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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 2021
Během roku 2021 nedošlo v městské knihovně k žádné personální změně v kmenových
zaměstnancích. Na základě výzvy se knihovnice v měsíci březnu a dubnu 2021 zapojily do trasování na
call centru Krajské hygienické stanici v Semilech.

Personální složení je k 31. 12. 2021 následující:
Aktuálně 10/, resp. 8,7 přepočtených pracovníků, z toho 2,5 přepočteného úvazku pro zajištění
regionálních funkcí (hrazeno z dotace Libereckého kraje na regionální funkce):
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 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 0,5
 Regionální oddělení – Mgr. Lucie Melichová, VŠ odborné knihovnické vzdělání úvazek 1, Linda
Bachmanová, SŠ vzdělání, úvazek 1,0, úvazek Bc. Petra Luňáková, VŠ vzdělání, 0,5 úvazek
 Úklidové práce – Kristina Könnyüová, SOŠ vzdělání, úvazek 1,0
 Pomocné práce, Veřejně prospěšné práce prostřednictvím Úřadu práce ČR – Marta Heroutová
na zkrácený úvazek (28 hodin) – od března 2021

2.2. Vzdělávání zaměstnanců
I v roce 2021 bylo umožněno pracovnicím knihovny se dle potřeby, 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
především online seminářů, konferencí a kurzů pořádaných Národní knihovnou (dále NK), Krajskou
vědeckou knihovnou (dále KVK) v Liberci, Svazem knihovníků a informačních pracovníků (dále SKIP),
Sdružení knihoven ČR a dalšími institucemi:





Knihovník v přímých službách
Jak na tablet
Asertivita
Setkání EUREX

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 má na starosti paní Helena Krejsová, zpracování agendy probíhalo taktéž
kvalitně a bezproblémově
 Servis automatizovaného knihovního systému Tritius – zasmluvněn se společností
Tritius, s. r. o. – pomocí služby helpdesk

3. Prostory knihovny
Knihovna již jedenáctým rokem sídlí v multifunkční zrekonstruované budově Jitřenka, na
exkluzivním místě v centru města. Prostory vyhovují provozu moderní veřejné knihovny. V roce 2021
došlo k vymalování společné chodby, čítárny a také chodby v přízemí.

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. K uložení osobních věcí mohou děti
využít uzamykatelné skříňky o patro níže, v oddělení pro 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 katalog knihovny.

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.
Díky darům bylo obměněno vybavení dětského koutku v oddělení pro dospělé.
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3.3. Regionální oddělení
Regionální oddělení a ředitelna sídlí v přízemí Jitřenky, prostory jsou vyhovující. Výměnný fond je
uložen ve skladu s moderními mobilními regály. V následujícím roce bude nutné prostory vyštukovat a
vymalovat. Objednán je také koberec.

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. Čítárna je využívána pro školení a jiné vzdělávací akce
v rámci pronájmu. Je vybavena notebooky, dataprojektorem, plátnem, reproduktory a novým
flipchartem. V roce 2021 byla nově vymalována. Pro následující rok je nutná obnova vnitřního
zastínění.

3.5. Vestibul Jitřenky
Vestibul Jitřenky je od dubna 2013 využíván k pravidelným burzám knih. Letos jsme kvůli opatřením
uspořádali pouze 3 burzy. Příjem knih od dárců byl také pozastaven. Přesto bylo několik stovek knih
přijato do fondu knihovny, ať už do stálého či výměnného.

3.6. Pobočka v Sociálních službách Semily
Ve své pobočce v domově pro seniory Sociální služby Semily zajišťuje knihovna pravidelné výpůjční
služby každou středu. Celkem je zde registrováno 16 aktivních čtenářů. Počet výpůjček byl 878.

4. Hospodaření knihovny
 Dosažen hospodářský výsledek ve výši 51 084,41 Kč – kvůli uzavření knihovny a škol došlo
k výraznému poklesu v počtu čtenářů a vybraným poplatkům. Závazné ukazatele byly
dodrženy.
 Hospodářský výsledek bude rozdělen v plné výši do rezervního fondu.
 Stavy fondů k 31. 12. 2021: fond kulturních a sociálních potřeb 62 905,07 Kč; rezervní fond
tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 168 402,67 Kč a rezervní fond z ostatních
titulů 42 321,93 Kč; fond odměn 68.087 Kč.

4.1. Rozpočet knihovny
Příspěvek zřizovatele činil 4 010 397 Kč a 116 513 Kč na odpisy, přičemž největší položku činily
osobní náklady ve výši 2 797 862,73 Kč. Městská knihovna za nákup knih zaplatila 193 202,73 Kč.
Předplatné periodik bylo 28 884 Kč.
Výraznou položkou v rozpočtu organizace je částka 567 468,74 Kč za pronájem prostor KC Golf. Ostatní
služby, ve kterých jsou zahrnuty opravy, cestovné, poplatky za telefony poštovné pro MVS, rozhlasové
a televizní poplatky, poskytované internetové připojení, odpady, obědy, správa sítě a knihovnického
systému činily 369 553,9 Kč.
Organizace s finančními prostředky hospodaří efektivně, v souladu se schváleným rozpočtem, náklady
jsou hospodárné a účelné. Čerpání rozpočtu je průběžné.
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4.2. Dotační aktivita a sponzorské dary
I v roce 2021 jsme se snažili získat finance z různých dotačních programů. V následující tabulce
uvádíme přehled.

Název projektu
Dotace na pracovnice VPP
VISK 3 –server, katalog
Sponzorský dar bezúčelový
Hry pro každého

Poskytovatel

Výše dotace v Kč

ÚP Semily
MK ČR
Ekon Pol. Spol. s. r. o.
Nadační fond Judr.
Charváta

149 916
55 000
3 000
5 000

Celkem
Tabulka č. 1 Dotace a dary 2021 (kromě RF)

212 916

4.3. Kontroly a audity
V Městské knihovně Semily, příspěvkové organizaci, proběhly v roce 2021 tři kontroly.
Veřejnosprávní kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole pro rok 2020 - bez nálezu,
kontrola ze strany VZP na pojistné a taktéž i veřejnosprávní kontrola průběžná v listopadu roku 2021.
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.

5. Knihovnictví – fondy, čtenáři, návštěvníci a služby
5.1. Základní statistické údaje k 31. 12. 2021
5.1.1. Knihovní fond
celkem 62 739 knihovních jednotek
přírůstků v roce 2021: 2273 knihovních jednotek bylo nakoupeno v nákladu 442 464,04 Kč
úbytky v roce 2021:
6125 knihovních jednotek
nákup a předplatné periodik v roce 2021: 41 titulů v hodnotě 28884,- Kč, další periodika
darem
dary: 524 knihovních jednotek v hodnotě 62 834 Kč
V roce 2021 byla provedena revize tzv. putovních souborů regionálního oddělení. Z oddělení pro
dospělé byl vyřazen zastaralý fond hudebnin (CD a LP) pro nefunkčnost.
5.1.2. Počet registrovaných čtenářů

Počet registrovaných čtenářů činí 1279, z toho 390 čtenářů do 15 let
Z celkového počtu čtenářů je stále 74% žen (a dívek) a 26% mužů (a chlapců)
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REGISTRACE V KNIHOVNĚ

2014

2016
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POČET ČTENÁŘŮ

1031
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1513

Čtenáři celkem

2021

ROK

Na registracích do knihovny se negativně odrazilo uzavření škol a distanční výuka. Jedná se o
celorepublikový trend. Na základě této skutečnosti bylo požádáno o rozpočtovou změnu.

5.1.3. Návštěvnost knihovny
19 029 návštěvníků (fyzických), z toho 678 návštěvníků využívajících internet v knihovně
2735 návštěvníků kulturních akcí a 830 návštěvníků vzdělávacích akcí, tj.
celkem 3 565 návštěvníků akcí pořádaných knihovnou – z toho on-line 307
Na celkové návštěvnosti se odrazilo více než tříměsíční uzavření knihovny, distanční výuka a
omezení shromažďování. Knihovna nemohla kvůli opatřením vykonávat služby v plném rozsahu
(např. přístup k internetu, omezení počtu osob na půjčovnách a později na akci).

Návštěvnost knihovny
2021
2020
2019
2018
2017
2016
0

5000

10000
On-line

15000

Vzdělávací akce

20000

25000

Kulturní akce

30000

35000

40000

Návštěvníci celkem
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5.2. Služby knihovny v roce 2021
Knihovna byla uzavřena od 1. 1. do 11. dubna 2021 a fungovala v režimu balíčků a online pořadů.
Na základě zvýšené poptávky bylo umožněno po dobu uzavření navýšení počtu půjčovaných e-knih
na 6 na měsíc. Otevírací doba se po otevření vrátila na 36 hodin/týden. Od 1. září jsme na základě
hlasování čtenářů upravili otevírací dobu. V oddělení pro dospělé je otevřeno ve středu již od osmi
hodin ráno. Zavírá v 18 hodin. Dětské oddělení má nově otevřeno i jedno dopoledne – a to rovněž ve
středu od 8 hodin ráno, což kvitují převážně rodiče malých dětí.

 pokračovali jsme v projektech „Bookstart – S knížkou do života“
 pokračovali jsme v projektech „Učíme se příběhem“ a MAP Semilsko II, který je hrazen z OP
VVV - CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009560, účastnili jsme se porady ORP pro ředitele škol a
uspořádali na podzim řadu besed pro děti z místních a přilehlých MŠ a ZŠ
 podporovali jsme rozvoj knihovny a pořádali přednášky za platných opatření osobně nebo
v ONLINE prostředí za využití platformu Zoom a Teams
5.2.1. Výpůjční služby
 půjčování knih, map, novin a časopisů
 půjčování audioknih
 meziknihovní výpůjční služba (MVS)
 půjčování čteček elektronických knih
 v dětském oddělení půjčujeme společenské hry, hlavolamy a Kouzelné čtení
 možnost prodlužování výpůjček online pomocí čtenářského konta
 půjčování e-knih
 leden - duben služba knižního balíčku a bezkontaktního půjčování
 zavedení bezhotovostního platebního styku
 zavedení službu odložení z poličky
 půjčování nabíječek, deštníků
V roce 2021 si čtenáři vypůjčili celkem 31 483 knihovních jednotek, z toho 334 e-knih.
Nejpůjčovanější knihou byla románová kronika Šikmý kostel od Karin Lednické, následovaná díly
Listopád a Hana Aleny Mornštajnové. Z naučné literatury byla nejoblíbenější autorkou Lucie
Výborná a Mezi světy. Stejný počet výpůjček zaznamenala i regionální učebnice Můj domov. V eknihách se četl Krutý princ od Holly Blackové a Novinářem v Číně od Tomáše Etzlera.
Nejpůjčovanějším periodikem se stal časopis Vlasta a nově i časopis Téma.
V dětském oddělení je nadále nejžádanější Deník malého poseroutky – autor Jeff Kinney a Harry
Potter od J. K. Rowling. Z periodik pak Čtyřlístek.
Na podzim roku 2020 jsme pro roznos balíčků oslovili skautské středisko Varta Semily. Spolupráce
trvala až do dubna 2021.
V roce 2021 jsme realizovali 211 požadavků čtenářů na dodávku knih z jiných knihoven. Sami jsme
naopak poskytli prostřednictvím služby MVS pouze 97 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
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 vyhledání odborné literatury ve fondech jiných knihoven pro možnost zapůjčení
prostřednictvím MVS
5.2.3. Datové služby
 v době uzavření knihovny tyto služby nebyly poskytovány
 v oddělení pro dospělé poskytujeme bezplatný přístup k internetu- na hodinu zdarma
 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
 kroužková vazba
5.2.5. Kulturně-výchovné a vzdělávací služby
 v době uzavření knihovny tyto služby nebyly poskytovány
 pořady a besedy pro školky, školy i pro veřejnost
 vzdělávací kurzy - kurzy trénování paměti, univerzita třetího věku, počítačové kurzy –
rozšíření o úpravu digitální fotografie, kurz znakového jazyka
 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
 možnost přinést starší knihy (či knihy z pozůstalosti nebo z důvodu stěhování) do knihovny
 možnost zakoupení knih a plátěné tašky k odnosu knih
 možnost pronájmu čítárny (včetně instalovaného projektoru, plátna, reproduktorů a
flipchartu)
 Semínkovna
 Kniha do vlaku

5.3. Bibliobox, Kniha do vlaku a Semily čtou
Bibliobox se z důvodu nutnosti karantény knih dostal do povědomí čtenářů a většina z nich ho hojně
využívá. Knihy kolují i v době uzavření knihovny a poskytování knižních balíčků.

5.4. Výpůjční systém
V roce 2021 jsme využívali program AKS Tritius. Za celý rok nedošlo k žádnému výpadku, který by
ohrozil chod knihovny. Průběžně se učíme nové funkce Tritia.

6. Kulturní a vzdělávací činnost
6.1. Statistika roku 2021
V průběhu roku se v knihovně uskutečnilo 131 akcí s celkovým počtem 3 565návštěvníků, přičemž
v 18 případech nebyla knihovna hlavním organizátorem akce. Celkový výčet akcí uvádíme v kapitole
11.

10

6.2. Pořady a besedy pro školky a školy
Během roku 2021 jsme se snažili zrealizovat alespoň v náhradních termínech stěžejní projekty pro
děti základních i mateřských škol ze Semil, ale i z blízkého okolí – důraz byl kladen na Slavnost slabikáře
(pasování na čtenáře) a Bookstart.
Květen patřil vyhodnocení literární soutěže, do které dorazilo 54 prací. Patronát nad soutěží převzali
spisovatelé Václav Dvořák (držitel ocenění Magnesia Litera 2021) a Jiří Melich. Slavnostní vyhodnocení
muselo být z důvodů opatření rozděleno. Hudební doprovod zajistila Veronika Brádlová.
Z důvodů nastolených opatření a omezení kontaktů se i léto neslo ve venkovních aktivitách –
veřejné čtení – Pohádkové čtení na Ostrově.
Podzim přinesl zvýšený zájem o besedy v knihovně.

6.3. Virtuální univerzita 3. věku
Jedenáctý rok spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou Virtuální univerzitu třetího věku (dále
jen VU3V) se nesl na vlně omezení a vzdálené komunikace se studenty.
Senioři studovali na jaře pouze jeden kurz VU3V Mistři evropského barokního malířství 17. století lektor doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D. V on-line režimu studovalo 33 posluchačů.
Na podzim jsme nabídli novinku prezenční kurz Architektura s Mgr. Lenkou Patkovou v rámci
semilské mini univerzity. Kurz navštěvovalo 19 studentů. Kurz VU3V měl podobné téma Architekti
italského baroka - lektor doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D. Distančně a prezenčně studovalo 24 zájemců.

6.4. Kurzy trénování paměti, Klub absolventů
V roce 2013 založila lektorka Růžena Buchtová při knihovně Klub absolventů kurzu trénování
paměti, členové se z důvodu opatření sešli v roce 2021 čtyři schůzky na Ostrově a v okolí Semil. Kurz
Trénovaní paměti se se z důvodu opatření neuskutečnil.

6.5. Počítačové kurzy
Z důvodu opatření nebylo možné počítačové kurzy realizovat.

6.6. Besedy, přednášky a jiné akce pro veřejnost
Rok 2021 byl skoupý na osobní setkávání s návštěvníky knihovny v rámci besed a tvořivých dílen.
Pokračovali jsme v on-line setkáních a to s vděčným tématem architektury. Cyklus věnovaný
architektům 20. století připravila Mgr. Lenka Patková.
I harmonogram slavnostního předávání ocenění v literární soutěži 28. května musel být pozměněn
a přesunul se z kinosálu do čítárny a zároveň i do dětského oddělení, aby byla naplněna pouze poloviční
kapacita obou místností.
Léto patřilo akci Pohádkové čtení na Ostrově. Nejvíce byl navštíven červencový a zářijový termín.
V druhé polovině roku se více soutěžilo a vyrábělo. Týden knihoven patřil pátračce a hledání knih v
různých koutech Semil. Balíček obsahoval kartičku s vysvětlením, ve vybraných knihách byl i dárkový
poukaz do knihovny. V říjnu 2021 se také podařilo otevřít čtenářský kroužek pro děti ve věku 8 až 12,
navštěvuje ho deset dětí a vede ho knihovnice Jana Baánová.
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Listopad přinesl další vlnu zpřísňování opatření, která zasáhla do plánů knihovny. Místo Adventu
v knihovně jsme díky podpoře města Semily mohly alespoň 70 dětem rozdat balíček na domácí tvoření.
Velkou účast měla beseda věnovaná rizikům vývoje řeči s logopedkou Mgr. Vackovou, která se
uskutečnila on-line 9. prosince na platformě Zoom. Zúčastnili se jí rodiče, učitelé i studenti pedagogiky,
potažmo knihovníci.
Vánoční pohádku jsme díky spolupráci s kabelovou televizí natočili na YouTube kanál knihovny a
měla velmi kladné ohlasy. Program pro dospělé zakončila 21. prosince velmi vydařená on-line
přednáška Mgr. Patkové o černých madonách.

Pohádkové čtení na Ostrově

6.7. Jazykové kurzy a jiné zájmové kurzy
Během podzimu 2021 probíhal závěr Kurzu českého znakového jazyka pro začátečníky.

7. Propagace
7.1. Webové stránky knihovny
V říjnu roku 2021 jsme do provozu uvedli webové stránky knihovny, jejichž návrhem se zabýval
Ondřej Vraštil. Administrace a plnění webu je na straně knihovny, potažmo ředitelky.

7.2. Sociální sítě – Facebook a Instagram
Knihovna prezentuje své služby a informuje o akcích i prostřednictvím sociální sítě Facebook a také
na Instagramu. Obsluhujeme stránku Městské knihovny Semily.

8. Spolupráce, členství
8.1. Místní organizace a firmy
Nejtěsněji spolupracuje knihovna na místní úrovni se spolky (Spolek rodáků a přátel Semil a
Skautské středisko Varta), dále s Kulturním centrem Golf, příspěvkovou organizací, Knihkupectvím
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Křižovatka a Muzeem a Pojizerskou galerií Semily, příspěvkovou organizací a Sportovním centrem
Semily, příspěvkovou organizací.
Oddělení pro děti a mládež, resp. knihovnice, pokračují ve spolupráci s místními základními a
mateřskými školami.
Ředitelka knihovny je 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 a členkou regionálního výboru SKIP Libereckého kraje,
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
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. Zůstáváme v kontaktu se španělskou
Městskou knihovnou Viana „Francisco Navarro Novosad“.

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. Ředitelka knihovny prezentovala činnost
semilské knihovny v době covidu na mezinárodní konferenci v Hrádku nad Nisou.

9. Ocenění Městská knihovna roku 2021
Ve čtvrtek 14. října 2021 proběhlo slavnostní udělení cen Knihovny roku 2021 v Zrcadlové kapli
pražského Klementina. Ve 12. ročníku zvítězila Městská knihovna Semily. Poprvé za dobu konání
soutěže získala prvenství knihovna z Libereckého kraje. Jako druhá se umístila Knihovna Karla Dvořáčka
ve Vyškově. Třetí místo získala Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Zvláštní
ocenění si odnesla Knihovna města Ostravy, ceny předal předseda SKIPu Roman Giebisch,
místopředseda svazu měst a obcí Vlastimil Picek a ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek. Zvláštní ocenění
v kategorii základních knihoven komise obdržela i knihovna městyse Libštát (za prezentaci na sociálních
sítích a za příjemné prostředí).
Ocenění převzala ředitelka Městské knihovny v Semilech Mgr. Jitka Šedinová, do Klementina ji
doprovodila starostka města Semily Bc. Lena Mlejnková, gestorka knihovny. Knihovna obdržela
finanční dar ve výši 30.000 Kč na zlepšeních knihovnických služeb a dřevěnou knihobudku.
Ve 12. ročníku se o titul v kategorii Městská knihovna roku ucházely spolu s MěK Semily knihovny ze
Strakonic, Slaného, Brtnice, Vyškova, Uherského Hradiště, Prostějova a Ostravy.
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Hodnotící komise ve složení PhDr.
Vít Richter (Národní knihovna),
Mgr.
Blanka
Konvalinková
(emeritní
ředitelka
Krajské
vědecké knihovny v Liberci), Mgr.
Kateřina Hubertová (náměstkyně
Knihovny města Hradce Králové)
a Ing. Daniela Divínová (ředitelka
Masarykovy veřejné knihovny
Vsetín) navštívila Městskou
knihovnu Semily v úterý 24. srpna
2021. Přípravy na hodnocení
knihovnice nepodcenily. Hlavní
důraz byl kladen na činnost
knihovny za uplynulý rok 2020.
Komise kladně hodnotila přípravu
knižních balíčků v době uzavření
knihovny a jejich distribuci
prostřednictvím
skautských
dobrovolníků a také pořádání
online přednášek. Vyzdvihla mj.
také počet akcí, různorodost a
úroveň besed s ohledem na
celkový počet zaměstnanců.
Kritéria
hodnocení
nominovaných
městských
knihoven byla velmi podrobná,
čítala 36 bodů. Od umístění,
viditelnosti
a
dostupnosti
knihovny, přes její služby,
vybavení,
internetovou
prezentaci, až po informace o knihovně v místních průvodcích a dostupnost občerstvení. Výhodou se
ukázalo být strategické umístění knihovny v centru města, společně s kinem a kavárnou pod společnou
střechu v Jitřence.

10. 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 rozvoje
knihoven v České republice na léta 2021 – 2027“.
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Základní cíle regionálních funkcí v obvodu působnosti
10.1. Síť obsluhovaných knihoven
Síť knihoven k 31.12.2021 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 2021 nebyla zrušena žádná knihovna ani pobočka.
Z důvodu absence vhodných prostor je dlouhodobě uzavřená Místní knihovna v Bystré n.J.
Zřizovatel byl v letošním roce kontaktován a pracuje se na nápravě.
Další evidované knihovny v okrese Semily, se kterými je navázána užší spolupráce, jsou knihovna
Státního oblastního archivu v Semilech.
Přestěhování, rekonstrukce prostor
Do nových prostor se přestěhovala Obecní knihovna ve Vesci. Ve stávající budově byly
zrekonstruovány dvě větší místnosti. Byla položena nová podlaha, proběhla výmalba a přesun
původních regálů, které se doplnili o dva další nové.

Knihovna ve Vesci
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10.2. Personální zajištění regionálních služeb
Počet pracovníků zajišťujících výkon regionálních služeb pro knihovny okresu Semily je
2,5 přepočteného pracovníka. Všichni zajišťují odbornou knihovnickou činnost v rámci
regionálního oddělení. V roce 2021 nedošlo k žádné personální změně. Do budoucna je nutné
řešit navýšení úvazku na regionálním oddělení s nárůstem objemu činností při katalogizaci –
digitální data okresu Semily.
10. 3. Plnění základních standardů pro výkon RF
10. 3. 1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy
V souladu se standardem pro výkon regionálních funkcí by měla být každá knihovna
navštívena minimálně dvakrát ročně. V letošním roce, kdy byly knihovny kvůli koronavirové pandemii
uzavřeny (více než 3 měsíce) a zrušeny rozvozy, byla 2x ročně navštívena více jak polovina knihoven přesněji 43 knihoven (potažmo obecních úřadů). Celkem regionální oddělení vykonalo 130
metodických návštěv a poskytlo na 60 konzultací. V rámci návštěv a konzultací jsme se, kromě řešení
běžných problémů jednotlivých knihoven, zaměřili zejména na doporučení a pomoc s vypracováním a
vyúčtováním grantů VISK (Rokytnice n. J., Studenec). Nastupující knihovníci na okrese Semily byli řádně
proškoleni. Jednalo se o následující knihovny: Obecní knihovna v Ohrazenicích, Obecní knihovna
v Karlovicích a Obecní knihovna v Bělé u Turnova. Regionální oddělní zpracovalo metodiku pro tvorbu
klíčových slov a také příručku pro nové knihovníky bez AKS.
Konzultační činnost jsme vykazovali mj. i vůči zřizovateli Městské knihovny Jaroslava Havlíčka
v Jilemnici, a to v reakci na závěry jednání z 9. června 2020, s ohledem na chod knihovny, poskytování
úrovně služeb městské knihovny, její umístění a aktuálnost fondu.

10. 3. 2. Statistika knihovnických činností, rozbory činností
Statistické výkazy základních knihoven regionu zpracováváme v programu StatExcel2020,
výstupem jsou sumáře základních knihoven s profesionálnímipracovníky, s neprofesionálními
pracovníky a celookresní sumář. Statistické výkazy nám umožnily vypracovat přehled výsledků činnosti
jednotlivých knihoven za rok 2020 a rozbor plnění doporučených standardů knihovnických činností, se
kterými knihovníky následně seznámíme v rámci porad, metodických návštěv či konzultací.
Zpracované statistické 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.

10.3.3. Vzdělávání knihovníků a porady
V roce 2021 se uskutečnila pouze jedna porada a to pro knihovníky z profesionálních knihoven.
Porada proběhla fyzicky v Měk Semily dne 8.6.2021 a zúčastnilo se jí 11 knihovníků z 8 knihoven.
Knihovníkům základních knihoven průběžně nabízímemožnost účastina 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.
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Aktuální problémy v jednotlivých knihovnách řešíme individuálně v rámci metodických návštěv,
telefonicky, případně prostřednictvím emailu.

10.3.4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
Výměnný fond Městské knihovny Semily obsahuje 25.502 svazků. Přírůstek v roce 2021 činil 1207
svazků, přičemž zakoupeno bylo 1073 knih, audioknih a deskových her za 249.261,31 Kč (skutečná
hodnota zakoupených dokumentů byla 334.899,03 Kč, sleva činila 85.637,72 Kč).

Roční přírůstek - knihy
Roční přírůstek - jiné
Roční přírůstek - dar
Odepsané knihy

2017

2018

2019

2020

2021

719
0
342
292

901
0
333
707

883
0
112
85

996
120
178
1329

940
133
134
6356

Změny výměnného fondu v roce 2017-2021 (stav vždy k 31.12.)
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 (AKS 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. Od roku
2020 pokračujeme v nákupu audioknih, po kterých je
v knihovnách poptávka, ale knihovny (především ty
malé) nedisponují takovými financemi, aby mohly
pořídit odpovídající množství těchto médií. V roce 2021
bylo celkem zakoupeno 110 ks CD s nahranými
audioknihami v hodnotě 20 738,06 Kč.
Doplněno bylo dalších 27 ks interaktivních knih
„Kouzelné čtení“ od společnosti Albi. Zakoupeny byly
zejména knihy, které jsou vhodné i pro děti
předškolního věku (interaktivní mluvící knihy podporují
čtenářskou pregramotnost).
Nakoupené audioknihy v roce 2021
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Dalším rozšířením fondu jsou deskové hry. V roce 2021 jsme nakoupili celkem 23 deskových her.
Zakoupeny byly především vzdělávací deskové hry určené pro všechny věkové skupiny. Doplněny byly
také hrami, které plní spíše zábavnou funkci.

Nakoupené deskové hry
V uplynulém roce bylo do 53 knihoven distribuováno celkem 196 souborů se 7.468 svazky
převážně nových knih (2,93 souboru na 1 obsluhovanou knihovnu; 111,46 knihovních jednotek na 1
obsluhovanou knihovnu). Hodnota distribuovaných knih činí 2.365.079,54 Kč.
Těm knihovnám, které mají automatizovaný knihovní systém, jsou soubory výměnných fondů
zasílány prostřednictvím AKS Tritius, případně u AKS Clavius a Lanius pomocí tagového souboru
zaslaného emailem.

2017

2018

2019

2020

2021

Obsloužených knihoven

55

56

52

52

53

Počet distrib. souborů

188

223

323

178

196

8 411

9 572

10 677

6 932

7 468

Počet distrib. svazků

Porovnání počtu obsloužených knihoven s počtem distribuovaných souborů/svazků v letech 20172021
Z tabulky je patrné, že byl rok 2021 ovlivněn vládním nařízením o uzavření knihoven a narušil tím
stoupající tendenci v počtu rozvezených souborů do jednotlivých knihoven. Jelikož byly knihovny
uzavřeny pouze v prvním čtvrtletí, jsou výsledky příznivější než v roce 2020.
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 9.499 knih (kromě výměnných fondů jsou to knihy
pořízené z prostředků obcí, knihy z projektu Česká knihovna pro profesionální knihovny, technicky
zpracované dary atd.).
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Knihy výměnných fondůnechtěliz důvodudočasného nezájmuobyvatel obce o knihovnu v Bystré
n.J. a Roztokách u Semil. I přes naši dlouhodobě trvající nabídku si nepřejí distribuci výměnných fondů
v Místní knihovně Bukovina a Kotelsku. V roce 2021 také nebyla navštívena knihovna v obci Horka u
Staré Paky z důvodu obsazení prostor knihovny charitativní sbírkou, která byla ukončena až na konci
roku.

10.3.5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
Situace v knihovnách sice nebyla příznivá k výpůjčním službám, ale byla díky ní možnost začít
s rozsáhlejšími úpravami fondu. V roce 2021 byla v rámci změny knihovníka provedena revize a
rozsáhlejší aktualizace v knihovně v Karlovicích. Vyřazena byla prakticky 1/3 stávajícího fondu. Novému
knihovníkovi byla přislíbená větší částka na nákup nových knih, aby mohl být fond vhodně doplněn.
Pomoc při revizi jsme poskytli i Městské knihovně ve Vysokém nad Jizerou. V rámci této revize
jsme odepsali více než 400 knih a dalších cca 800 knih jsme paní knihovnici navrhli na následné
odepsání.
Aktualizaci a revizi knihovních fondů provádíme průběžně (na požádání knihovníka či zřizovatele
knihovny).Celkem byly provedeny aktualizace a revize knihovních fondů v pěti knihovnách, přičemž
bylo zrevidováno celkem 39.346. 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.
Zevrubnou aktualizací a zároveň revizí prošla také Obecní knihovna v Čisté u Horek, kde byly
vyřazeny především duplicitní knihy, aby mohly být zařazeny dary, které knihovna v roce 2021 získala.
Nad rámec běžné činnosti bylo regionální oddělení požádáno o aktualizaci fondu v Městské
knihovně Jaroslava Havlíčka v Jilemnici. Ač jsou v knihovně zaměstnány aktuálně 3 knihovnice, žádosti
bylo vyhověno. V roce 2021 se navázalo na vyřazování knih umístěných v depozitáři. Tento fond,
složený primárně z někdejší putovních souborů, nebyl zkatalogizován do AKS, měl být již vyřazen a
jehož stav byl v mnoha případech tristní. Dále byla provedena částečná aktualizace fondu ve veřejných
prostorách knihovny. Zde bylo za ztížených podmínek navrženo na odpis 2.130 svazků. Další aktualizace
je před stěhováním do nových prostor nutná. Zřizovatel se s metodičkami shodl na nutnosti navýšení
prostředků na nákup knih, obměny mobiliáře a přesunutí knihovny do vhodnějších prostor.
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.
Regionální oddělení se aktivně podílelo na přípravách a aktualizaci fondu semilské městské
knihovny v rámci soutěže Městská knihovna roku 2021.
V roce 2021 také proběhla revize včetně rozsáhlé aktualizace výměnného fondu v regionálním
oddělení Městské knihovny v Semilech. Zrevidováno bylo celkem 25.552 svazků. Během aktualizace
bylo odepsáno celkem 6.356 poškozených nebo zastaralých knih.

10.3.6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele a
jejich distribuce
Na základě smluv uzavřených se zřizovateli knihoven zajišťujeme nákup trvalého fondu. Této
služby, kterou nabízíme všem knihovníkům a zřizovatelům, přičemž zdůrazňujeme zejména finanční
výhodnost, využilo 5 knihoven.
19

Pro dalších 6 základních knihoven (Libštát, Mříčná, Přepeře, Tatobity,Veseca Měk Vysoké nad
Jizerou) nakupujeme knihy na základě konkrétní objednávky, kterou následně fakturujeme.
Pro celkem 11 knihoven bylo zakoupeno 485 knihovních jednotek v celkové částce 112.756,81 Kč
(skutečná cena knih je 157.462,- Kč, sleva činí 44.705,19 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.
2017

2018

2019

2020

2021

Cena nakoup. knih

141.341 Kč

137.177 Kč

101.870,56 Kč

126.816,85 Kč

112.756,81 Kč

Počet nakoup. knih

676

622

448

548

485

Počet obcí

14

19

9

10

11

Porovnání počtu obcí nakupujících přes regionální oddělení Městské knihovny Semily v letech
2017-2021
Z tabulky je patrný pokles nakoupených knih pro obsluhované knihovny. Je to dáno tím, že výše
příspěvku od zřizovatele zůstává stejná (případně je nižší), ale ceny knih se během let navyšují a to i
přes nasmlouvané slevy u dodavatelů. Knihovny jsou tím pádem nuceny spoléhat na doplnění fondu
prostřednictvím darů a rozvozem putovních souborů z regionálního oddělení Městské knihovny
v Semilech.
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 atd.) – této nabídky využilo 18 knihoven. Zpracováno bylo 3.244
knih (obalení, oštítkování atd.).
Všechny výše uvedené činnosti jsou evidovány.

10.3.7. Podpora vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit
V roce 2021, kde byl především začátek roku silně ovlivněn koronavirovou epidemií a nařízeními
státu, se pod záštitou regionálního oddělení uskutečnila pouze jedna akce. Jednalo se o přednášku na
téma Rizika vývoje řeči, s paní Mgr. Helenou Vackovou. Akce proběhla v online prostředí a byla
nabídnuta nejen knihovníkům, ale i posluchačům z řad veřejnosti. Přednášky se zúčastnilo celkem 29
účastníků z toho 2 knihovnice z profesionálních a 2 z neprofesionálních knihoven.
Ze strany obsluhovaných knihoven byly v roce 2021 požadavky na poskytnutí materiálů a ukázek
besed a dílen čtení pro děti a mládež. Materiály byly předány osobně a v případě knihovny v Bozkově
byly distribuovány včetně vybraných knih připravených na besedu (poznámky, komentáře, výběr
ukázek pro čtení apod.)

10.3.8. 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 knih do knihovny zajíždíme.V roce 2021 jsme se zaměřili
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zejména na knihovny, které nově používají AKS Tritius (Rokytnice n. J. a Studenec). V případě
závažnějších problémů kontaktujeme podporu prostřednictvím „ServiceDesk“.

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

Porovnání automatizovaných knihovních systémů v Semilském regionu v roce 2017 a 2021
(celkem 67 obsluhovaných knihoven)
10.5. Další služby knihovnám zajišťované pověřenou knihovnou
Webové stránky „pro knihovny“
V současné době prezentujísvé služby na vlastních webových stránkách či na stránkách zřizovatele
všechny profesionální knihovny a 30 neprofesionálních knihoven. Některé knihovny se prezentují
primárně na sociálních sítích, kde představují jak skladbu knižního fondu, tak nadcházející události či
novinky v oboru.
Ostatní činnosti
Část zejména neprofesionálních knihovenstále 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. Pravidelně jsou proto zasílány vypsané dotační programy, které by mohl
zřizovatel využít pro rekonstrukci, případně novostavbu knihovny. Bohužel, v současné době chybí
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například vhodný dotační program pro nákup vnitřního vybavení menších knihoven (nové regály,
dodatečný regál na časopisy, studijní místa atd.), případně pro obnovu knižního fondu.
V několika případech se prostory knihovny využívají k dalším účelům (informační středisko,
spolková místnost, učebna, zasedací místnost obecního úřadu, klubovna 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 Světlik, časopis Senior a další.

10.6. Finanční zajištění RF
Finanční prostředky na zajištění výkonu regionálních funkcí pocházejí z rozpočtu Libereckého
kraje. Dotace činila 1.577.320,- Kč (21,16 Kč / 1 obyvatel okresu). Počet obyvatel okresu – 74 542
(k 1. 1. 2022).
Na nákup knih výměnných fondů bylo vyčleněno 249.261,31 Kč, což je 15,8% z celkové dotace

ČERPÁNÍ DOTACE
- nákup výměnného fondu

248896,08Kč

režijní náklady

16886,63Kč

Spotřeba materiálu celkem:

265782,71Kč

cestovné

10749Kč

ostatní služby

66053,07Kč

Služby celkem

76802,07Kč

Mzdové náklady

917086Kč

Zákonné sociální pojištění

296307,3

Sociální náklady

21341,92Kč

FKSP
příspěvek na obědy

17660,92Kč

Osobní náklady celkem

1234735,22Kč

DOTACE CELKEM

1577320Kč
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11. Podrobný rozpis akcí v roce 2021
11.1. Oddělení pro dospělé

Datum

Účastníci

Téma

1.3.22.4.
22.3.
1.-31.3.
30.3.
28.5.
4.6.

veřejnost

29.6.

přihlášení

16.7.
31.7.

veřejnost
veřejnost

Čas pro přírodu (Remomil) - sběr
telefonů
velikonoční vejciáda (ZŠ Riegra)
soutěž Kolo štěstí
Pašijový cyklus
vyhodnocení literární soutěže
mini výstavka knih Skauting
Slavnostní ukončení letního semestru
VU3V
Velká prázdninová burza knih
Semily čtou

17.8.30.9.

veřejnost

Čtvero ročních období - foto výstava

6.9.20.11.

veřejnost

15.9.

veřejnost

22.9.

veřejnost

24.9.
1.10.
4.10.
5.10.
5.10.
5.10.
7.10.
19.10.
19.10.
19.10.
25.10.

GIO 2.roč.
veřejnost
veřejnost
GIO 1.ROČ.
přihlášení
přihlášenií
GIO 3.roč.
GIO 1.ROČ.
přihlášení
přihlášenií
přihlášení

26.10.
2.11.
2.11.
11.11.
12.15.11.
16.11.
16.11.

veřejnost
veřejnost
přihlášení
veřejnost
veřejnost

Objevuj Semily s Krákorkou - výstava
Tř.
Analogie vítězných prací LS představení
Jedenácté září 200 jako zlom a výzva
naší nedávné historie

Počet
osob

kultura

26

26

117
38
24
25
18

117
38
24
25
18

16

16

295
15

295
15

98

98

18

18

35

35

20

20

28
385
25
21
19
21
26
21
19
21
8

přihlášení
přihlášení
přihlášenií
veřejnost

Informační lekce
burza knih
Hledání knižního balíčku po Semilech
Informační lekce
semilská miniuniverzita
VU3V
Informační lekce
Informační lekce
semilská miniuniverzita
VU3V
návštěva hejtmana
literární procházka Semily - Železný
Brod
semilská miniuniverzita
VU3V
vernisáž výstavy patchwork

11
19
21
32

11

veřejnost
přihlášení
přihlášenií

prodejní výstava patchwork
semilská miniuniverzita
VU3V

302
19
21

302

vzdělávání

28
385
25

0
21
19
21
26
21
19
21

8

19
21
32

19
21
23

30.11.
30.11.
3.12.
14.12.
14.12.
1.-24.12.
celkem

přihlášení
přihlášenií
veřejnost
přihlášenií
přihlášení
veřejnost

semilská miniuniverzita
VU3V
předvánoční burza knih
VU3V
semilská miniuniverzita
Vánoční kvíz

19
21
322
21
19
7
2173

19
21
322
21
19
7
1837

336

11.2. Oddělení pro děti

Datum
23.4. 30.9.
28.5.
2.6.
7.6.
7.6.
11.6.
11.6.
11.6.
11.6.
14.6.
17.6.
17.6.
18.6.
21.6.
23.6.
23.6.
24.6.
8.7.
19.8.
9.9.
14.9.
14.9.
20.9.
20.9.

Účastníci

Téma

Počet
osob

kultura

veřejnost

Ahoj, já jsem spisovatel

56

56

veřejnost
veřejnost
ZŠ
Komenského
ZŠ
Komenského
přihlášení
přihlášení
přihlšení
ZŠ
Dr.F.L.Riegra
ZŠ Loukov
ZŠ
Dr.F.L.Riegra
ZŠ
Dr.F.L.Riegra
ZŠ
Dr.F.L.Riegra
ZŠ
Dr.F.L.Riegra

vyhodnocení literární soutěže
Nový Zvídálek

28
8

28
8

Slavnost Slabikáře 2.tř.

21

21

Slavnost Slabikáře 2.tř.

21

21

4
5
4

4
5
4

ZŠ
Komenského
ZŠ
Komenského
ZŠ Slaná

Vítání občánků Bookstart
Vítání občánků Bookstart
Vítání občánků Bookstart
Dílna čtení 2. tř.
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Slavnost Slabikáře

15

15

16

16

18

18

Slavnost Slabikáře
Slavnost Slabikáře

Dílna čtení 2. tř.
Dílna čtení 6. tř.

20

19

19

23

23

Slavnost Slabikáře

17

17

Slavnost Slabikáře

16

16

Slavnost Slabikáře

8
15

8
15

5
18
12
10
17
15

5
18

veřejnost

Čtení na ostrově

veřejnost
veřejnost
ZŠ Jesenný

Čtení na ostrově -Houbové pohádky
Čtení na ostrově-Sportovní pohádky
Dílna čtení 3-5 tř.

ZŠ Jesenný
Mš Luční
MŠ Luční

Školní 1-2 tř.
Mlsné pohádky
Mlsné pohádky

vzdělávání

12
10
17
15
24

21.9.
29.9.
4.10.
5.10.
6.10.
7.10.
7.10.
8.10.
11.10.
12.10.
13.10.
14.10.
15.10.
18.10.
18.10.
21.10.
22.10.
25.10.
25.10.
1.11.
2.11.
8.11.

Mš Luční

ZŠ
Dr.F.L.Riegra Najdi si svou knihu 7. tř.
přihlášení
GIO - prima
veřejnost
veřejnost

veřejnost
přihlášení

Pátračka v knihovně
Čtenářský klub

ZŠ
Dr.F.L.Riegra Dílna čtení 2. tř.
veřejnost

Bookstart - Nenažraná koza

ZŠ
Dr.F.L.Riegra Školní strašidlo 1. tř.
ZŠ
Komenského
přihlášení
ZŠ
Dr.F.L.Riegra
ZŠ
Komenského
ZŠ
Komenského
přihlášení
MŠ Slaná
přihlášení

18.11.
22.11.
22.11.
23.11.
26.11.
29.11.
29.11.
6.12.

veřejnost
přihlášení

12.11.
15.11.
15.11.
16.11.

Čtenářský klub
Najdi svou knihu
Záložková dílnička
Hrajeme si s hlavolamy

ZŠ
Dr.F.L.Riegra Dílna čtení 6. tř.

L. Hřibová
přihlášení
ZŠ
Dr.F.L.Riegra
ZŠ Slaná
ZŠ
Dr.F.L.Riegra
přihlášení
ZŠ Slaná
ZŠ Stružinec
ZŠ
Komenského
přihlášení
MŠ Treperka
MŠ Treperka
přihlášení
přihlášení

9.11.
11.11.

Mlsné pohádky

19
22
10
21
26
5
19
15
10
15
20

19
22
10
21
26
5
19
15
10
15
20

17

17

Najdi si svou knihu 4. tř.
Čtenářský klub

20
10

20
10

Školní strašidlo 1. tř.
Dobrodružství na stránkách knih 3.
tř.
Dobrodružství na stránkách knih 3.
tř.
Čtenářský klub
Medvědi
Čtenářský klub
Lesní školka,prohlížení knih+
pohádka
Čtenářský klub
Dobrodružství na stránkách knih 3.
tř.
Dílna čtení 3-5 tř.

14

14

18

18

21
10
15
10

21
10

Literární ostrovy 5. třída
Čtenářský klub
Dílna čtení 1-2. tř.
Dílna čtení 1-5. tř.
Dílna čtení 4. tř.
Čtenářský klub
Medvědi
Medvědi
Vítání občánků Bookstart
Čtenářský klub
Vánoční dílnička - dárek od knihovny
a města Semil
Čtenářský klub

8
10

15
10
8
10

16
15

16
15

23
10
10
17

23
10
10
17

15
10
19
20
15
10

15
10

70
10

19
20
15
10
70
10
25

9.12.
13.12.

ZŠ I.O.Olbracht
veřejnost
ZŠ
14.12.
Dr.F.L.Riegra
15.12.
veřejnost
ZŠ
16.12.
Dr.F.L.Riegra
1.-31.12. veřejnost
celkem

Poetická dílnička 8. tř.
Vánoční kvíz

22
17

17

Vánoční pohádka - ZŠ Riegra 1.B
Vánoční recyklo dílna

13
18

13
18

Vánoční pohádka - ZŠ Riegra 1.A
Vánoční zeď knihovny

18
11
1085

18
11
616

22

469

11.3. On-line akce
Datum

Účastníci

Téma

Počet
osob

kultura

2.3.

přihlášení

Ornament je zločin - architektura

29

29

16.3.

přihlášení

Méně je někdy více - architektura

24

24

24.3.

veřejnost

1

1

1.-31.3.
30.3.

veřejnost
přihlášení

38
24

38
24

13.4.

přihlášení

Architektura je velkolepá hra
těles pod Sluncem - architektura

28

28

27.4.

přihlášení

Vnitřní prostor se stal
skutečností budovy - architektura

9.12.
přihlášení
9.12. veřejnost - děti

Rizika vývoje řeči
Vánoční pohádky

25
119

0
119

veřejnost Černé madony v českých zemích

19

19

307

282

21.12.
celkem

vyhlášení - soutěž čtenář roku eknih
soutěž Kolo štěstí
Pašijový cyklus - umění

vzdělávání

25

25

Vypracovala Jitka Šedinová, ředitelka Městské knihovny Semily, příspěvková organizace

V Semilech 27. února 2022

26

