Komentář ke statistickému výkazu za rok 2009
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace (včetně poboček)
Demografické údaje
Obyvatelstvo:
Rožnov pod Radhoštěm
Počet obyvatel
Počet obyvatel do 15 let

2009
17 121
2 348

2008
17 196
2 358

2007
17 312
2 386

2009
2 928
770

2008
2 968
740

2007
3 061
780

73 656

68 255

71 588

Čtenáři:
Rožnov pod Radhoštěm
Počet registrovaných čtenářů
Z toho registrovaných čtenářů do
15 let
Počet návštěvníků

Počet poboček a knihoven:
3 pobočky v městských částech – Tylovice, Hážovice, Horní Paseky.
7 knihoven střediskových – Místní knihovny Hutisko Solanec, Prostřední Bečva, Dolní Bečva, Vigantice, Valašská Bystřice,
Vidče, Střítež nad Bečvou.

Knihovní fond (nezahrnuje 7 střediskových knihoven):

Částka na nákup knihovního
fondu Městská knihovna
Rožnov p.R. + pobočky
Přírůstek knihovního fondu:
Úbytek knihovního fondu:
Počet odebíraných periodik:

2009
636 309,Z toho (110 788,- periodika)
a (38 942,- EIZ)
2 561 k. j.
2 382 k. j.
154

2008
475 096,-

2007
558 700,-

2 428 k. j.
3 996 k. j.
160

2 842 k. j.
1 486 k. j.
147

Při akvizici monografií je kladen důraz na nákup kromě oddechové a populární literatury také kvalitní beletrie a naučné
literatury. Do fondu se nakupují dokumenty, jež jsou často žádány uživateli knihovny prostřednictvím služby MVS z jiných
knihoven.
Bylo vyřazeno vetší množství zastaralých dokumentů, které byly umístěny v depozitním skladišti a původně byly součástí
fondu pobočky v Hážovicích. Následně pak byla provedena revize fondu pobočky v Hážovicích.
Také se kontinuálně pokračuje v nákupu knihovního fondu zvukových dokumentů pro zrakově postižené, fondu zvukových
knih.
Při akvizici fondu hudebního oddělení je kladen důraz na rozmanitost a hlavně koncepčnost při výběru dokumentů. Jsou
převážně vybírány dokumenty v běžné obchodní síti spíše nedostupné.

Profesní vzdělávání pracovníků (navštívené semináře, školení – výčet nejdůležitějších):
Název školení
Personální management
Zvukové knihovny v roce 2009
Fundraising
Biblio-terapie v práci s dětskou knihou
Komunitná knižnica III.
Knihovny a senioři

Místo
Jihlava
Třebíč
Louny
Brno
Nové Zámky (SK)
Vsetín

Počet účastníku z Měk Rožnov p.R.
1
1
2
2
1
2

Elektronické služby knihoven
Loginet – software pro správu majetku
Novela zákona o účetnictví
Hospodaření s majetkem v návaznosti na legislativní změny
Nemocenské pojištění
Rekvalifikační knihovnický kurs - MSVK

Zlín
Rožnov
Vsetín
Ostrava
Vsetín
Ostrava

1
2
1
1
1
1

V oblasti vzdělávání je snahou udržovat přehled pracovníků o aktuálních otázkách a odborných problémech současného
knihovnictví v ČR.
Knihovna je institucionálním členem SKIP. V listopadu 2009 knihovna podala podklady pro případné školení pracovníků
v rámci projektu Národní knihovny a Unie zaměstnaneckých svazů.
Důležitým aspektem ve vzdělávání je také udržování si přehledu o legislativě týkající se knihovnictví, příspěvkových
organizací měst, účetnictví…

Knihovna dostala možnost prezentace své činnosti na mezinárodní (Komunitná knižnica) i národní (Knihovny a
senioři) úrovni a její renomé v této oblasti je na dobré úrovni.

Vzdělávací a kulturní akce (nezahrnuje 7 střediskových knihoven) pro veřejnost pořádané
knihovnou:

Počet akcí celkem:
Z toho pro děti (besedy, knihovnické lekce, soutěže,
výtvarné prezentace MŠ v oddělení pro děti):
Z toho pro dospělé (večerní a odpolední besedy,
přednášky, pravidelné kluby, výstavy):
Z toho výstavy:
Celkový počet účastníků akcí:

2009
394
204

2008
396
203

2007
345
174

108

193

171

10
10 936

12
9 282

20
8 961

V průběhu let se vyprofilovaly okruhy témat, ke kterým se knihovna aktivně připojuje při tvorbě kulturních pořadů pro
veřejnost v Rožnově.
Tradičním okruhem jsou literárně-naučné besedy pro mateřské, základní a střední školy.
Okruhy témat besed pro dospělé: literatura, filozofie, psychologie, zdravý životní styl, alternativní medicína, zajímavé
osobnosti města a regionu, občanská společnost, lidská práva.
Snížení počtu výstav na chodbách a v podkroví knihovny je dán snahou nechat větší časový prostor návštěvníkům k
zhlédnutí výstavy.



Výběr z nejvýznamnějších kulturních akcí pořádaných knihovnou pro veřejnost:


Jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí bylo v roce 2009 již 14. Putování s broučky Valašským královstvím
– pořádáno ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě, T-ka, Střediskem volného času. V roce 2009 jsme
pozvali opavské divadlo Sáček, které sehrálo hru Příběhy čmeláčího strašidla, soubor Historika, který
předvedl pohádku O Sněhurce. Po dvou velmi zmoklých ročnících se počasí velmi vydařilo a akce setkala
s hojnou účastí dětí i rodičů.



Mlsné večerníčky na kamenech – v roce 2009 jsme pokračovali v zaměření této akce na děti předškolního
věku a jejich rodiče. Po 5 dní ve 2. červnovém týdnu ve spolupráci s různými divadélky se nám podařilo za
knihovnu přilákat denně cca 70 lidí, pro které se četly pohádky, hrálo divadlo. Ukázalo se, že náš odhad byl
správný.



Město v mé paměti – pokračuje projekt Město v mé paměti. V roce 2009 se podařilo získat podporu pro
pokračování projektu v programu Nadace VIA a Poštovní spořitelny, zaměřeného na tvůrčí potencionál
seniorů v oblasti tvůrčího psaní a vytváření pokračování originálního průvodce pamětí města Rožnova.

Projekt trvá do poloviny roku 2010 a v jeho rámci knihovna vydává dalšího průvodce po Rožnově –
Pozoruhodné rožnovské ulice a také knihu jednoho z účastníků projektu - Jana Surého, pod názvem Tož tak
ide svět. Vychází také sborník literárních prací účastníků projektu, ze kterého se veřejně čte v knihovně a
v Domově seniorů, pokračujeme ve vytvořené tradici.


Letní procházky pamětí města – v průběhu července a srpna proběhly prezentace jednotlivých průvodců
pamětí města vydaných v rámci projektu Město v mé paměti před veřejností a všechny vycházky se setkaly
se zájmem veřejnosti.



Benefice pro mateřská centra Domeček a Kolovrátek – knihovna pořádá charitativní vystoupení dětí
rožnovských základních škol – zisk finančních prostředků pro činnost těchto partnerů (v roce 2008 se vybralo
na vstupném cca 14 000,-) – ve spolupráci s družinami základních škol a T-ka.



LOUSKÁČEK - po celý rok 2009 se schází v knihovně knihovnický kroužek LOUSKÁČEK – děti pod vedením
knihovnice Jany Hradilové hledají netradičními způsoby cestu k četbě, knihám, příběhům a hrám.



Večery poezie – proběhly večer moravsko-slovenského básnického spolku STRACHOLAM a večer zpívané
poezie v podání souboru Zlatá brána Josefa Paculy, jež pokračovaly možností sebe-prezentace začínajících
básníků. Souběžně s tímto se naplňuje virtuální místnost na webových stránkách knihovny pod záložkou
Otevřeno poezii. V současné době má zde uveřejněno verše 14 autorů.



Po pašeráckých stezkách – tradiční setkání knihovníků z Kysucké knižnice v Čadci, rožnovských knihovníků a
seniorů se tentokrát přesunulo na slovenskou stranu a my jsme poznávali zajímavosti v okolí Turzovky a
Klokočovských skal – ve spolupráci s o. s. Zdravý Rožnov.



Jiřina Šiklová – v rámci cyklu besed se zajímavými osobnostmi knihovna uspořádala 2 besedy s přední českou
socioložkou



Mária Húšťavová - v rámci cyklu besed se zajímavými osobnostmi knihovna uspořádala besedu s emeritní
ředitelkou Kysuckého muzea v Čadci na téma předvánoční zvyky na Kysuciach.



Lázeňské besedy – v cyklu besed o rožnovském lázeňství byly dvě besedy uskutečněny ve slovenské Čadci



Iskérka promítá v knihovně – v rámci spolupráce probíhá v knihovně cyklus promítání filmů zabývajících se
duševním zdravím v závěru doplněných o výklad klinického psychologa

Partneři
Při organizování kulturní a vzdělávací činnosti knihovna rozhodně není solitérem. Při této činnosti spolupracuje s řadou
organizací, spolků a sdružení. Nejdůležitějšími partnery jsou: rožnovské školy, o. s. Zdravý Rožnov, o. s. Iskérka, Město
Rožnov, Kysucká knižnica v Čadci, SVČ Rožnov, MVK Vsetín…

Ediční činnost


knihovna uzavřela smlouvu s Národní knihovnou ČR a zapojila se do systému ISBN. Od letošního roku tedy
všechny publikace, které rožnovská knihovna vydá pod svou hlavičkou, budou opatřeny ISBN.
o

Kronika mého rodu – v lednu vydala knihovna knihu Josefa Bártka u příležitosti oslav výročí 750 let od
založení obce Horní Bečva – (ISBN 978-80-254-3523-6) nákladem 120 kusů

o

Já a komiks a O poklad strýca Juráša 2009 - v březnu pak dva almanachy dětských literárních prací jako
výstupy z městského a okresního kola soutěže O poklad strýca Juráša. Jelikož se městské kolo soutěže
zaměřovalo na fenomén komiksu, byl tento almanach spíše obrázkový – (ISBN 978-80-87334-00-3, ISBN
978-80-87334-01-0) celkovým nákladem 450 kusů

o

Tož tak ide svět - v listopadu knihu humorných fejetonů Jana Surého o staříčkovi Čtvrtinovém (ISBN
978-80-87334-04-1) nákladem 300 kusů

o

Pozoruhodné rožnovské ulice - v srpnu vydala knihovna další z řady průvodců pamětí města pod názvem
- nákladem 250 kusů

o

Někdy navečer, když se tak dívám na západ slunce a Kobzáňův Rožnov - knihovna pod svou hlavičkou
vydala také dvě knihy Richarda Sobotky – (ISBN 978-80-87334-02-7, ISBN 978-80-87334-03-4) celkovým
nákladem 400 kusů

Realizované projekty, dotace, sponzorské dary


„Město v mé paměti“ (podpora a rozvoj literárního potenciálu seniorů, vydání knihy a průvodců)
Dotace (Nadace Via a Poštovní spořitelna)
40. 000,- Kč
Sponzorské dary (podnikatelské subjekty)
10. 000,- Kč
Vlastní spoluúčast
40. 000,- Kč



„Já a komiks“ – (podpora a rozvoj literárního potenciálu dětí, propagace čtenářství na veřejnosti, propagace
činnosti knihovny)
Dotace (Ministerstvo kultury - Knihovna 21. století)
5. 000,- Kč
Dotace (Zlínský kraj)
10. 000,- Kč
Sponzorské dary (podnikatelské subjekty)
2.000,- Kč
Vlastní spoluúčast
28. 164,- Kč



„O poklad strýca Juráša“ - (vydání almanachu okresního kola literární soutěže)
Dotace (Zlínský kraj)
Vlastní spoluúčast





„Nákup knihovního fondu pro nevidomé a slabozraké“(akvizice zvukových dokumentů)
Dotace (Ministerstvo kultury - Knihovna 21. století)
Vlastní spoluúčast
„Rozšíření software KPwin 1.1++ o modul MVS“(rozšíření možností práce AKS)
Dotace (Ministerstvo kultury – VISK 3)
Vlastní spoluúčast

10. 000,- Kč
9. 086,- Kč

10. 000,- Kč
10. 000,- Kč
8. 000,- Kč
3. 662,- Kč



„Večerníčky na kamenech“ (podpora zájmu o četbu u předškolních dětí, podpora čtenářství v rodině)
Dotace (Ministerstvo kultury - Knihovna 21. století)
5. 000,- Kč
Vlastní spoluúčast
5. 083,- Kč



„Putování broučků Valašským královstvím“(podpora zájmu o četbu u předškolních dětí)
Dotace (Nadace Děti – kultura - sport)
Vlastní spoluúčast

20. 000,- Kč
5. 011,- Kč

Motivační program pro rozvoj poslechové kultury S-klubu
Dotace (Ministerstvo kultury ČR – kulturní aktivity zdravotně postižených občanů)
Vlastní spoluúčast

10. 000,- Kč
8.240,- Kč

„Technické dovybavení knihovny - digitální videokamera“
Sponzorský dar (Cabot s. r. o.)

15. 000,- Kč





Částka získaná z jiných zdrojů (ne od zřizovatele) jako dotace, či pro realizaci projektů

145 000,- Kč

Nákupy a opravy technického vybavení
PC stanice (Správce sítě)
LCD monitor (Správce sítě)
PC stanice (Dětské oddělení), (výměna za zastaralý stroj)
Internet server (výměna za zastaralý stroj)
Tiskárna (náhrada za neopravitelný kus)
UPS k serveru
Videokamera
Stroj pro kroužkovou vazbu

13. 800,- Kč
3. 850,- Kč
10. 185,- Kč
31. 300,- Kč
9. 280,- Kč
6. 105,- Kč
14. 398,- Kč
6. 000,- Kč

Opravy, revize - objekt knihovny
Malování místností (centrální chodba, vstupní hala)
Výměna světelných těles ve vstupní hale, podkroví, středisko
Výměna zadních vstupních dveří
Nákup kancelářské sestavy nábytku (pracoviště kuchyňka)
Revize elektrických rozvodů a hromosvodů
*)

25. 430,- Kč
*
placeno KD Rožnov
*
placeno KD Rožnov
32. 450,- Kč
22. 080,- Kč

Komerční domy Rožnov – správce městských budov

Internet:





Připojení: optika (4M Rožnov)
Rychlost: 5 Mbit/s
Budova Bezručova - možnost veřejného přístupu k Internetu 8 stanic pro uživatele knihovny přístupných po
registraci bezplatně, možnost tisku (čb/barva), skenování.
Pobočka na Horních Pasekách – možnost veřejného přístupu k Internetu – 1 PC stanice (možnost čb tisku)

Automatizace:






Používaný knihovnický software KPwin SQL 1.1++.
Uživatelé mají dostupný www OPAC na stránkách knihovny (www.knir.cz) 24 hodin denně, 7 hodin týdně,
možnost rezervací, prolongací samotnými čtenáři. Oznámení o rezervacích je odesíláno automaticky a
okamžitě (ve chvíli dostupnosti dokumentu) prostřednictvím SMS brány, možnost touto branou zasílat
čtenářům SMS přímo z programu KPwin.
V budově knihovny na Bezručově ulici jsou k dispozici 2 OPAC katalogy (dětské a dospělé oddělení).
V roce 2009 byl KPwin SQL 1.1++ rozšířen o modul MVS. Výpůjční systém je v tuto chvíli 100 %
automatizován.

Elektronické informační zdroje


V rámci knihovny jsou uživatelům dostupné tyto databáze s možností samostatného vyhledávání.
o ASPI (zákony)
o TAMTAM (dtb. Periodik s archivem do roku 1996)
o ČTK (vědomostní dtb.)

Mateřská dovolená:



Od 1. 11. 2005 – Bc. Ivana Zemanová
Od 1. 12. 2006 – Mgr. Alena Srovnalová

Zástup za mateřskou dovolenou:



Dne 26. 1. 2010
Bc. Pavel Zajíc

Od 1. 8. 2006 – Mgr. Hana Sváková Bajerová (za Bc. Ivanu Zemanovou)
Od 1. 12. 2006 – Bc. Jana Hradilová (za Mgr. Alenu Srovnalovou)

