se ale, že je potřeba věnovat se tématům hodnotným i když ne populárním.
Celkem knihovna uspořádala 11 besed pro dospělé, kterých se zúčastnilo 221 návštěvníků .
Spolu s kinem Jitřenka se knihovna podílela na organizaci besedy a na nákladech na pořadu
LiSTOVáNí knihou anglického autora C.D.Payne v sálu kina, kam přišlo téměř
80 posluchačů.
V listopadu jsme uspořádali v prostorách
čítárny
ve
spolupráci
s místním
patchworkovým klubem prodejní výstavu
výrobků, kterou shlédlo 875… návštěvníků
Při příležitosti Března – měsíce čtenářů
uspořádala naše knihovna setkání
s
nejvěrnějšími
čtenáři,
kteří
navštěvují tuto knihovnu již celá desetiletí.
Ocenila jejich vytrvalost drobnými dárky a
vyhlásila Čtenářkou roku paní Danu
Ceéovou, která
semilskou knihovnu pravidelně navštěvuje
již od roku 1937. Ta se dočkala i ocenění
na regionální úrovni.
Náměstkyně
hejtmana LK Lidie Vajnerová a ředitelka
Krajské vědecké knihovny jí předaly ve
čtvrtek 22.března 2012, mezi sedmi
nominovanými z celého kraje
v
Krajské vědecké knihovně Liberci cenu
Čtenář roku Libereckého kraje 2012.
-

-

Knihovna se snaží podchytit především dětské čtenáře.
Jsme si vědomi povinnosti pěstovat v dětech lásku ke knize, literatuře a vztah ke kulturním
hodnotám. Proto pořádáme pro děti setkání s autory a k tomu je třeba zajistit finance.
V tomto roce se podařilo získat z odboru školství Krajského úřadu v Liberci grant s názvem
„Píší prop nás, chceme je poznat“ ve výši 10 tisíc korun. Díky tomu bylo možné uspořádat
např. 2x besedu s mladým spisovatelem Janem Opatřilem . V dětském oddělení se
zúčastnilo 67 děti 2.-3. tříd základních škol. Velice děti zaujal, četl z knížek o Kapříku
Metlíkovi, vyprávěl si s nimi o přírodě… . Pro téměř 70 dětí i dospělých zajímavě vyprávěla
regionální autorka Klára Hoffmanová Pospíšilová o několika svých knížkách i o práci
veterinářky. Dobře byla přijata i beseda se šéfredaktorkou časopisu pro děti Junior, o kterou
projevily zájem děti 3 tříd.
Další pořady pro školy jsme směrovali na seznámení s dětskými spisovateli, pohádkami
a pověstmi či ročními období - uspořádali jsme tedy např. 5x povídání o Karlu Čapkovi
a jeho Pejskovi a kočičce pro 75 dětí MŠ, 3 setkání nad knížkou I. Březinové Teta to plete pro

46 dětí, nad Indickými pohádkami se bavilo 66 dětí MŠ ve 4 setkáních, Pohádku na říjen
navštívilo 74 dětí z MŠ. 4 pořady Kocour v botách byly obohaceny lekcemi francouzštiny pro
ty nejmenší a vyslechlo si je 67 dětí.
Pro starší děti byly určeny Staré řecké báje a pověsti, v nichž děti nejen poslouchaly ale
i soutěžily a pracovaly. Na pěti setkáních bylo 97 dětí ZŠ Semil a Podmoklic a pro 46 dětí
jsme uspořádali dvakrát vyprávění o B. Smetanovi s poslechem klasické hudby. Novým
zajímavým pořadem byla beseda o ilustrátorovi a animátorovi Jiřím Trnkovi, při níž se děti
naučily vyrobit si část vlastního animovaného filmu .
- Poprvé jsme si jej zkusili připravit s dětmi na Noci s Andersenem, které se zúčastnilo
19 dětí s nimiž přenocovaly 4 knihovnice . Krátký šot mohla poté veřejnost vidět
na Facebooku. Dalších 50 dětí 4.tříd ZŠ Semily I si pak ještě třikrát v knihovně vyprávělo
o Trnkovi a animovalo.
- Koncem školního roku pravidelně organizujeme tzv. Slavnost slabikáře pro prvňáčky,
kteří musí prokázat své čtenářské umění a znalost knížek. Poté jsou pasovány na čtenáře
knihovny a obdrží svoji první průkazku. Díky zapojení do celostátního projektu „Knížka pro
prvňáčka“, kterou organizuje na podporu čtenářství Národní pedagogická knihovna
Komenského v Praze, se podařilo získat zdarma pro každého pasovaného prvňáčka i zcela
ojedinělou knížku vydanou jen pro tyto nahlášené děti. V tomto roce se účastnilo
7 prvních tříd ze Semil, Chuchelny a Loukova se 113 dětmi.
Kromě seznamování s autory a jejich díly se knihovna snaží přiblížit dětem různé lidové
zvyky a tradice a literaturu s nimi spojenou. Proto jsme se snažili zapojit je touto
formou do dvouletého celostátního projektu Kde končí svět, který byl tentokrát zaměřený
na Český rok. Děti měly psát a malovat o našich tradicích, přírodě, životě… tak, aby
z nejlepších prací mohla vzniknout kniha pro děti v Malém Himaláji! Každý kraj si vylosoval
příslušné období, Libereckému kraji připadl leden. Proto jsme v knihovně vypsali k tématu
soutěže : 26 dětí popisovalo zvyky, svátky, denní život této doby. Výtvarné soutěže pro žáky
ZŠ s názvem„Česká zima aneb od Tří králů k Masopustu“ se zúčastnilo 45 dětí od 9 do 15
let. V březnu jsme uspořádali v čítárně knihovny vernisáž obrázků, které se zúčastnily 3
třídy ZŠ. Autoři vítězných prací tohoto projektu byli odměněni cenami a v červnu pak byli
pozváni spolu s nejlepšími čtenáři dalších knihoven kraje na hrad Valdštejn, kde byli
pasováni na Rytíře krásného slova. Účastnili se zde také nejlepší dětští vypravěči .
Uspořádali jsme opět tradiční vynášení Morany pro děti ZS Semily I a MŠ Luční
a Na Olešce. Zúčastnilo se 180 dětí. Na tuto tradici navazují besedy o Velikonocích,
které pořádáme pro školy již více než dvacet let. 15 besed se zúčastnilo 240 dětí ZŠ Semil I
a II, praktická škola a MŠ Luční a Na Olešce.
- Při této příležitosti jsme opět uspořádali dobrovolnou sbírku „Kuře dětem“
na podporu společné sbírky Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a České televize
Pomozte dětem! Od dětí jsme vybrali a odeslali na účet nadace částku 1.064,- Kč. –
V květnu
jsme
se
zapojili
do regionální soutěže dětských
vypravěčů
Klubka
dětských
knihoven s názvem „Čteme všichni,
vypráví jen někdo. Ve spolupráci
s dramatickým
kroužkem jsme
v dubnu
připravili
v knihovně
místní kolo, kterého se zúčastnilo 9
dětí. Ty postoupily do regionálního

kola v prostorách kina Jitřenka v květnu . Celkem se zde účastnilo 38 dětí Semil, Turnova,
Liberce a Jablonecka. Vítězové kategorie jednotlivců a rodinného vyprávění postoupili na
přehlídku v Jičíně, která se konala v říjnu.
Od roku 1990 pravidelně školy vyžadují vyprávění o Vánocích. Letos jsme uspořádali 16
besed pro 280 dětí ZŠ a MŠ. Kromě pořadu o základních tradicích a Krkonošských Vánoc
jsme nově zařadili Vánoce ve Francii. Těmto pořadům předcházelo setkání veřejnosti – dětí
a dospělých v dětském oddělení o 1. adventní neděli. V podvečer se sešlo 52 dětí a rodičů,
kteří si připomněli krátce tradici Adventu. Po rozsvícení vánočního stromku na terase
Města Semily a vypustili pod vánočním stromem na náměstí balónky s přáním.
- Malí čtenáři nacházejí v knihovně během roku oblíbené soutěže, kvizy a další úkoly.
Začátkem roku dáváme dětem možnost zapojit se do celostátní ankety SUK . O nejlepší
knížku vydanou v předchozím roce letos hlasovalo ale jen 6 dětí. 22 dětí luštilo křížovku na
téma „westernů, kterou připravila knihovnice dětského oddělení k příležitosti
Westernového dne pořádaného Městem Semily. Dalšími soutěžemi děti hádaly názvy
knížek, jména spisovatelů, pohádkové postavy… Oblíbeným tématem byl Hallowen,
k němuž luštily osmistěnku a další soutěžní otázky. Děti se mohly zapojit i do kvízu ke knize
Hobit a získat tak odměnou vstupenky na premiéru filmu.
(Podrobný seznam všech akcí viz příloha)
o Spolupráce s různými organizacemi
V tomto roce jsme opět vypomohli Muzeu a Pojizerské galerii s organizací soutěže pro
děti nazvanou Běh proti času, psychologická poradna v dětském oddělení uspořádala 2x
lekce práce s problémovými třídami pro 50 dětí, běžně spolupracujeme s kinem Jitřenka.
Jednalo se o už uvedenou spolupráci v organizování LiSTOVáNí, snažíme se ale i o podporu
návštěvnosti filmů pořádáním soutěží o vstupenky na premiéry filmů. Byla to fotosoutěž
k Březnu měsíce čtenářů s názvem Sladký život s knihovnou, které se zúčastnilo 12 lidí a
další fotosoutěž v říjnu na téma Podzimní variace s 9 účastníky. Další soutěží byl kvíz na
téma Hobit, kterého se účastnilo 10 dospělých i děti. Zapojili jsme se do některých akcí
Města Semily jako byl westernový den nebo rozsvěcení vánočního stromu, k němuž odbor
kultury zakoupil dětem materiál na vypouštění balonků s přáním Ježíškovi.
V domově pro seniory Sociální služby Semily
zajišťuje knihovna pravidelné půjčování knih
ve své pobočce. V tomto roce jsme pro nemoc
pracovnice , s níž máme uzavřenu dohodu,
zajišťovali tuto službu po tři měsíce vlastními
silami. Průběžně chodí pracovnice knihovny
důchodcům předčítat. Koncem roku jsme
zdejší ve společenské místnosti uspořádali
menší výstavu patchworku . Ve spolupráci se
ZŠ F.L.Riegra, jejíž žáci pomáhají s vozíky, jsme
uspořádali
pro
důchodce
prohlídku
knihovny

V tomto roce došlo nově ke spolupráci s Nemocnicí Semily. Knihovna dodává pro
pacienty pravidelně knihy a zvukové dokumenty.
o Pronájem prostor.
Knihovna podnajímá prostory čítárny za poplatek dle schváleného ceníku. V tomto roce je
navíc využili někteří kandidáti do prezidentských voleb (Soňa Paukertová a Jos.Hausmann)
k setkání s občany. Prostory jsou využívány především k jazykovým kurzům, výstavám.

HOSPODAŘENÍ :
MĚSTSKÁ KNIHOVNA A REGIONÁLNÍ ODDĚLENÍ CELKEM :



Výnosy +

Plán
3.486.000,-

Skutečnost
+ 3.599.506,-

Náklady -

3.486.000,- + 3.492.232,-

výsledek
+ 113.506,6.232,+ 107.274,- Kč

1.
-

Příjmy = VÝNOSY
dotace Města Semily
příspěvek KÚ Liberec na výkon RF
tržby z prodeje služeb
podnájem prostor
dotace, granty

2. Výdaje = NÁKLADY
- hospodaření MěK
- výkon regionálních funkcí
1.241.000,-

…
…
…
…
…

2.095.000,1.241.000,237.982,8.530,17.000,+ 3.599.506,-Kč

…

2.251.232,…
- 3.492.232,- Kč

Účet

Název

501

Materiál, drobné nákupy
Knihy, CD

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA

REGIONÁL
ODDĚLENÍ

47.701,-

14.073,-

146.585,-

209.118,-

Časopisy,noviny

9.016.-

511

opravy

5.844,-

512

cestovné

13.101,-

513

reprezentace

3.347,-

7.859,-

celkem

518

služby

42.201,-

Nájem, energie

130.424,476.825,-

521

Mzdové náklady

1.038.202,-

708.000,-

524

Zákonné sociál. pojištění

351.704,-

237.079,-

527

Zákonné sociál. náklady

14.773,-

22.670,-

549

Jiné ostatní náklady

13.709,2.251.231,-

1.241.000,-

3.492.231,-

 OSTATNÍ Knihovna se zapojuje do různých celostátních aktivit – již druhým rokem jsme se
přihlásili do vyhodnocování výkonu a kvality činnosti knihoven metodou benchmarkingu,
kterou provozuje Národní informační a poradenské středisko pro kulturu v Praze. Pro porovnání
uvádíme statistiku knihoven měst srovnatelných počtem obyvatel :
( KF = knihovní fond )

knihovna
populace
KF/1000 obyv.
% obnovy KF
Přírůstek /1000 obyv.
Periodika /1000 obyv.
Internet /1000 obyv.
Plocha /1000 obyv.
Stud.místa /1000 obyv.
Úvazky /1000 obyv.
Úvazky /1000 čten.
Úvazky /1000 návšť.
Provozní doba
%výdajů z rozp. města
% obsl. populace
% mládeže
Návštěvy / obyv.
Virtualní návštěvy / obyv.
% návštěv internetu.
Výpůjčky / čtenář
Obrat KF
Kultur.a vzděl. akce/1000 obyv.
Inter. služby

SEMILY
8567
4346
2,8
120
4,7
1,5
67
5,3
0,5
3
0,12
36
1,4
18
41
4,0
1,3
36
28
1,16
27,6
10

Milevsko
8599
8928
4,1
369
25,9
0,7
74
2,4
0,9
3
0,16
36
1,8
25
58
5,5
1,0
7
33
0,93
10,2
11

Tišnov
8646
4277
5,0
214
4,1
1,5
69
5,2
0,6
2
0,11
30
0,5
36
73
4,9
1,6
8
25
2,09
34,1
8

Duchcov
8766
5362
2,3
121
12,2
1,1
23
1,4
0,5
6
0,33
26
1,3
9
17
1,6
0,3
17
48
0,84
18,7
10

Provozní nákl. /1000 obyv.
Náklady KF/obyv.
Náklady EIZ/obyv.
Náklady KF/výpůjčky
%provoz.nákl.
% nákladů na KF
% osobních nákl.
% získaných dotací
% vlast. příjmů

11,15
0,63
0,00
0,13
31
6
64
2,9
8,3

17,82
2,39
0,17
0,29
24
13
62
1,8
3,4

9,77
1,36
0,00
0,15
27
14
59
4,7
10,2

8,99
1,03
0,00
0,23
15
11
73
0,0
2,0

V r.2012 jsme se zúčastnili také fotografické soutěže „Rozkvetlá knihovna“, kterou
vyhlásil SKIP , Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Svaz květinářů a floristů ČR.
Semilská knihovna se umístila mezi dvaceti vítěznými knihovnami ČR, které získávají zdarma
předplatné časopisu Zahrada-Park-Krajina pro rok 2013 .

 VÝKON REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ
Za regionální oddělení zpracovala Jitka Vanclová :
Pro základní knihovny okresu zajišťují tuto činnost 3 pracovnice na 2,6 pracovního úvazku
ZHODNOCENÍ ČINNOSTI
Městská knihovna v Semilech byla pověřena - dle znění Zákona č. 257/2001Sb., o knihovnách
a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (§ 11, odst. 4)
výkonem regionálních funkcí pro oblast knihoven Semilska.
Náplň činnosti vychází z „Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k zajištění výkonu
regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky“ a z „Koncepce
zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Libereckého kraje 2007 – 2015“.

1. Základní cíle regionálních funkcí v obvodu působnosti MěK v Semilech
1.1 Síť obsluhovaných knihoven
Síť knihoven k 31.12.2012 tvoří:

- 1 pověřená knihovna (Semily)
- 8 profesionálních knihoven (Harrachov, Jablonec n.J., Jilemnice, Lomnice n.P., Rokytnice
n.J., Rovensko p.Tr., Turnov, Vysoké n.J.)
- 6 poboček profesionálních knihoven (Dolánky, Malý Rohozec, Mašov Semily– Penzion,
Turnov II., Výšinka)
- 60 neprofesionálních knihoven (viz seznam základních knihoven)
- 2 pobočky neprofesionálních knihoven (Horní Štěpanice, Zálesní Lhota)
Služby poskytujeme následujícímu okruhu knihoven (včetně poboček):
8 knihoven profesionálních – s pracovním úvazkem nad 15 hodin týdně
60 knihoven neprofesionálních – s pracovním úvazkem do 15 hodin týdně
2 pobočky obecních knihoven
70 obsluhovaných knihoven celkem.
Služby neposkytujeme pěti pobočkám Městské knihovny Turnov a pobočce Měk Semily.
V závěru roku 2012 byla z evidence MK ČR vyřazena Obecní knihovna Chutnovka, jejíž knihovní
fond byl převeden do fondu Obecní knihovny Bělá u Turnova (obě knihovny zřizuje Obec
Mírová pod Kozákovem). Již delší dobu nepracují Obecní knihovny Bystrá n. Jiz. a Vítkovice.
Z konzultace se zřizovateli vyplynulo, že knihovny zatím nechtějí odhlašovat z evidence MK ČR.
V obou případech se čeká na to, až budou k dispozici vhodné prostory pro umístění knihovny.
Knihy jsou provizorně uloženy ve skladech.
Další evidované knihovny v okrese Semily jsou – Knihovna Státního oblastního archivu
v Semilech a Knihovna Muzea Českého ráje v Turnově.
1.2 Personální zajištění regionálních služeb
Počet pracovníků zajišťujících výkon regionálních služeb pro knihovny okresu Semily zůstává
i nadále stejný – 2,6 přepočteného pracovníka. Všichni zajišťují odbornou knihovnickou
činnost v rámci regionálního oddělení.
1. Plnění základních standardů pro výkon RF
2.1 Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
V souladu se standardem pro výkon regionálních funkcí byly v roce 2012 navštíveny všechny
knihovny (obecní úřady) minimálně jedenkrát. Uskutečnili jsme celkem 197 metodických
návštěv ( 2,85 návštěvy na jednu obsluhovanou knihovnu) a poskytli 77 konzultací. V rámci
návštěv a konzultací jsme se zaměřili zejména na následující problematiku:
VISK3 – Informační centra veřejných knihoven
Knihovny a jejich zřizovatele jsme informovali o vyhlášených grantových programech.
Zájemcům jsme na vyžádání rozeslali vzorové žádosti a pomohli s vypracováním grantů pro
rok 2013 (Měk Jilemnice, MK Studenec, MK Doubravice) uskutečnili jsme kontroly věcného
plnění projektů VISK (Měk Lomnice n.P., Měk Jablonec n.J., Měk Turnov, Měk Vysoké n.J.).
Internetizace knihoven
Počítač s připojením k internetu poskytuje naprostá většina knihoven přímo ve svých
prostorách, v několika málo případech je počítač i nadále umístěn – zejména z nedostatku
vhodných prostor či z důvodu snadnější dostupnosti mimo provozní dobu knihovny – na
detašovaném pracovišti. Ve všech případech se jedná o sídla obecních úřadů. Podmínku
o přístupu uživatelů k internetu převážně z prostorových důvodů nesplňují 3 knihovny
(zřizovatelé situaci řeší). 2 knihovny jsou stále mimo provoz.
- Webové stránky knihovny – doporučujeme šablony, spolupracujeme při jejich vypracování.

V rámci metodických návštěv s knihovníky a zřizovateli řešíme běžné problémy jednotlivých
knihoven.

2.2 Statistika knihovnických činností, rozbory činností
Statistické výkazy základních knihoven regionu zpracováváme v programu NIPOS
a Stat2008 z SVK Hradec Králové, výstupem jsou sumáře základních knihoven
s profesionálními pracovníky, s neprofesionálními pracovníky a celookresní sumář. Statistické
výkazy nám umožnily vypracovat přehled výsledků činnosti jednotlivých knihoven za rok 2011 a
rozbor plnění doporučených standardů knihovnických činností, se kterými knihovníky následně
seznámíme v rámci metodických návštěv či konzultací.
Zpracované výkazy s komentáři zasíláme do KVK Liberec a Ministerstvu kultury ČR.
Knihovníkům poskytujeme metodickou pomoc zaměřenou na správné vyplnění statistických
výkazů.
Počet obsloužených knihoven – 70.
2.3 Vzdělávání knihovníků, porady
V roce 2012 jsme z důvodu dlouhodobé nemoci pracovnice metodického oddělení neuskutečnili
plánované porady knihovníků profesionálních a neprofesionálních knihoven regionu. Aktuální
problémy v jednotlivých knihovnách byly tedy řešeny individuálně v rámci metodických
návštěv. Kolegyně a kolegy jsme seznámili s činností a výsledky knihoven v uplynulém roce, s
aktivitami regionálního oddělení Měk Semily atd.
Knihovníci našich základních knihoven mají možnost účastnit se vzdělávacích kurzů „Přítel
počítač“ a „VU3V – Virtuální univerzita 3 věku“, které pořádá Měk Semily.
Knihovníky pravidelně informujeme a k účasti doporučujeme vzdělávací akce, porady
a semináře v KVK Liberec, NK ČR atd.
2.4 Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
Výměnný fond Městské knihovny Semily obsahuje 26.331 svazků. Přírůstek v roce 2012 činil
1.445 knihovních jednotek, přičemž zakoupeno bylo 1.230 knihovních jednotek za 209.119,- Kč
(skutečná hodnota zakoupených knih byla 277.388,- Kč, sleva činila 68.269,- Kč).
215 knihovních jednotek jsou dary.
Zejména menší knihovny, které mají omezené finanční prostředky na nákup vlastního fondu,
vítají tuto možnost zkvalitnění a rozšíření nabídky svým čtenářům. Knihy jsou odborně
knihovnicky zpracované (počítačový program Clavius) a technicky upravené (zabalené do folie,
orazítkované, opatřené štítky, kódy, knižními a katalogizačními lístky). Soubory výměnného
fondu si knihovníci mohou vybrat osobně, případně se o počtu a skladbě titulů dohodnou
telefonicky či e-mailem.
Protože v poslední době dochází k nárůstu požadavků knihovníků menších knihoven
o zapůjčení titulů povinné školní četby, cíleně tento fond doplňujeme.
V uplynulém roce bylo do 57 knihoven rozvezeno celkem 169 souborů s 7.847 svazky převážně
nových knih ( 2,96 souboru na 1 obsluhovanou knihovnu; 137 knih na 1 obsluhovanou
knihovnu). Těm knihovnám, které mají automatizovaný knihovní systém, jsou soubory
výměnných fondů stahovány do PC.
Pro distribuci výměnných fondů využíváme auto z KVK Liberec, jehož velké úložní prostory
umožňují efektivnější využití (lze naložit více beden s knihami, s krabicemi se nám snadněji
manipuluje atd.). Obsluhovaným knihovnám jsme distribuovali více než 10.000 knih (kromě
výměnných fondů jsou to knihy pořízené z prostředků obcí, dary atd.).

O knihy VF nemá zájem (i přes naši trvalou nabídku) Místní knihovna Bukovina, knihy nechtěli
ani v Kotelsku a Horkách u St.Paky (momentální nezájem obyvatel obce o
knihovnu ). Knihovny ve Vítkovicích a Bystré n.J. jsou nadále mimo provoz.
2.5 Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Aktualizaci a revizi knihovních fondů provádíme průběžně (na požádání knihovníka
či zřizovatele knihovny). V roce 2012 jsme uskutečnili revize a aktualizace v devíti základních
knihovnách přičemž bylo zpracováno celkem 29.281 knihovních jednotek. Součástí revize je
zaevidování dosud nezapsaných knih, vypracování seznamů chybějících knih, odstraňování
chyb zjištěných při revizi, dohledávání, odpisy knih z přírůstkových seznamů, balení knih do
ochranné folie atd.
MK Horka u St.Paky i přes naše upozornění na znění § 16 knihovního zákona provádí revizi
každoročně v rámci inventury majetku obce.
V průběhu revize provádíme aktualizaci fondu a většinou i přestavění a přeznačení fondu
naučné literatury včetně instalace nových rozřaďovačů MDT a orientačních nápisů.
Po dokončení revize pomůžeme s úpravou a úklidem knihovny.
2.6 Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele a jejich
distribuce
Na základě smluv uzavřených se zřizovateli místních knihoven zajišťujeme nákup trvalého
fondu. Této časově poměrně náročné služby využily 3 knihovny (Košťálov, Martinice
a Poniklá). O dalších smlouvách se vedou jednání, která však nejsou příliš úspěšná - starostové
poukazují na nedostatek finančních prostředků s tím, že budou využívat pouze výměnných
souborů, případně něco málo nakoupí sami. Pro dalších 5 základních knihoven (Tatobity,
Roztoky u Jil., Peřimov, Studenec a Přepeře) nakupujeme knihy na základě konkrétní
objednávky, kterou následně fakturujeme.
Pro celkem 8 knihoven bylo zakoupeno 242 knihovních jednotek v celkové částce 45.173,- Kč
(skutečná cena knih je 62.953,- Kč, sleva činí 17.780,- Kč). Knihy, které pro knihovny
nakoupíme, odborně zpracujeme v souladu s celostátními pravidly nutnými pro rozvoj
automatizovaných knihovnických systémů, zabalíme do ochranné fólie, na požádání knihovníků
zapíšeme do přírůstkových seznamů. K jednotlivým zásilkám knih přikládáme dodací listy. O
čerpání prostředků vedeme přesnou evidenci a na konci roku nákup knih trvalých fondů
jednotlivým zřizovatelům vyúčtujeme.
Knihovníci využívají naší nabídky na odborné knihovnické zpracování jimi vybraných
a zakoupených knih nebo darů (zápis do přírůstkového seznamu, katalogizace, technická úprava
knih, distribuce, odpisy knih atd.) – této nabídky využilo 67 knihoven, přičemž jsme zpracovali
4.514 knihovních jednotek.
Všechny výše uvedené činnosti jsou evidovány.
2.7. Servis automatizovaných knihovních systémů
Tuto službu z důvodu absence odborného pracovníka neprovádíme. V případě potřeby
doporučíme či zajistíme specialistu.
V rámci metodických návštěv a konzultací řešíme běžné problémy s PC technikou a knih.
programy (LANIus, Clavius), vysvětlujeme pracovní postupy v těchto programech – zejména
vkládání knih do PC, případně do knihoven za účelem vkládání knihovního fondu zajíždíme
sami (MK Poniklá).

2. Další služby knihovnám zajišťované pověřenou knihovnou

3.1. Webové stránky „pro knihovny“
Nadále se řeší správa a údržba webových stránek Měk Semily – současná situace není z hlediska
aktualizace příliš ideální. Knihovníky i zřizovatele informujeme o dostupných šablonách,
nabízíme spolupráci na vypracování stránek atd. Protože se jedná převážn o starší kolegyně
a kolegy, mnohdy se nám nedaří je přesvědčit.
Vlastní webové stránky (nebo jsou prezentovány na stránkách městských úřadů) mají všechny
profesionální knihovny. Měk Rovensko p.Tr. na stránkách pracuje.
3.2. Ostatní činnosti
Zhruba 1/3 obecních knihoven nedosahuje běžných standardů ať už v poskytovaných službách
(nedostatečný a zastaralý trvalý knižní fond - mnohde se vlastně půjčují pouze výměnné fondy),
nebo jsou zde špatné podmínky v umístění a vybavení knihovny. Zřizovatele a knihovníky na
tuto skutečnost upozorňujeme, nabízíme naši spolupráci při řešení.
Zvyšuje se počet obcí, kde se prostory knihovny využívají k dalším účelům (informační
středisko, spolková místnost, zasedací místnost obecního úřadu, klubovna atd.).
Po rekonstrukci byl obnoven provoz v MK Rakousy. Zde jsme provedli rozsáhlou aktualizaci
knižního fondu, který byl nově zapřírůstkován a umístěn do nových skříní.
Také MK Klokočí, která je umístěna v zasedací síni obecního úřadu, prošla rekonstrukcí
a v roce 2012 obnovila činnost. I zde došlo k aktualizaci knih a jejich roztřídění do nových
skříní.I v knihovnách v Mříčné a Ohrazenicích došlo k úpravě prostředí – nová okna,
vymalování, nový nábytek.
Obecní knihovna v Košťálově získala ocenění v rámci „Knihovny roku“ za rozmanitou nabídku
služeb a aktivit na vysoké úrovni v nápaditém a příjemném prostředí nově zrekonstruované
knihovny.
Z evidence MK ČR byla zřizovatelem (Obec Mírová pod Kozákovem) vyřazena Obecní knihovna
Chutnovka, jejíž knihovní fond byl zaktualizován a včleněn do fondu Obecní knihovny v Bělé
(stejný zřizovatel).
Obecní knihovna v Bělé byla přestěhována do nových prostor (penzion s pečovatelskou službou)
a koncem roku zahájila činnost.
V neprofesionálních knihovnách Bělá u Turnova, Bradlecká Lhota, Doubravice, Křižlice,
Kundratice, Rakousy a Svojek došlo ke změně knihovníka. Věnujeme jim zvýšenou pozornost,
vysvětlujeme základy knihovnické práce, seznamujeme je se systémem knihoven Libereckého
kraje, s funkcemi pověřené knihovny atd.
Navázali jsme spolupráci s podnikem Devro s.r.o. Jilemnice, kde chtějí zprovoznit oborovou
knihovnu.
Průběžně provádíme aktualizaci údajů v mapě knihoven Libereckého kraje, adresářích
a v evidenci knihoven.
V rámci rozvozů výměnných fondů do knihoven distribuujeme MVS, požadované knihovnické
tiskopisy a pomůcky, knihy „ České knihovny“, časopis Světlík a další.
Finanční zajištění RF
Finanční prostředky na zajištění výkonu regionálních funkcí pocházejí z rozpočtu Libereckého
kraje. Dotace činila 1.241.000,- Kč ( 17.985 Kč / 1 knihovna; 16,86 Kč / 1 obyvatel okresu). Počet
obyvatel okresu – 73.581 (k 1.1.2013).
Na nákup knih výměnných fondů bylo vyčleněno 209.119,- Kč, což je 16,85% z celkové dotace.

3.

4.

Závěr
Pracovnice regionálního oddělení Měk Semily se v rámci možností účastní vzdělávacích akcí,
pořádaných KVK Liberec (SKIP), NK Praha atd.
V květnu jsme se zúčastnili knižního veletrhu „Svět knihy“ v Praze; v září knihovnického
happeningu, který se uskutečnil při příležitosti zahájení Týdne knihoven v Písku. Získané
informace dál předáváme kolegyním a kolegům knihovníkům. Nadále zajišťujeme projekt
„Česká knihovna“ pro profesionální knihovny okresu Semily. Metodickou i praktickou činností
se snažíme o to, aby služby poskytované čtenářům základních knihoven okresu Semily byly na
srovnatelné úrovni v porovnání s ostatními knihovnami v kraji. Podrobně mapujeme stav,
technické vybavení, personální obsazení, složení knižního fondu, vztahy se zřizovateli atd.
_________________________________________________________________
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