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1. Základní informace 

1.1. Informace o příspěvkové organizaci 

 

Název organizace: Městská knihovna Semily, příspěvková organizace, Tyršova 49,  

513 01 Semily  

IČO:      00856100 

Číslo účtu:    19-1254030247/0100 

Ředitelka:    Mgr. Jitka Šedinová 

Telefon:    481 622 902, 725 890 173 

E-mail:     mk@knihovnasemily.cz 

Web:     www.knihovnasemily.cz 

Zřizovatel:    Město Semily 

Právní forma:   příspěvková organizace 

Zápis v OR:    Usnesením ze dne 16. 8. 2013 

  

1.2. Předmět činnosti 

Hlavní účel, pro který je Městská knihovna Semily, příspěvková organizace, zřízena, je poskytování 
veřejných knihovnických a informačních služeb občanům, při zachování rovných podmínek pro všechny 
občany a všestranné napomáhání všem formám vzdělávání občanů dle platných zákonů a využívání 
svěřeného i vlastního majetku a aktivit souvisejících s ním.  

Městská knihovna Semily, příspěvková organizace, v rámci pověření Krajskou vědeckou knihovnou 
v Liberci, poskytuje služby zaevidovaným základním knihovnám na úrovni okresu Semily. 

1.3. Doplňková činnost 

Předmětem doplňkové činnosti jsou tyto okruhy: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 
a 3 živnostenského zákona, obory činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a 
kopírovací práce; Velkoobchod a maloobchod. 

 

2. Personalistika 

2.1.  Pracovnice knihovny v roce 2018 

Během roku 2018 došlo v městské knihovně ke dvěma personálním změnám v kmenových 
zaměstnancích. K 31. lednu 2018 ukončila svou činnost na regionálním oddělení na pozici 
katalogizátorky paní Miroslava Vrbenská. Následující den nastoupila na pozici katalogizátorky paní 
Štěpánka Veberová). K 1. květnu 2018 rozšířila řady knihovnic na zkrácený úvazek paní Bc. Petra 
Luňáková, jejíž hlavní náplní je příprava besed v oddělení pro děti a mládež, příprava podkladů pro PR 
knihovny. K 30. září 2018 ukončili pracovní poměr na dobu určitou po dobu trvání projektu paní 
Kmínková a paní Tokárová, zaměstnávané prostřednictvím Úřadu práce ČR na úklid a hlavně pomocné 
knihovnické práce. 
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Personální složení je v roce 2018 následující: 
10/ resp. 9,8 přepočtených pracovníků, z toho 2,6 přepočteného úvazku pro zajištění 
regionálních funkcí (hrazeno z dotace Libereckého kraje na regionální funkce): 

 Ředitelka, Mgr. Jitka Šedinová, VŠ vzdělání, úvazek 1,0 
 Oddělení pro dospělé – Lenka Klikarová, Jana Hudská, SŠ odborné knihovnické vzdělání, úvazky 

1,0 
 Oddělení pro děti – Jana Baánová, SŠ vzdělání, úvazek 1,0, Bc. Petra Luňáková – VŠ vzdělání, 

úvazek 0,4 
 Regionální oddělení –Jitka Vanclová, SŠ odborné knihovnické vzdělání, Linda Bachmanová, SŠ 

vzdělání, úvazky 1,0, Štěpánka Veberová, úvazek 0,6, SŠ vzdělání 
 Úklidové práce – Kristina Könnyüová, ZŠ vzdělání, úvazek 1,0 
 Pomocné práce, Veřejně prospěšné práce prostřednictvím Úřadu práce ČR – Iva Petráková (do 

května), Liběna Tokárová, Monika Kmínková (do 30. 9. 2018) - smlouva na dobu určitou do 
30. září 2018, úvazek 2 x 0,9 (35 hodin týdně) 

2.2. Vzdělávání zaměstnanců 

I v roce 2018 je umožněno pracovnicím knihovny se dle potřebnosti, zájmu a především možností 
zastupitelnosti zúčastňovat vzdělávacích programů k prohlubování odbornosti a získávání nových 
zkušeností, které pak mohou uplatňovat při své práci. Takto se knihovnice v průběhu roku zúčastňovaly 
seminářů, konferencí a kurzů pořádaných především Národní knihovnou (dále NK), Krajskou vědeckou 
knihovnou (dále KVK) v Liberci, Svazem knihovníků a informačních pracovníků (dále SKIP), Sdružení 
knihoven ČR a dalšími institucemi: 

 
 Knihovnické minimum 

 Setkání knihovníků Libereckého kraje  

 Knihovna prakticky II 

 GDPR pro knihovny 

 Excel – kurz pro mírně pokročilé 

 Mediální gramotnost pro knihovníky 

2.3. Externí dodavatelé služeb 

 Zpracování účetnictví zajišťuje paní Dana Novotná. Spolupráce je na výborné úrovni, 

zpracování účetnictví probíhá bezproblémově a v předstihu požadovaných termínů  

 Zpracování mezd zajišťovala paní Helena Krejsová, spolupráce probíhá dle dohodnutých 

parametrů smlouvy a bezproblémově 

 Servis automatizovaného knihovního systému: Clavius - zajišťoval Ing. Luděk Škrabal, 

spolupráce byla bezproblémová, v říjnu roku 2019 byla uzavřena smlouva se společností Tritius 

Solution a. s. na up grade licence, servis a cloud knihovnického systému Tritius 

3. Prostory knihovny 
Knihovna již osmým rokem sídlí v multifunkční zrekonstruované budově Jitřenka, na exkluzivním 

místě v centru města. Prostory plně vyhovují provozu moderní veřejné knihovny. Nově je oddělena 
knihovnická a veřejná síť a posílen objem dat pro internetové připojení. 

3.1. Oddělení pro děti 

Oddělení pro děti a mládež sídlí v druhém patře Jitřenky, prostor je světlý a přívětivý, návštěvníci 
(děti i rodiče) do něj vstupují bez bot nebo s ochrannými návleky. V chodbě před oddělením je věšák a 
botník, k uložení osobních věcí mohou děti využít uzamykatelné skříňky o patro níže, v oddělení pro 
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dospělé (nejen cenné věci si zde mohou uložit cestou do dětského oddělení a při odchodu opět 
vyzvednout). Je zde pouze jeden počítač, ze kterého je přístupný pouze katalog knihovny. Potřebují-li 
si děti mladší 15 let vyhledat na internetu cokoliv v rámci školních povinností, mají možnost tak učinit 
v oddělení pro dospělé (o patro níže).  

3.2. Oddělení pro dospělé 

Oddělení pro dospělé obývá první patro Jitřenky. Je to moderní, členitý prostor, který skýtá možnost 
odpočinku, klidu, ale i možnost k přátelskému posezení. Počítače v oddělení jsou situovány do dvou 
míst, část je umístěna na galerii a část u vchodu na terasu. Na toaletě je k dispozici přebalovací pult. 
Velice oblíbený je dětský koutek umístěný strategicky vedle oddělení s periodiky. V roce 2018 se 
podařilo drobnou úpravou současného mobiliáře vybudovat také tzv. teen zone pro dospívající čtenáře 
ve věku 14+. K dispozici jsou nové sedací vaky, notebook s katalogem a samozřejmě i vhodné knihy 
(young adult, sci-fi, audioknihy)  

3.3. Regionální oddělení 

Regionální oddělení a ředitelna sídlí v přízemí Jitřenky, prostory jsou vyhovující. Pro rok 2019 
navrhujeme výmalbu kanceláří. Výměnný fond je uložen ve skladu s moderními mobilními regály.  

3.4. Čítárna knihovny – mobilní počítačová učebna 

Čítárna knihovny není volně přístupná veřejnosti. Otevírá se na vzdělávací a kulturní akce, které 
pořádá knihovna. Režim volného přístupu se v minulosti ukázal jako nepraktický, knihovnice sedící za 
výpůjčním pultem na čítárnu nedohlédne.  

Na vybrané akce jsou instalovány notebooky. Čítárna je zcela vyhovující z pohledu výuky počítačů a 
univerzity. V čítárně jsou nové stohovatelné židle, do budoucna navrhujeme pořízení skládacích stolů, 
aby při větší návštěvnosti akce mohly být rychle odklizeny.     

3.5. Vestibul Jitřenky 

Vestibul Jitřenky je od dubna 2013 využíván k pravidelným burzám knih. Ty se staly vyhledávanou 
akcí pro mnoho obyvatel Semil i blízkého okolí, v červenci i pedagogů z celé České republiky. Knihy do 
burzy jsou přijímané od dárců, přebrány, rozděleny podle skupin, nevyhovující odloženy pro odvoz do 
sběru. Část knih je přijata do fondu knihovny, ať už do stálého či výměnného. Burzy probíhají vždy 
zpravidla každý třetí pátek v měsíci a navštíví je v průměru 350 osob.  

3.6. Pobočka v Sociálních službách Semily 

Ve své pobočce v domově pro seniory Sociální služby Semily zajišťuje knihovna pravidelné výpůjční 
služby každou středu. Během roku chodí pracovnice knihovny příležitostně důchodcům předčítat. Při 
každé návštěvě je samozřejmostí odnos knih až k lůžku klienta. Celkem je zde registrováno 16 aktivních 
čtenářů. Počet výpůjček stoupl na 1370 kusů. 

4. Hospodaření knihovny 
 

 Dosažen hospodářský výsledek ve výši 8 321,70 Kč – vytvořen převážně z doplňkové 
činnosti, pořádání VU3V, burzy knih a pronájmů. Závazné ukazatele byly dodrženy. 

 Hospodářský výsledek bude rozdělen v plné výši do rezervního fondu.  

 Stavy fondů k 31. 12. 2018: fond kulturních a sociálních potřeb 57 709,99 Kč; rezervní fond 
tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 243 572,47 Kč a rezervní fond z ostatních 
titulů 16 819,43 Kč; fond odměn 68 087,- Kč;  

 Rezervní fond byl čerpán ve výši 50 700,6 Kč a z rezervního fondu byl posílen investiční fond 
ve výši 2 000 Kč. Organizace čerpala investiční fond ve výši 415 181 Kč na pořízení 
knihovního softwaru a náklady s ním spojené.  Organizace čerpala sponzorské dary ve výši 
5.732 Kč na nákup knih. 
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4.1. Rozpočet knihovny 

 Příspěvek zřizovatele činil 3 196 475 Kč, přičemž největší položku činily osobní náklady ve 

výši 1 640 240 Kč. Městská knihovna za nákup knih zaplatila cca 190 696,8 Kč. Předplatné 

periodik se vyšplhalo na 33 426 Kč.  

 Výraznou položkou v rozpočtu organizace je částka za pronájem prostor, kdy bylo zaplaceno 

celkem 484 297,96 KC Golf.  Ostatní služby, ve kterých jsou zahrnuty poplatky za telefony 

poštovné pro MVS, rozhlasové a televizní poplatky, částečně poskytované internetové 

připojení, správa sítě a knihovnického systému, činily cca 161 882,65 Kč. 

 Organizace s finančními prostředky hospodaří efektivně, v souladu se schváleným 

rozpočtem, náklady jsou hospodárné a účelné. Čerpání rozpočtu je průběžné.  

 Závazné ukazatele: 

• mzdy - limit nepřekročen 

• závazný ukazatel na pořízení knihovnického softwaru – vyčerpáno 

• závazný ukazatel na vydání publikace – vyčerpáno 

• závazný ukazatel na odvody z odpisů – vyčerpáno 

4.2. Dotační aktivita a sponzorské dary 

I v roce 2018 jsme se snažili získat finance z různých dotačních programů. V následující tabulce uvádíme 

přehled.  

Název projektu Poskytovatel dotace/grantu dotace/grant 

Dotace na pracovnice VPP ÚP Semily 232 621 

VISK 3 – vytvoření regionálního centra 
(Tritius) Ministerstvo kultury ČR 310 000 

Sponzorský dar - bezúčelový  Ekon PoL spol. s r.o. 3 000 

CELKEM   545 621 

 

   

4.3. Kontroly a audity 

V Městské knihovně Semily, příspěvkové organizaci, proběhlo v roce 2018 několik kontrol. 

Veřejnosprávní kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole pro rok 2017 z dubna roku 

2018 byla bez nálezu a taktéž i veřejnosprávní kontrola průběžná v říjnu a listopadu roku 2018. 

V květnu a červnu bylo kontrolováno hospodaření s veřejnými prostředky, dohody o poskytnutí 

příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP (spolufinancovaných z ESF) pro období od 1. 

května 2014 do 31. května 2016. Kontrolu provedl Úřad práce České republiky, resp. Krajská pobočka 

v Liberci, a závěr byl taktéž bez nálezu. V září 2018 kontrolovala Okresní správa sociálního zabezpečení 

plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v období od 1. října 2015 do 31. srpna 

2018, vše bylo v pořádku. V posledním měsíci roku pak byla zahájena kontrola zaměřená na dodržování 

zákona o archivnictví, spisové službě a příslušných vyhlášek SOA v Litoměřicích. Kontrolu provádí SOkA 

Semily. 

 Při kontrolách byla ze strany organizace poskytnuta potřebná součinnost. Nebyly shledány 

významné nedostatky. Opatření nebyla stanovena. Nebyly uděleny žádné sankce ani pokuty vůči 

Městské knihovně Semily, příspěvkové organizaci. 
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5. Knihovnictví – fondy, čtenáři, návštěvníci a služby 

5.1. Základní statistické údaje k 31. 12. 2018 

5.1.1. Knihovní fond  

 celkem 66 718 knihovních jednotek  

 přírůstků v roce 2018:  2 639 knihovních jednotek bylo nakoupeno v nákladu 350 695,20 Kč 

 úbytky v roce 2018:   2 398 knihovních jednotek  

 nákup a předplatné periodik v roce 2017:  42 titulů v hodnotě 33 462,- Kč 

  5.1.2. Počet registrovaných čtenářů  

 

Oproti celorepublikovému trendu máme v roce 2018 nárůst o 28 klientů. 

 Počet registrovaných čtenářů činí 1504, z toho 540 čtenářů do 15 let 

 Z celkového počtu čtenářů je stále 70% žen (a dívek) a 30% mužů (a chlapců) 
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5.1.3. Návštěvnost knihovny  

 35 678 návštěvníků (fyzických), z toho 2 976 návštěvníků využívajících internet v knihovně a  
7 391 návštěvníků kulturních akcí a 1 543 návštěvníků vzdělávacích akcí, 
celkem 8 934návštěvníků akcí pořádaných knihovnou. 
 
 

 
 
       
 
 
Stále klesá počet návštěvníků internetu, meziročně o cca 1 000, naopak vzrůstá počet návštěv wi-fi 
připojení či studia periodik/naučné literatury. Návštěvnosti také výrazně pomohlo konání výstav 
v prostorách knihovny, výrazný dopad mělo také uspořádání akce Klubu českých turistů v době konání 
Prodejní výstavy patchwork, kdy turisté navštívili i knihovnu. 
 

5.2. Služby knihovny v roce 2018 

Knihovna byla i v roce 2018 příjemným a neutrálním místem pro studium, trávení volného času i 
setkávání všech generací, místem reflektujícím požadavky veřejnosti na moderní funkční i estetické 
prostředí. Otevírací doba pro veřejnost je 36 hodin.  

 
 služby knihovny jsou přístupné bez jakýchkoliv bariér a jsou poskytovány všem bez rozdílu 

sociálního a ekonomického postavení, vzdělání, věku, etnické či náboženské příslušnosti, bez 
ohledu na jakýkoliv handicap pouze s rozdíly vyplývajícími ze zvláštních právních předpisů 

 
 i v roce 2018 jsme se snažili podporovat úlohu knihovny jako přirozeného centra rozvoje 

občanských i jiných komunit a jejich kreativity, aktivitami knihovny jako komunitního centra 
podporovat aktivní účast občanů na životě komunity, pomáhat vytvářet místní partnerství a 
budování komunit – výstavy, poskytování prostoru  
 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
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Návštěvnost knihovny

Vzdělávací akce Kulturní akce Návštěvníci celkem
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 samozřejmostí je naše stálá snaha o zlepšení čtenářské gramotnosti a schopnosti 
vyhodnocovat informace, o udržení si počtu dětí, které využívají knihovnu, zvýšení společenské 
prestiže četby - propagovali jsme četbu zejména u dětí a mládeže a aktivně podporovali 
čtenářskou gramotnost realizací aktivit zaměřených na práci s knihou – zapojili jsme se do 
projektu „Učíme se příběhem“, rozšiřujeme nabídku besed pro rodiče s dětmi, zřídili jsme 
koutek pro dospívající s literaturou „young adult“ 14+ (teenzone) 
 

 snaha o zatraktivnění prostředí knihovny i pro děti, které zatím nejsou velkými čtenáři, ale 
v přívětivém a klidném prostředí knihovny by se jimi mohly stát 

 
 podporovali jsme rozvoj knihovny jako centra neformálního celoživotního učení pro oblast 

zájmového vzdělávání a dále pro oblasti literární, počítačové a informační gramotnosti 
obyvatel s cílem zvýšení jejich schopnosti co nejefektivněji využívat informační zdroje – rozšířili 
jsme nabídku kurzů o „Uprav si svou fotku II“ 

 

5.2.1. Výpůjční služby 

 půjčování knih, map, novin a časopisů 

 půjčování hudby a mluveného slova – nově i v oddělení pro děti a mládež 

 meziknihovní výpůjční služba (MVS)  

 půjčování čteček elektronických knih 

 v dětském oddělení půjčujeme společenské hry, hlavolamy a nově i Kouzelné čtení 

 možnost prodlužování výpůjček online pomocí čtenářského konta, nový katalog 

V roce 2018 si čtenáři vypůjčili celkem 46 520 knihovních jednotek.  

Do statistiky se promítl přechod na nový knihovní systém Tritius, jehož zavedení proběhlo díky 

intenzivní přípravě bezproblémově, avšak v období letních prázdnin nedocházelo k automatickým 

prolongacím výpůjček, což se promítlo do celkové statistiky výpůjček, které poklesly o 605 kusů. 

Meziročně stoupl počet výpůjček v pobočce Penzion v Řekách. 

V roce 2018 jsme realizovali 240 požadavků čtenářů na dodávku knih z jiných knihoven. Sami jsme 
naopak poskytli prostřednictvím služby MVS 107 knih. 

5.2.2. Informační služby 

 poskytujeme pomoc s vyhledáváním informací na internetu 

 podávání informací k zadanému dotazu týkajícího se fondu knihovny 

 informace o programu knihovny a vybraných akcích, o rezervaci dokumentů pomocí e-mailu 

 vyhledání odborné literatury ve fondech jiných knihoven pro možnost zapůjčení 

prostřednictvím MVS 

5.2.3. Datové služby 

 v oddělení pro dospělé poskytujeme bezplatný přístup k internetu 

 v tomto oddělení nabízíme možnost bezdrátového připojení k internetu - wifi 

 v oddělení pro dospělé poskytujeme službu skenování dokumentů 

 základní pomoc s ovládáním počítače 

5.2.4. Reprografické služby 

 barevný tisk a kopírování až do formátu A3 

 laminování do formátu A4 

5.2.5. Kulturně-výchovné a vzdělávací služby 

 pořady a besedy pro školky, školy i pro veřejnost 
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 vzdělávací kurzy - kurzy trénování paměti, univerzita třetího věku, počítačové kurzy – 

rozšíření o úpravu digitální fotografie, kurz znakového jazyka, nově přednášky s waldorfskou 

tematikou 

 výstavy 

Více o těchto službách v samostatném oddíle 6. 

5.2.6. Doplňkové služby 

 půjčování dioptrických brýlí a košíků v oddělení pro dospělé, nabídka látkové tašky 

 přebalovací pult a dětský koutek v oddělení pro dospělé, zapůjčení nabíječky na telefon 

 možnost přinést starší knihy (či knihy z pozůstalosti nebo z důvodu stěhování) do knihovny 

 možnost pronájmu čítárny (včetně instalovaného projektoru, plátna, reproduktorů a 

flipchartu) 

 Semínkovna 

 Bibliobox 

 Kniha do vlaku – přerušeno v září 2018 z důvodu rekonstrukce nádraží 

 Semily čtou – čtecí koutek na městském úřadě 

5.3. Bibliobox a Kniha do vlaku 

V jarních měsících roku 2016 byl pořízen tzv. Bibliobox, který byl umístěn před budovu Jitřenky. 
Slouží pro navrácení výpůjček v době, kdy je knihovna zavřená, nebo i v případě, kdy klient knihy pouze 
vrací knihy a nechce vstupovat do objektu. Jeho narůstající využití ukazuje tabulka níže.  
 

VYUŽITÍ BIBLIOBOXU V ROCE 2016 a 2017 

BIBLIOBOX 5/2016 2017 2018 

Čtenáři využívajících box 712 1252 1620 

Počet vrácených titulů 94 1431 3569 

 

 

Semily čtou (knižní koutek) 
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5.4. Výpůjční systém 

V pondělí 22. října 2018 byl nasazen nový knihovní systém Tritius, převod dat proběhl bez 

problémů, zavřeno bylo pouze 2 hodiny v dopoledních hodinách. Požadavky na individuální nastavení 

systému byly kladně vyřízeny. 

6. Kulturní a vzdělávací činnost 

6.1. Statistika roku 2018 

V průběhu roku se v knihovně uskutečnilo 238 akcí s celkovým počtem 8 934 návštěvníků. 
Návštěvníci periodických akcí - Virtuální univerzity třetího věku, kurzů Trénování paměti a kurzů 
českého znakového jazyka – se od roku 2016 v rámci semestru či „školního roku“ započítávají každou 
návštěvou. Celkový výčet akcí uvádíme v kapitole 10. 
 

6.2. Pořady a besedy pro školky a školy 

Během roku 2018 jsme realizovali množství naučných pořadů a besed nejen pro děti základních i 

mateřských škol ze Semil, ale i z blízkého okolí. Výčet programů je bohatý, v roce 2018 byl zájem ze 

strany škol nepatrně nižší. Význam četby pro vývoj dítěte jistě není potřeba zdůrazňovat, výchova ke 

čtenářství a lásce ke knize se vine jako červená nit všemi aktivitami, které oddělení pro děti pořádá.   

Více kolová soutěž „Letem světem“ byla zorganizována na podporu naučné literatury a podporu 

vyhledávání dat v knihách. Všechny děti, které vyluštili všech pět kol, byly odměněny.  

I tento rok hostila knihovna v květnu místní i regionální kolo soutěže „Čteme všichni, vypráví jen 

někdo“, kterého se zúčastnilo cca 60 dětí okresu Semily. Výherci na základě posouzení odbornou 

porotou postoupili do oblastního kola, které se konalo v Jičíně.  

O prázdninách proběhl již tradiční pohádkový konec prázdnin, tentokrát věnovaný indiánům, 

kterého se zúčastnilo více jak 100 dětí.  

Již posedmnácté jsme se připojili k (již mezinárodní) akci na podporu čtení a čtenářství - Noc 

s Andersenem, tentokrát na téma Foglara a Rychlých šípů. Hledání indicií provedlo děti nejen 

knihovnou, ale i městem. Příběh vrcholil ve věži kostela. Rozluštění hádanky následovalo až v knihovně, 

kde děti přespaly. 

Velký ohlas zaznamenaly besedy pro děti a rodiče, autorka Milada Rezková a předvším knihovnice 

Jana Baánová a Petra Luňáková připravily hravý program na jednu vybranou knihu. Beseda „Už se 

nebojím tmy“ zaznamenala zřejmě největší úspěch. 

Pasování dětí na čtenáře – Slavnost Slabikáře 
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6.3. Virtuální univerzita 3. věku 

Již osmým rokem uskutečňujeme v knihovně ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou 

Virtuální univerzitu třetího věku (dále VU3V). Senioři studovali čtyři kurzy ve dvou semestrech – Gian 

Lorenzo Bernini - genius evropského baroka (LS 2017/2018) a Kouzelná geometrie (LS 2017/2018) a 

Klenoty barokního sochařství v českých zemích (ZS 2018/2019) a České dějiny v souvislostech (ZS 

2018/2019). Závěrečné setkání se uskutečnilo 30. května v Turnově v KD Střelnice, následně jsme se 

procházkou vydali do Dolánek, kde jsme navštívili Dům přírody v bývalé škole. 

Absolventi, kteří splnili všechny podmínky, zakončili šestisemestrální studium slavnostní promocí 

v aule České zemědělské univerzity v Praze, a získali Osvědčení o absolutoriu. Někteří nadále pokračují 

ve studiu.  

 

Dům přírody v Dolánkách u Turnova 

  

6.4. Kurzy trénování paměti, Klub absolventů 

Na konci roku 2014 knihovnice Růžena Buchtová úspěšně absolvovala akreditovaný kurz pro 

certifikované trenéry paměti II. stupně v rozsahu 44 hodin složením závěrečného zkušebního testu.  

V tomto roce jsme uspořádali podzimní kurz trénování paměti. V roce 2013 založila lektorka Růžena 

Buchtová při knihovně Klub absolventů kurzu trénování paměti, členové se scházeli i v roce 2018 

jednou měsíčně v čítárně knihovny.  

 

6.5. Kurzy Jak na počítač II a Uprav si svou fotku I a II 

Vybavení čítárny jako mobilní počítačové učebny umožnilo pořádání kurzů základní počítačové 

gramotnosti pro úplné a mírné začátečníky. Na základě poptávky jsme otevřeli kurz pro mírně pokročilé 

Jak na počítač II zaměřený na vyhledávání informací na internetu a bezpečné chování v tomto prostoru. 

Pro velký úspěch jsme opět zařadili kurz na úpravu digitální fotografie I a nově i II, zaměřený na práci 

ve volně dostupném grafickém programu.  

6.6. Besedy, přednášky a jiné akce pro veřejnost 

I v roce 2018 jsme se snažili veřejnosti nabídnout zajímavá témata přednášek a literární besedy 

s autory. Waldorfská tematika se ukázala jako nosnou pro rok 2018, kdy největší úspěch měla 

přednáška Yehudy Tagara na téma Zvládání stresu a konfliktů v rodině. Obecně jsou nejvíce 

navštěvované besedy s regionální tematikou. Největší úspěch zaznamenala beseda „Spiritismus v 
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Krkonoších Libora Duška“ a „Moudra Vladimíra Komárka“ pořádaná se Spolkem rodáků a přátel Semil. 

Čtenáře nadále zajímá i zdraví a psychologie, např. přednáška „Emoční inteligence“ Františka Kužely.  

 

Spiritismus v Krkonoších 

Již tradiční a vyhlášená burza knih, která probíhá v knihovně pravidelně každý měsíc, se těší velké 

oblibě nejen semilské veřejnosti. Jednou měsíčně zaplníme knihami celý vestibul Jitřenky.  

S velkým ohlasem se setkala již tradiční listopadová „Prodejní výstava patchwork“, kterou knihovna 

spolupořádala se semilským klubem zasvěceným tomuto umění, tentokrát návštěvnost a prodej 

podpořila akce KČT „Za posledním puchýřem“. 

Velký úspěch zaznamenala novinka – mini výstavka knih na určité téma, které si klienti mohou 

odnést domů a přečíst. Díky této aktivitě můžeme ukázat již starší a zajímavé tituly, které si hledají své 

čtenáře už hůře, a přesto si zaslouží pozornost. 

6.7. Jazykové kurzy a jiné zájmové kurzy 

 Na podzim roku 2018 se podařilo otevřít kurz Českého znakového jazyka, který navštěvují 

především maminky postižených dětí a sociální pracovníci. V roce 2018 se prostorách knihovny scházel 

také volnočasový malířský kroužek.    
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7. Propagace 

7.1. Webové stránky knihovny  

Webové stránky knihovny pracují na redakčním systému webnode, editace je snadná a pohotová, 
což je pro nás jeden z nejdůležitějších faktorů. V minulém roce proběhlo proškolení zaměstnanců 
z důvodu zastupitelnosti. Stránky jsou vybaveny jazykovými mutacemi v angličtině, němčině a 
španělštině. Je založena také samostatná webová prezentace oddělení pro děti. Webové stránky 
využíváme také pro ankety a soutěže. Stránky jsou dostupné na adrese www.knihovnasemily.cz.  

7.2. Sociální sítě - facebook 

Knihovna prezentuje své služby a informuje o akcích i prostřednictvím sociální sítě Facebook. Zde 
má založené dvě stránky  - stránku Městské knihovny Semily a samostatnou stránku dětského oddělení. 
Chat na těchto stránkách slouží k okamžité komunikaci se čtenáři. Je využíván také k soutěžím. 

7.3. Virtuální prohlídka 

Knihovna je zviditelněna ve vyhledávačích, mapách a navigacích Google, formou nafocení virtuální 
prohlídky. Jak se ukazuje, virtuální prohlídka přilákala nové anonymní návštěvníky. V praxi slouží také 
jako informační materiál pro pořadatele výstav nebo přednášející autory. 

 

7.4. Ostatní 

Za velkou propagaci knihovny vděčíme především semilské kabelové televizi (díky operativní 
spolupráci) a možnosti informovat o akcích a službách prostřednictvím Semilských novin a portálu Naše 
Pojizeří. Služby knihovny propagujeme i reklamními tabulemi umístěnými u stanoviště autobusu na 
Riegrově náměstí.  Program knihovny je zveřejňován na vývěsních tabulích knihovny, také v ulici 
Nádražní. V praxi má velký dosah také publikování akcí v Kulturním kalendáři města Semil (TIC), ať už 
v tištěné či digitální podobě. 

8. Spolupráce, členství 

8.1. Místní organizace a firmy 

Nejtěsněji spolupracuje knihovna na místní úrovni s Kulturním centrem Golf, příspěvkovou 
organizací, Knihkupectvím Křižovatka a Muzeem a Pojizerskou galerií Semily, příspěvkovou organizací 
a Sportovním centrem Semily, příspěvkovou organizací. 

Oddělení pro děti a mládež, resp. knihovnice, navázala těsnou spolupráci s místními základními a 
mateřskými školami, a nabídla nové atraktivní besedy. 

Ředitelka knihovny je také členkou Komise pro prevenci sociálně patologických jevů, kde se 
setkávají představitelé institucí a organizací ze sociální oblasti. 

 

8.2. Svaz knihovníků a informačních pracovníků 

MěK Semily je institucionálním členem profesní organizace SKIP (Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků). Ředitelka knihovny Jitka Šedinová je 
individuálním členem SKIP, knihovnice Linda Bachmanová je členkou odborné 
Sekce veřejné knihovny a knihovnice dětského oddělení Jana Baánová je členkou 
KLUBKA - Klubu dětských knihoven. 

 

8.3. Sister Library 

Na základě výzvy Organizace NAPLE jsme se připojili k 
programu Sister Libraries, tj. Sesterské knihovny. Program 
se snaží pomoci knihovnám rozvíjet dvoustrannou 
spolupráci na téma, které je zajímá. Je možné vytvořit neformální typ spolupráce bez podepisování 

http://www.knihovnasemily.cz/
http://naple.mcu.es/
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smlouvy nebo podepsat smlouvu a vztah formalizovat. Městská knihovna byla druhou knihovnou v ČR, 
která se do programu partnerství zapojila. Naším cílem je nalézt napříč Evropou knihovny naší velikosti 
a významu, navázat spolupráci, předávat si navzájem inspiraci.  

V roce 2014 jsme navázali spolupráci se španělskou Městskou knihovnou Viana „Francisco Navarro 
Novosad“.   Nadále zůstáváme v kontaktu, doporučujeme si vzájemně knižní tituly a pro rok 2019 
plánujeme výstavu na obou stranách. 

 

8.4. EUREX – Euroregion Nisa pro knihovny 

Spolupráce knihoven v rámci Euroregionu Nisa zahrnuje vedle 
pravidelných setkání i konání trilaterálních konferencí na aktuální 
knihovnická témata.  

Přeshraniční sdílení zkušeností je bezesporu nesmírně přínosné. Ukáže se při něm, že některé typy 
aktivit se v Sasku, Polsku i Česku provozují obdobně. Mnohé nápady jsou však na jedné či dvou stranách 
trojzemí dosud nerealizované či úplně neznámé, a ty by rozhodně měly být sdíleny. Nejlepším 
způsobem jejich sdílení je přitom osobní setkání, které se uskutečnilo v roce 2018 celkem třikrát. 
 Městská knihovna Semily, příspěvková organizace, resp. ředitelka knihovny v Semilech se zúčastnila 
několika setkání a konference. 

9. Zajištění výkonu regionálních funkcí  
Městská knihovna v Semilech byla pověřena - dle znění Zákona č. 257/2001 Sb., 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 (2020)“. 

 
Základní cíle regionálních funkcí v obvodu působnosti městské knihovny  

9.1. Síť obsluhovaných knihoven   

Síť knihoven k 31.12.2018  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.) 
5 poboček profesionálních knihoven (  Malý Rohozec, Mašov, Semily –  
                                Penzion, Turnov II., Výšinka) 
56 neprofesionálních knihoven  
2 pobočky neprofesionálních knihoven (Horní Štěpanice, Zálesní Lhota) 
 
Obsluhované knihovny: služby poskytujeme následujícímu okruhu knihoven (včetně poboček) -  
8  knihoven profesionálních – s pracovním úvazkem nad 15 hodin týdně 
1 pobočka profesionální knihovny 
56  knihoven neprofesionálních – s pracovním úvazkem do 15 hodin týdně 
2    pobočky obecních knihoven  
67 obsluhovaných knihoven celkem 
Služby neposkytujeme čtyřem pobočkám Městské knihovny A. Marka Turnov  
 
Zrušené knihovny 
V roce 2018 nebyla zrušena žádná knihovna ani pobočka 
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Z důvodu absence vhodných prostor je dlouhodobě uzavřená Místní knihovna v Bystré n.J.  
a Obecní knihovna Rakousy. 
 
Další evidované knihovny v okrese Semily, se kterými je navázána užší spolupráce, jsou Knihovna 
Státního oblastního archivu v Semilech a Knihovna Muzea Českého ráje v Turnově. 
 
Přestěhování, rekonstrukce prostor 
prosince 2018 byla slavnostně otevřena nová pobočka Městské knihovny A.Marka 
v Turnově v budově vlakového nádraží.  
Rekonstrukce proběhla v Obecní knihovně Ohrazenice.  Místní knihovna Poniklá získala díky stavebním 
úpravám větší prostory a byla částečně vybavena novým nábytkem. Také Místní knihovna ve 
Valteřicích prošla rekonstrukcí a získala nový nábytek. K modernizaci a zlepšení  prostředí  knihovny 
včetně vybavení novým nábytkem došlo ve Víchové nad Jizerou.   
 
Personální změnu zaznamenala Městská knihovna Semily (regionální oddělení) a Městská knihovna v 
Harrachově. K obměně knihovníka došlo v neprofesionálních knihovnách Chuchelna a Klokočí. 
 
 

Používané automatizované systémy: 

Tritius Reks: Měk Semily, MK Horní Branná, MK Košťálov, MK Valteřice a MK Víchová n.J. 
Clavius:   Měk Harrachov, Měk Jablonec n.J., Měk Jilemnice, Měk Lomnice n.P., Měk  Rokytnice n.J., 
Měk Rovensko p.Tr.; MK Bělá u St. Paky, MK Benecko, MK Bozkov, , MK Hrubá Skála,  MK Levínská 
Olešnice, MK Loučky, MK Nová Ves n.P., MK Ohrazenice, MK Poniklá 
KOHA: Měk Turnov 
LANius: MK Bradlecká Lhota, MK Chuchelna, MK Ktová, MK Kundratice, MK Libštát, MK Martinice, MK 
Studenec 

9.2. 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. Došlo k personální obměně na pozici metodičky  – paní Štěpánka Veberová 
nahradila paní Miroslavu Vrbenskou. 
                                                                                                        

9.3. Plnění základních standardů pro výkon RF 

 
Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy  
V souladu se standardem pro výkon regionálních funkcí byly v roce 2018 navštíveny knihovny (obecní 
úřady) minimálně dvakrát. Uskutečnili jsme celkem 185 metodických návštěv (2,76 návštěvy na jednu 
obsluhovanou knihovnu) a poskytli 85 konzultací. V rámci návštěv a konzultací jsme se – kromě řešení 
běžných problémů jednotlivých knihoven - zaměřili zejména na doporučení a pomoc s vypracováním 
grantů VISK,  webové stránky, zapojení do regionálního AKS Tritius, atd. Zejména u nových knihovníků 
jsme se – kromě základního proškolení - zaměřili na osvojení si činností  s AKS Clavius a Tritius.  
Pomoc při stěhování do nových prostor a činnostmi s tím souvisejícími (úprava prostředí, roztřídění a 
umístění knih na regálech, instalace orientačních nápisů  atd.) jsme poskytli v MK Poniklá. 

 
Statistika knihovnických činností, rozbory činností  
Statistické výkazy základních knihoven regionu zpracováváme v programu StatExcel2017, 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 2017 a rozbor plnění doporučených standardů knihovnických činností, se kterými 
knihovníky následně seznámíme v rámci porad, metodických návštěv či konzultací. Pro potřeby KVK 



20 
 

Liberec byl vypracován přehled „Stav prostorového a materiálního vybavení knihoven na Semilsku v 
roce 2018“. 
Zpracované výkazy s komentáři zasíláme do KVK Liberec a Ministerstvu kultury ČR. 
Knihovníkům poskytujeme metodickou i praktickou pomoc zaměřenou na správné vyplnění 
statistických výkazů.  
Počet obsloužených knihoven – 67. 
 
Vzdělávání knihovníků, porady    
V roce 2018 jsme uskutečnili 1 poradu pracovníků knihoven (5 knihoven, 8 účastníků).  
Celkem 19 zájemců z 5 knihoven se zúčastnilo dvou seminářů, na kterých zástupce firmy Clavius  
představil webový informační systém Tritius Reks.  
Knihovníkům základních knihoven průběžně nabízíme možnost účasti na vzdělávacích akcích 
pořádaných Měk Semily (např. „VU3V – Virtuální univerzita 3 věku“). 
V rámci celoživotního profesního vzdělávání doporučujeme k účasti řadu vzdělávacích akcí pořádaných 
Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a SKIP Libereckého kraje.   
Aktuální problémy v jednotlivých knihovnách řešíme individuálně v rámci metodických návštěv. 
                                                         
Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce     
Výměnný fond Městské knihovny Semily obsahuje 30.980 svazků. Přírůstek v roce 2018 činil 1.234 
knihovních jednotek, přičemž zakoupeno bylo 755 knih za 159.998,40 Kč (skutečná hodnota 
zakoupených knih byla 213.056,- Kč, sleva činila 51.876,60 Kč).  
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 Tritius) 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 56 knihoven distribuováno celkem 223 souborů s 9.572 svazky převážně 
nových knih (3,32 souboru na 1 obsluhovanou knihovnu; 142,86 knihovních jednotek na 1 
obsluhovanou knihovnu). Hodnota distribuovaných knih činí 1.993.128,- Kč. 
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 úložné prostory umožňují 
efektivnější využití (lze naložit více beden s knihami, se kterými se snadněji manipuluje atd.).  
Obsluhovaným knihovnám jsme distribuovali více než 11.000 knih (kromě výměnných fondů jsou to 
knihy pořízené z prostředků obcí, knihy z projektu Česká knihovna pro profesionální knihovny, 
technicky zpracované dary atd.). 
Knihy výměnných fondů  nechtěli  z důvodu nezájmu obyvatel obce o knihovnu v Rakousích. I přes naši 
dlouhodobě trvající nabídku si nepřejí distribuci výměnných fondů v Místní knihovně Bukovina a 
Kotelsko. 
 
Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů     
Aktualizaci a revizi knihovních fondů provádíme průběžně (na požádání knihovníka či zřizovatele 
knihovny). V roce 2018 jsme uskutečnili revize a aktualizace ve třech základních knihovnách, přičemž 
bylo zpracováno celkem 19.561 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.  
V průběhu revize zpravidla provádíme aktualizaci fondu a většinou i přestavění a přeznačení fondu 
naučné literatury včetně instalace nových rozřaďovačů  MDT a orientačních nápisů které, stejně jako 
další knihovnické tiskopisy a materiály, objednáváme a nakupujeme v prodejně Ceiba, Brandýs n. 
Labem. 
Po dokončení revize pomůžeme s úpravou a úklidem knihovny. 
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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 
služby, kterou nabízíme všem knihovníkům a zřizovatelům - přičemž zdůrazňujeme zejména finanční 
výhodnost -  využilo  9 knihoven.  
Pro dalších 10 základních knihoven (Tatobity, Roztoky u Jil., Studenec, Mříčná, Kruh, Vesec, Bozkov, 
Bělá u St.P., Přepeře a Měk Vysoké nad Jizerou) nakupujeme knihy na základě konkrétní objednávky, 
kterou následně fakturujeme.  
Pro celkem 19 knihoven bylo zakoupeno 622 knihovních jednotek v celkové částce 137.177,- Kč 
(skutečná cena knih je 186.102,- Kč, sleva činí 48.925,- 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 – případně elektronická evidence knih; katalogizace; 
technická úprava knih; distribuce; odpisy knih atd.) – této nabídky využilo 23 knihoven, přičemž jsme 
zpracovali 1.623 knihovních jednotek.  
Všechny výše uvedené činnosti jsou evidovány. 
 
Servis automatizovaných knihovních systémů      
V rámci metodických návštěv a konzultací řešíme běžné problémy s PC technikou a AKS Tritius, Clavius 
a LANIus. Vysvětlujeme pracovní postupy v těchto programech – zejména vkládání knih do PC, 
případně do knihoven za účelem vkládání knihovního fondu zajíždíme  - např. Ohrazenice, Hrubá Skála, 
Benecko. Zaměřili jsme se zejména na MK Košťálov, Horní Branná, Valteřice a Víchová, kde byl v roce 
2018 instalován  AKS Tritius. 
V případě závažnějších problémů kontaktujeme specialistu. 

9. 4. Další služby knihovnám zajišťované pověřenou knihovnou 

Webové stránky „pro knihovny“ 
V současné době prezentují své služby na vlastních webových stránkách či na stránkách zřizovatele 
všechny profesionální knihovny a 30 neprofesionálních knihoven. 
Nabízíme spolupráci při vytváření a aktualizaci webových stránek. 
 
Ostatní činnosti 
Část zejména neprofesionálních knihoven stále nesplňuje běžné standardy ať už v poskytovaných 
službách (nedostatečný a zastaralý trvalý knižní fond - mnohde se vlastně půjčují pouze výměnné 
fondy, starší knihovníci se brání razantnější obnově KF), nebo jsou zde špatné podmínky v umístění a 
vybavení knihovny. Zřizovatele a knihovníky na tuto skutečnost upozorňujeme, nabízíme naši 
spolupráci při řešení.  
V několika případech se prostory knihovny využívají k dalším účelům (informační středisko, spolková 
místnost, učebna, zasedací místnost obecního úřadu, klubovna, tělocvična atd.). 
Průběžně provádíme aktualizaci údajů v adresáři MK ČR a v evidenci knihoven. 
V rámci rozvozů výměnných fondů do knihoven distribuujeme knihy MVS, požadované knihovnické 
tiskopisy a pomůcky, knihy „ České knihovny“, časopis Světlík a další. 
Cenu „Knihovna Libereckého kraje 2018“ získala Obecní knihovna Košťálov. Na ocenění byly dále 
nominovány knihovny v Bozkově a ve Vesci. 
Diplom za moderní knihovnické a informační služby v rámci soutěže Vesnice roku Libereckého kraje 
2018 získala Knihovna a vzdělávací centrum v Bozkově.   
                                                                      
Finanční zajištění RF          
Finanční prostředky na zajištění výkonu regionálních funkcí pocházejí z rozpočtu Libereckého kraje. 
Dotace činila 1.478.000,- Kč ( 22,05 Kč / 1 knihovna; 19,95 Kč / 1 obyvatel okresu). Počet obyvatel 
okresu – 74.054  (k 1.1.2019). 
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Na nákup knih výměnných fondů bylo vyčleněno 159.998,40 Kč, což je 10,82% z celkové dotace. 

ČERPÁNÍ DOTACE 
- nákup výměnného fondu 159998,4Kč 

režijní náklady 10276 Kč 

Spotřeba materiálu celkem: 170297,40Kč 

cestovné 8452 Kč 

ostatní služby 51927,32Kč 

Služby celkem 60379,32 Kč 

Mzdové náklady 926179 Kč 

Zákonné sociální pojištění 304727,28 Kč 

Sociální náklady 16417 Kč 

FKSP 16417 Kč 

příspěvek na obědy  

Osobní náklady celkem 1247323,28 Kč 

DOTACE CELKEM 1478000 Kč 

 

 

10. Podrobný rozpis akcí v roce 2018 
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ 

Datum Účastníci Téma 
Počet 

osob 
kultura vzdělávání 

3.1. přihlášení malířský kroužek 8 8   

10.1. přihlášení 
Klub trénování paměti - setkání v 
knihovně 19 19   

16.1. přihlášení VU3V promoce ČZÚ 16   16 

17.1. přihlášení Klub trénování paměti - XBOX  12 12   

22.1. přihlášení závěrečné setkání VU3V 42   42 

22.1. veřejnost Cestovatelská beseda s Pavlou Bičíkovou  46 46   

24.1. veřejnost Soutěž - co se mi líbí/nelíbí na knihovně 12 12   

24.1. veřejnost 
Přednáška Anthonyho Tuna o výuce 
jazyků na waldorfské škole 32 32   

25.1. veřejnost 
Krkonošští rodáci vzpomínají - Libor 
Dušek 18 18   

26.1. veřejnost Burza knih 298 298   

2.1.-31.1. veřejnost Výstava knih-zima a její krásy 78 78   

6.2. přihlášení VU3V - Bernini 27   27 

6.2. přihlášení VU3V- Geometrie 20   20 

7.2. přihlášení malířský kroužek 9 9   

7.2. 
přihlášení 

Klub trénování paměti - exkurze IZS, 
prevence v domácnisti 

18 18   

7.2. přihlášení 
Klub trénování paměti - setkání v 
knihovně 19 19   
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8.2. veřejnost 
YEHUDA TAGAR - Zvládání stresu, 
konflikty v rodině 86 86   

14.2. veřejnost 
Magda Nišponská, Ondřej Slavík - Nová 
media a waldorfská pedagogika 15 15   

18.2. přihlášení setkání klubu Patchwork a okolí - čítárna 14 14   

20.2. přihlášení Vu3V - Bernini 27   27 

20.2. přihlášení VU3V - Geometrie 20   20 

23.2. veřejnost Burza knih 284 284   

1.2.-28.2. veřejnost Valentýnská literatura - výstava knih 89 89   

6.3. přihlášení VU3V - Bernini 27   27 

6.3. přihlášení VU3V - Geometrie 20   20 

7.3. přihlášení malířský kroužek 9 9   

7.3. přihlášení 
Klub trénování paměti - setkání v 
knihovně 19 19   

8.3. veřejnost 
Hana Marie Körnerová - beseda s 
autorkou knih 12 12   

12.3. veřejnost Jak na počítač II 5   5 

13.3. veřejnost Uprav si svou fotku I 7   7 

14.3. veřejnost Eurytmie ve škole 14 14   

19.3. veřejnost Jak na počítač II 5   5 

20.3. přihlášení VU3V - Bernini 27   27 

20.3. veřejnost Uprav si svou fotku I 7   7 

20.3. přihlášení VU3V- Geometrie 20   20 

21.3. přihlášení Klub trénování paměti - bowling 10 10   

22.3. veřejnost Emoční inteligence s Ing. Kuželou 26 26   

23.3. veřejnost Burza knih 334 334   

26.3. veřejnost Jak na počítač II 5   5 

27.3. veřejnost Uprav si svou fotku I 7   7 

3.4. přihlášení VU3V - Bernini 27   27 

3.4. přihlášení VU3V- Geometrie 20   20 

3.4. veřejnost Uprav si svou fotku I 7   7 

4.4. přihlášení 
Klub trénování paměti - setkání v 
knihovně 19 19   

4.4. přihlášení malířský kroužek 7 7   

9.4. veřejnost Jak na počítač II 5   5 

10.4. veřejnost Uprav si svou fotku I 7   7 

11.4. veřejnost Než půjdu do školy - Mgr. Zejdová 22 22   

12.4. veřejnost Mozaika souvislostí V. s MUDr. Holubem 35 35   

16.4. veřejnost Jak na počítač II 5   5 

17.4. přihlášení VU3V - Bernini 27   27 

17.4. přihlášení VU3V- Geometrie 20   20 

17.4. veřejnost Uprav si svou fotku I 7   7 

19.4. přihlášení Kurz Emoční inteligence 13   13 

20.4. veřejnost Burza knih 354 354   

21.4. přihlášení Workshop tvůrčího psaní Danka Šárková 8   8 
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26.4. veřejnost 
František Niedl - beseda s autorem 
historických románů 12 12   

1.4.-30.4. veřejnost Výstava knih - rozmary počasí 89 89   

2.5. přihlášení malířský kroužek 9 9   

2.5. přihlášení 
Klub trénování paměti - setkání v 
knihovně 19 19   

3.5. přihlášení Kurz Emoční inteligence 13   13 

10.5. přihlášení Exkurze Praha - výstaviště 11 11   

17.5. přihlášení Kurz Emoční inteligence 13   13 

17.5. veřejnost Energie oblečení 15 15   

19.5. přihlášení 
Klub trénování paměti - exkurze zámek 
Dobříš a památník Karla Čapka ve Strži 17 17   

25.5. veřejnost 

Vernisáž astronomické výstavy, 
přednáška a pozorování Slunce s J. 
Jindrou 18 18   

26.5.-30.6. veřejnost Astronomická výstava 305 305   

30.5. přihlášení Setkání studentů VU3V 15   15 

30.5. veřejnost 
slavnostní zakončení projektu Příběhy 
našich sousedů - čítárna 62 62   

31.5. přihlášení Kurz Emoční inteligence 13   13 

1.5.-31.5. veřejnost Máj - lásky čas, výstava knih 155 155   

1.6. veřejnost Burza knih 364 364   

6.6. přihlášení malířský kroužek 9 9   

6.6. přihlášení 
Klub trénování paměti - setkání v 
knihovně 19 19   

7.6. veřejnost 
Otisk 1. světové války v regionu Semilska 
- Lenka Holubičková 31 31   

14.6. veřejnost Hejtmanský den 12 12   

14.6. přihlášení Kurz Emoční inteligence 13   13 

1.6.-30.6. veřejnost Všechno kvete - výstava knih 123 123   

23.6. veřejnost Den otevřených dveří 18 18   

20.7. veřejnost Burza knih 379 379   

1.7.-30.8. veřejnost Cestujeme - výstava knih 138 138   

1.9.-30.9. veřejnost A začala škola - výstava knih 85 85   

5.9. přihlášení malířský kroužek 9 9   

5.9. přihlášení 
Klub trénování paměti - setkání v 
knihovně 19 19   

13.9. veřejnost Moudra Vladimíra Komárka 32 32   

18.9. přihlášení Klub trénování paměti - výlet do Krkonoš 16 16   

20.9. veřejnost 
Současná regionální literatura - Eva 
Koudelková 11 11   

26.9. veřejnost zahájení workshopů Focus Semily 25 25   

2.10. přihlášení VU3V - sochařství 30   30 

2.10. přihlášení VU3V - České dějiny v souvislostech 23   23 

3.10. přihlášení 
Klub trénování paměti - setkání v 
knihovně 19 19   
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3.10. přihlášení malířský kroužek 9 9   

8.10. veřejnost 
Význam vody a stravy pro udzravení 
člověka 10 10   

9.10. veřejnost 
Semilsko v prvních letech samostatného 
Československa 22 22   

10.10. přihlášení Klub trénování paměti - základy hry - golf 14 14   

1.10.-
31.10.  veřejnost První republika - výstava knih 96 96   

16.10. přihlášení VU3V - sochařství 30   30 

16.10. přihlášení VU3V - České dějiny v souvislostech 23   23 

18.10. veřejnost 
Meditace bdělé pozornosti - A. 
Machander 18 18   

18.10. přihlášení Kurz českého znakového jazyka 15   15 

22.10. přihlášení Trénování paměti 7   7 

25.10. přihlášení Kurz českého znakového jazyka 15   15 

29.10. přihlášení Trénování paměti 7   7 

30.10. přihlášení VU3V - sochařství 30   30 

30.10. přihlášení VU3V - České dějiny v souvislostech 23   23 

1.1.-30.11. veřejnost Měsíc poezie v knihovně 142 142   

1.11. přihlášení Kurz českého znakového jazyka 15   15 

2.11. veřejnost Spiritismus v Krkonoších - Libor Dušek 66 66   

5.11. přihlášení Trénování paměti 7   7 

6.11.  přihlášení Uprav si svou fotku 6   6 

7.11. přihlášení malířský kroužek 9 9   

7.11. přihlášení 
Klub trénování paměti - setkání v 
knihovně 19 19   

8.11. přihlášení Kurz českého znakového jazyka 15   15 

9.11. veřejnost Burza knih 358 358   

12.11. přihlášení Trénování paměti 7   7 

13.11. přihlášení VU3V - sochařství 30   30 

13.11. přihlášení VU3V - České dějiny v souvislostech 23   23 

13.11. přihlášení Uprav si svou fotku 6   6 

15.11.  veřejnost Vernisáž prodejní výstavy 62 62   

15.11. přihlášení Kurz českého znakového jazyka 15   15 

16.- 19.11. veřejnost Prodejní výstava patchwork (KČT) 648 648   

19.11. přihlášení Trénování paměti 7   7 

20.11. přihlášení Uprav si svou fotku 6   6 

22.11. veřejnost Kozákov - příběh hory, Slavomír Říman 28 28   

22.11. přihlášení Kurz českého znakového jazyka 15   15 

27.11. přihlášení Uprav si svou fotku 6   6 

13.11. přihlášení VU3V - sochařství 30   30 

27.11. přihlášení VU3V - České dějiny v souvislostech 23   23 

27.11. přihlášení Uprav si svou fotku 6   6 

29.11. přihlášení Kurz českého znakového jazyka 15   15 

29.11. veřejnost Mozaika souvislostí V. - MUDr. Holub 34 34   
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1.11.-
31.12. veřejnost Rieger - výstava knih 55 55   

1.11.-
31.12. veřejnost Rieger - soutež 18 18   

4.12. přihlášení Uprav si svou fotku 6   6 

5.12. přihlášení malířský kroužek 11 11   

5.12. přihlášení 
Klub trénování paměti - setkání v 
knihovně 19 19   

6.12. přihlášení Kurz českého znakového jazyka 15   15 

6.12. veřejnost Gorilí rodina pražské zoo 17 17   

7.12. veřejnost Burza knih 385 385   

11.12. přihlášení Uprav si svou fotku 6   6 

13.12. přihlášení Kurz českého znakového jazyka 15   15 

18.12. přihlášení VU3V - sochařství 30   30 

18.12. přihlášení VU3V - České dějiny v souvislostech 23   23 

18.12. přihlášení Uprav si svou fotku 6   6 

20.12. přihlášení Kurz českého znakového jazyka 15   15 

dospělé     7010 5979 1031 

 

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

Datum Účastníci Téma 
Počet 

osob 
kultura vzdělávání 

10.1. čtenáři Úkoly pro chytré hlavičky 15   15 

17.1. čtenáři Úkoly pro chytré hlavičky 12   12 

19.1. MŠ Luční Kouzelný mlýnek 14 14   

22.1. čtenáři Letem světem- Japonsko 1 13 13   

24.1. MŠ Varta Povídáme si o knihách 11 11   

24.1. čtenáři Úkoly pro chytré hlavičky 22 22   

5.2. čtenáři Letem světem -Rusko 10 10   

6.2. čtenáři Dílničky 10 10   

14.2. ZŠ  Riegra 5.tř. Spolkla mě knihovna 22   22 

16.2. Waldorf. 7 tř. Poezie 21   21 

19.2. čtenáři Letem světem-Skandinávie 12 12   

21.2. MŠ-Varta Pohádky Matky přírody 15 15   

23.2. MŠ - Luční Kouzelný mlýnek 18 18   

13.3. MŠ -Oleška Pohádky Matky přírody 13 13   

13.3. Dílničky Enkaustika 11 11   

14.3. čtenáři Letem světem- ostrovy 12 12   

19.3. ZŠ IO - 2 tř. Jak se rodí knížka 17   17 

19.3. ZŠ IO - 2 tř. Jak se rodí knížka 19   19 

23.3. MŠ - Luční Kouzelný mlýnek 19 19   

26.3. MŠ - Oleška Pohádky Matky přírody 15 15   

28.3. ZŠ Riegr. 1 tř. Etiketa 22   22 

28.3. čtenáři Velikonoční tvořeníčko 20 20   

4.4. ZŠ - Jesenný Dílna čtení 16   16 

6.4. čtenáři Noc s Andersenem 20 20   
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9.4. ZŠ Riegra - 2.tř. Dílna čtení 18   18 

13.4. ZŠ Riegra - 2.tř. Dílna čtení 23   23 

16.4. MŠ Luční Pohádky Matky přírody 22 22   

16.4. MŠ Luční Pohádky Matky přírody 13 13   

17.4. čtenáři Dílničky 5 5   

18.4. ZŠ Riegra - 7. tř. Najdi si svou knihu 21   21 

19.4. Waldorf -6.tř. Dílna čtení - Detektivka 25   25 

24.4. veřejnost Milada Rezková - aut. Čtení 10 10   

26.4. MŠ Luční Pohádky Matky přírody 22 22   

26.4. MŠ Luční Pohádky Matky přírody 23 23   

3.5. čtenáři Vypravěči - oblastní kolo 48 48   

11.5. čtenáři Cesta kolem světa- vyhlášení 6 6   

15.5. veřejnost Vypravěči - regionální kolo  60 60   

16.5. MŠ - Varta Pohádky Matky přírody 21 21   

21.5. veřejnost Westernová dílna 10 10   

23.5. veřejnost Westernová dílna 15 15   

24.5. veřejnost Westernová dílna 7 7   

25.5. veřejnost Westernová dílna 6 6   

25.5. ZŠ Riegra Poezie 22   22 

31.5. čtenáři Vyhlášení Literární soutěže 16 16   

4. 6. Waldorf - 7.tř. Naučná lit. 22   22 

5.6. ZŠ Riegra Slavnost Slabikáře 42 42   

8.6. veřejnost Knihohrátky na mořských vlnách 9 9   

12.6. ZŠ Riegra Slavnost Slabikáře 45 45   

13.6. ZŠ IO  Slavnost Slabikáře 17 17   

14.9. ZŠ Jesenný Slavnost Slabikáře 10 10   

15.9. ZŠ IO  Slavnost Slabikáře 14 14   

15.6. ZŠ IO Poznáváme knihovnu 23   23 

18.6. MŠ Luční Pohádky Matky přírody 22 22   

19.6. veřejnost Dílničky- Batikování 12 12   

20.6. Waldorf- 2 tř. Jak se rodí knížka 24   24 

23.6. Sjezd Rodáků Kvízy a hlavolamy 0 0   

25.6. ZŠ - Loukov Slavnost Slabikáře 10 10   

26.6. ZŠ - Bozkov Slavnost Slabikáře 10 10   

27.6. SOU Semily Poznáváme knihovnu 12   12 

29.8. veřejnost Indiánskou stekou 47 47   

30.8. veřejnost Indiánskou stezkou 73 73   

20.9. ZŠ .IO - 5 tř. Najdi si svou knihu 22   22 

3.10. ZŠ Waldorf - 7 tř. Poetická dílnička 23   23 

3.10. čtenáři Knihoštěstí 28 28   

4.10. čtenáři Tma- beseda o strachu 32 32   

5.10. veřejnost Čtenářský kvíz 12 12   

17.10. ZŠ Riegra - 5 tř. Lekce Nová škola 26   26 

24.10. MŠ - Luční Už se nebojím tmy 21 21   

24.10. MŠ - Luční Už se nebojím tmy 23 23   

25.10. ZŠ -Jesenný Jak se rodí knížka 15   15 

31.10. MŠ - Luční Už se nebojím tmy 19 19   
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31.10. MŠ - Luční Už se nebojím tmy 22 22   

2.11. MŠ - Bozkov Už se nebojím tmy 18 18   

8.11. veřejnost Popletené pohádky 53 53   

12.11. MŠ- Varta Už se nebojím tmy 15 15   

14.11. ZŠ Riegra 6 tř. Najdi si svou knihu 23   23 

27.11. ZŠ - Vysoké nad J. Mozkohrátky s poezií 23   23 

28.11. ZŠ Riegra - 5 tř. Lekce Nová škola 25   25 

28.11. veřejnost Dílničky - Andělské tvoření 35 35   

2.12. veřejnost Advent v knihovně 82 82   

5.12. Waldorf. 7 tř. Najdi si svou knihu 13 13   

6.12. ZŠ Riegra- 2. tř. Pohádky pod stromeček 19 19   

10.12. ZŠ Riegra - 2.tř. Pohádky pod stromeček 22 22   

10.12. ZŠ Riegra - 1. tř. Pohádky pod stromeček 15 15   

12.12. ZŠ Riegra - 5 tř. Lekce Nová škola 21   21 

12.12. veřejnost Stromečková dílnička 30 30   

14.12. ZŠ - I. Olbrachta Pohádky pod stromeček 13 13   

14.12. ZŠ - I. Olbrachta Pohádky pod stromeček 14 14   

17.12. ZŠ - I. Olbrachta Pohádky pod stromeček 17 17   

17.12. ZŠ - I. Olbrachta Pohádky pod stromeček 20 20   

19.12. MŠ - Oleška Kouzelný mlýnek 16 16   

20.12. ZŠ - I. Olbrachta Pohádky pod stromeček 22 22   

20.12. ZŠ - I. Olbrachta Pohádky pod stromeček 21 21   

dětské     1924 1412 512 

 

LEGENDA barev:   

kurz emoční inteligence 
Trénování 

paměti 

besedy, semináře počítačové kurzy 

BURZA knih J I N É 

VU3V 
Kurz znakového 
jazyka 

 

Vypracovala Jitka Šedinová, ředitelka Městské knihovny Semily, příspěvková organizace 

V Semilech 30. 1. 2019 

Dílničky


