Komentář ke statistickému výkazu za rok 2011
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Demografické údaje:
Rok
Počet obyvatel
Mládež do 15-ti let

2011
16 927
2458

2010
17 080
2 491

2009
17 121
2 348

2008
17 196
2 358

Čtenáři:
Rok
Počet registrovaných celkem
Počet registrovaných
do 15 let
Počet návštěvníků –
fyzických
Počet návštěvníků on-line

2011
2 990
794

2010
2 919
776

2009
2 928
770

2008
2 968
740

69 241

48 020

73 656

68 255

40 803

30 038

16 744

43 200

V počtu registrovaných čtenářů musíme zaznamenat po dlouhé době nárůst oproti minulým letům, navzdory poklesu
počtu obyvatel města, což je potěšující zpráva.
Usuzuji, že se počíná projevovat potřebnost knihovny pro sociálně slabší obyvatele a také souvislost s celospolečenským
jevem ekonomické recese.
Tento obrat však mohou způsobovat i jiné drobnosti. Např. kvalita knihovnou nabízených služeb, jejich vytrvalá
propagace v médiích (TV, tisk, internet), uživatelská přívětivost a aktivity mimo rámec tradiční knihovnické práce.
Počet poboček a knihoven:
Hlavní budova knihovny na Bezručově ulici 519 + 3 pobočky knihovny v městských částech – Tylovice, Hážovice, Horní
Paseky.
7 knihoven metodicky vedených Střediskovou knihovnou Rožnov p.R. – knihovny v obcích Hutisko– Solanec, Vigantice,
Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Valašská Bystřice, Střítež nad Bečvou, Vidče.
Knihovní fond (nezahrnuje 7 střediskových knihoven):
2011
519 665,Z toho
(74 844,periodika)
(30 804,- EIZ*)
Přírůstek knih. Fondu
2 666 k. j.
Úbytek knih. Fondu
4 702 k. j.
Odebíraných periodik
136
*) EIZ – elektronické informační zdroje
Částka na nákup
knihovního fondu Městská
knihovna Rožnov p. R. +
pobočky

2010
522 811,Z toho
(101 574,- periodika)
(40 958,- EIZ)

2009
546 309,Z toho
(110 788,- periodika)
(38 942,- EIZ)

2008
475 096,-

2 535 k. j.
5 787 k. j.
159

2 561 k. j.
2 382 k. j.
154

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

Rozpočet knihovny byl v roce 2011 zřizovatelem zkrácen o 240 000,- oproti roku 2010, o 560 000,- oproti roku
2009. Přes tento velký hendikep byla snaha, aby se snížení rozpočtu nedotklo uživatelů knihovny, tím méně
akvizičních položek. Projevilo se to však například v počtu odebíraných periodik.
Při akvizici monografií je stále kladen důraz na nákup kvalitní beletrie a naučné literatury. Do fondu se nakupují
dokumenty, jež jsou často žádány uživateli knihovny prostřednictvím služby MVS z jiných knihoven.

Pokračuje trend nárůstu výpůjček u zvukových dokumentů. Tento jev je spojen s větším vydáváním audioknih ve
formátu mp3 a jejich akvizice do knihovny (např. produkce nakladatelství Tympanum) a propagace těchto
dokumentů u čtenářů a veřejnosti. Stoupající tendenci má také využívání možnosti výpůjček z Macanovy
knihovny a tiskárny pro nevidomé a zvyšování uživatelské gramotnosti při práci s novými typy dokumentů.
Služba MVS dlouhodobě zaznamenává nárůst požadavků – dlouhodobá snaha vycházet vstříc zájemcům o tuto
službu se vyplácí. Navíc v souvislosti se zrušením cirkulačních souborů pro obce Valašská Bystřice, Vidče a Střítež
nad Bečvou je vyšší počet žádostí z těchto obcí o výpůjčky z fondu městské knihovny. Tyto jsou pak vykazovány
jako žádosti na MVS z jiných knihoven.
V létě proběhla revize fondu na hlavní budově na Bezručově ulici a na pobočce v Tylovicích. Bylo vyřazeno velké
množství zastaralých dokumentů (Tylovice).

Zaměstnanci; profesní vzdělávání:
Snížení počtu přepočtených zaměstnanců oproti roku 2010 (z 12.2 na 11.3 úvazku) je důležité uvědomit si v
kontextu výsledků odvedené práce a statistických ukazatelů. Jinými slovy méně zaměstnanců musí zastat
stejný objem práce jako v předchozích letech.
Navenek nejvýraznější změnou byla změna pracovnice na pozici Střediskové knihovnice. Před novou pracovnicí
střediskové knihovny byl nelehký úkol, upgradovat software na všech již automatizovaných knihovnách (Vidče,
Střítež n. B., Hutisko, Vigantice, Dolní Bečva) a následné spuštění automatizovaného výpůjčního provozu
knihovny (Střítež, Hutisko, Dolní Bečva). Přes časovou a koordinační náročnost se tyto úkoly podařilo splnit.
V tomto ohledu je potřeba říci, že i komunikace s menšími obcemi se přes počáteční obavy knihovníků na
malých obcích daří.
o Velký přínos pro rychlé řešení problémů přináší možnost okamžitého zásahu prostřednictvím vzdálené
správy.
Ve vnitřní struktuře došlo k změnám a přesunům zaměstnanců – změna na pozici vedoucího oddělení Čítárna
studovna, změna pracovníka podílejícího se na besedách pro děti a mládež…
Po nemožnosti se účastnit kurzů rekvalifikačních kurzů UZS (unie zaměstnavatelských svazů) v roce 2010 se
nakonec v druhé polovině roku 2011 podařilo odstranit administrativní bariéry a 3 pracovníci se účastnili
modulů Práce s dětskými čtenáři, Fondy a Všeobecný základ, další pak kurzů zabývajících ekonomickými a
manažerskými otázkami, také byl absolvován kurz pro správu IT systému. Další kurzy budou následovat v roce
2012.
Název školení
Místo
Počet účastníků z Měk Rožnov p. R.
Loginet – softwarové školení

Rožnov p. R.

2

Vsetín - MVK

3

Marketing pro knihovny

Zlín

2

Komunitní knihovny - dobrovolníci

Praha

1

Informační vzdělávání uživatelů

Hradec Králové

2

Knihovnická dílna

Praha

1

Dítě předškolního věku

Zlín

2

Současná ruská literatura

Zlín

1

Národní autority – tvorba a využití

Hranice nejsou prekážkou

Čadce

8

Knihovnický kurz (UZS) – fondy

Ostrava

1

Knihovnický kurz (UZS) - společný
základ

Ostrava

3

Knihovnický kurz (UZS) – práce
s dětmi

Ostrava

1

Řízení lidských zdrojů

Ostrava

1

Co venkovské knihovny mohou a dovedou

Prostějov

1

Účetnictví a inventarizace

Vsetín

1

Správa WinXP – IT (UZS)

Praha

1

Zákon o finanční kontrole

Rožnov

2

Spisová a archivní služba

Olomouc

1

Manažerské dovednosti (UZS)

Ostrava

1

Nové postupy v ekonomické praxi
(UZS)

Ostrava

1

Klub dětských knihoven

Vsetín

2

V oblasti vzdělávání je snahou o udržení zájmu zaměstnanců o důležité a nové trendy v knihovnictví.
Pokračuje snaha knihovny nezůstávat na periferii „knihovnického dění“ - účast na setkávání Sekce veřejných
knihoven SKIP, komunitní skupiny SKIP
Důležitým aspektem ve vzdělávání je také udržování si přehledu o legislativě týkající se knihovnictví,
příspěvkových organizací měst, účetnictví…
Knihovna měla možnost prezentovat své aktivity na semináři – Knihovny a dobrovolníci v Kroměříži
Vzdělávací a kulturní akce pro veřejnost pořádané knihovnou (nezahrnuje 7 střediskových knihoven):
2011
2010
2009

2008

Počet akcí celkem:

302

304

394

396

Z toho pro děti:
(besedy, knihovnické
lekce, soutěže…)

189

189

204

203

Z toho pro dospělé
(večerní a odpolední
besedy, přednášky,
pravidelné kluby):

98

104

108

193

Výstavy:

12

10

10

12

Celkový počet
účastníků:

9873

11335

10936

9282

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.
Výstavy na chodbách a v podkroví městské knihovny se zaměřují na prezentaci projektů místních škol a
občanských sdružení, prezentaci aktivit knihovny, prezentaci výtvarníků a fotografů ať už amatérských tak
profesionálů. Zpravidla bývají instalovány na období 2 měsíců.

Výběr nejzajímavějších kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných pro veřejnost:
Jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí bylo v roce 2011 již 16. Podzimní putování s broučky Valašským
královstvím – pořádáno ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě, T-ka. Po loňské změně trasy průvodu a
místa shromáždění jsme u těchto změn zůstali, do budoucna již bude lampionový průvod procházet pouze
městským parkem a scházet se budou broučci u altánu v parku. Akce se zúčastnilo odhadem 2500 lidí.
Čarodějné večerníčky na kamenech – také v roce 2011 jsme pokračovali v zaměření 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 odhadem 100 dětí a rodičů, pro které se četly pohádky, hrálo divadlo. A navíc nám
přálo počasí.
Město v mé paměti – pokračuje projekt Město v mé paměti. Seniorský tým aktivních seniorů se schází 1 x
měsíčně, nejvýraznějším počinem bylo založení edice „Milé tisky“ v jejímž rámci vyšly dva útlé svazky – Julie
Radhošťská a Jindřiška Deáková.
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.
Po pašeráckých stezkách – tradiční setkání knihovníků z Kysucké knižnice v Čadci, rožnovských knihovníků a
seniorů se uskutečnilo na Kasárnách – ve spolupráci s o. s. Zdravý Rožnov. Bohužel se v roce 2011 uskutečnil bez
účasti slovenských knihovníků, kteří v tomto termínu stěhovali knihovnu do náhradních prostor (rekonstrukce
stávajícího objektu Kysucké knižnice). Krásné počasí, hojná účast veřejnosti a nakonec také skvělý průvodce ing.
Vojtěch Bajer.
Hodnoty na dlani – knihovna je partnerem v mezinárodním přeshraničním mikroprojektu financovaném
Evropskou unií, který je realizován ve spolupráci s Kysuckou knižnicou v Čadci. Náplní projektu jsou: setkávání,
tištěné výstupy, výměna zkušeností a dobré praxe, seznamování se s kulturou na obou stranách hranice.
Závěrečným bodem projektu byla konference konaná v červnu v Kysucké knižnici v Čadci s názvem Hranice nie
sú překážkou. Účastnili se všichni zaměstnanci knihovny a také účastníci projektu Město v mé paměti.
Karpatské inspirace – knihovna je partnerem v mezinárodním přeshraničním mikroprojektu financovaném
Evropskou unií realizátora projektu Města Rožnov pod Radhoštěm, kdy část aktivit projektu realizuje přímo
knihovna nebo se minimálně na půdě knihovny odehrávají. Jedná se o cyklus besed s názvem Černá hodinka,
mezinárodní literární soutěž, vydání almanachu oceněných literárních prací. Jedná se o pokračování projektu
z roku 2010.
Besedy se zajímavými osobnostmi: Tereza Boučková a Bedřich Ludvík, František „Čuňas“ Stárek, Richard
Sobotka, PhDr. Jiří Langer Csc., Ilona Březinová.

S-klub pokračuje 10 setkáními v průběhu „školního“ roku. Jarmila Mikulášková ve spolupráci s ing. Rudolfem
Hamerníkem připravují autorské poslechové pořady pro slabozraké spoluobčany.
o Témata: cestopis Madeira, Blízké osudy (vzpomínání Jitky Hamerníkové), Láska a jaro v hudbě mistrů,
vzpomínání na Jiřího Kozderku, Zlomové okamžiky (pořad o Janu Balabánovi), Můj zpěvníček (o Marii
Podešvové), Sedí gazda za stolem, koleda hej! (o Jaroslavu Štikovi).
Knihovna se podílí na přípravě a realizaci vzpomínkového pořadu na spisovatelku Marii Podešvovou v rámci
cyklu Valašského muzea v přírodě Ozvěny valašského Slavína. V pořadu vystoupili dcera spisovatelky Dagmar
Šrámková, spisovatelka a publicistka Zuzana Maléřová, ženský pěvecký sbor Karlovjanky a cimbálová muzika
Milana Mlčáka.
Od počátku roku a intenzivněji od září 2011 se pravidelně v pondělí konají v podkroví knihovny hravá odpoledne
pro děti navštěvující školní družiny rožnovských škol.
Proběhla Noc s Andersenem – tentokráte byly tématem pohádky Václava Čtvrtka
Každý měsíc mají děti v dětském oddělení možnost zúčastnit se soutěže.
V březnu proběhl happening Čtenářský štúdl, v říjnu pak happening Knihovnická stonožka
Partneři:
Při organizování kulturní a vzdělávací činnosti knihovna není solitérem. Při této činnosti spolupracuje s řadou organizací,
spolků a sdružení. Nejdůležitějšími partnery jsou: rožnovské školy, T-ka (T-klub kulturní agentura), o. s. Zdravý Rožnov,
o.s. Iskérka, Město Rožnov, Kysucká knižnica v Čadci, SVČ Rožnov, MVK Vsetín. K tomu všemu je potřeba přičíst mnoho
individuálních spolupracovníků, bez kterých by aktivity knihovny nebyly takové, jaké jsou.
Ediční činnost:
Povídání ve tmě, aneb Když je černá hodinka, povídá si rodinka ISBN 978-80-904224-9-0 (ve spolupráci
s městem Rožnov pod Radhoštěm)
Město v mé paměti V. - soubor literárních prací tvůrčí seniorské skupiny ISBN 978-80-87334-07-2
Město v mé paměti VI. - soubor literárních prací tvůrčí seniorské skupiny ISBN 978-80-87334-10-2
Úvaha – Julie Radhošťská – edice Milé tisky ISBN 978-80-87334-08-9
Vzpomínky na Rožnov mého mládí – Jindřiška Deáková – edice Milé tisky ISBN 978-80-97334-09-6
Realizované projekty, sponzorské dary:
Technické dovybavení knihovny – nákup dataprojektoru
Sponzorský dar (Cabot s.r.o.)

15.000,-

Modernizace AKS a serveru v městské knihovně (program VISK 3 – Min. kult. ČR)
Dotace
Spoluúčast knihovny

100.000,51.404,-

Zpřístupnění mediální databáze TAM TAM
Začlenění do konsorcia knihoven s placeným přístupem
Spoluúčast knihovny

22.080,11.040,-

Nákup knihovního fondu pro nevidomé a slabozraké (akvizice zvukových dokumentů)
Dotace (Ministerstvo kultury - Knihovna 21. století)

8.000,-

Spoluúčast knihovny

9.659,-

Knihy z českých vydavatelství do knihoven (Projekt Česká knihovna)

3.000,-

Knihovna nás baví (projekt na propagaci a podporu čtenářství)
Finanční dar (Nadace Děti-kultura-sport)
Spoluúčast knihovny

20.000,3.725,-

Částka celkem získaná z jiných zdrojů jako dotace či dar pro realizaci projektů

168.080,-

Nákupy a opravy technického vybavení:
notebook Fujitsu pro potřeby besed v dětském oddělení
nový DTB server na platformě Linux Fujitsu Primergy
licence antivirového software (2 roky) NOD32
dataprojektor Epson EB 96W
čtečka e-knih Pocket book

13.000,64.752,16.160,16.490,3.590,-

Opravy, revize - objekt knihovny:
Nejdůležitější a rozsahem největší investice do budovy městské knihovny byla celková rekonstrukce stávající
plynové kotelny. Byly instalovány dva nové, plně automatizované kondenzační kotle Vaillant o výkonu 2 x
45kW. Celkovou rekonstrukci prováděla firma VAE Therm. Zadavatelem zakázky byly Komerční domy s.r.o. Do
budoucna je předpoklad snížení spotřeby plynu v městské knihovně. Zároveň od 1. 12. 2011 byl změněn
dodavatel plynu, jímž je společnost E-on a.s.
o Celková cena rekonstrukce byla vyčíslena na
435.428,-

Propagace knihovny:
Knihovna se snaží své aktivity nad rámec běžných knihovnických procesů propagovat prostřednictvím
nejrůznějších komunikačních kanálů. Využívají se plakátovací plochy ve městě, kulturní měsíčník KAM, místní
noviny, TV Beskyd, Rádio Valašsko, www stránky knihovny, profil knihovny na Facebooku, měsíční pozvánky a
pozvánky na jednotlivé akce, rozesílání hromadných informačních mailů.
Novinkou je pravidelný sloupek Okno do knihovny ve Spektru Rožnovska – zabývá se novinkami ve službách,
aktualitách z knihovny, ale také pozvánkami na akce, jež knihovna pořádá.
Internet:
Připojení: optika (4M Rožnov)
Rychlost: 5 Mbit/s
Budova Bezručova - možnost veřejného přístupu k Internetu 9 stanic pro uživatele knihovny přístupných po
registraci bezplatně, možnost tisku (čb/barva), skenování.
V roce 2010 bylo zprovozněno Wi-Fi připojení – možnost připojit se s vlastním PC či mobilem k Internetu.
Pobočka Horní Paseky – možnost veřejného přístupu k Internetu – 1 PC stanice (možnost čb tisku).
Automatizace knihovnickýh procesů:
Používaný knihovnický software KPwin 2011 – upgrade v rámci projektu VISK a výměny serveru

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.
odesílání tzv. předupomínek tj. odesílání informačního emailu o blížícím se konci výpůjční doby.
V budově knihovny na Bezručově ulici jsou k dispozici 2 OPAC katalogy (dětské a dospělé oddělení).
Výpůjční systém je 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)

V Rožnově pod Radhoštěm 31. 1. 2012

Bc. Pavel Zajíc

