Výroční zpráva
o činnosti
Městské knihovny
v Rožnově pod Radhoštěm
za rok 2005

Vypracovala: Jarmila Mikulášková

Motto :
- Knihovny jsou nejdostupnější veřejná zařízení pro všechny vrstvy obyvatelstva a jejich
uživatelé jsou obvykle nejpočetnější zájmovou skupinou v místě.
- Patří k nejvýznamnějším nástrojům, jimiž stát naplňuje požadavek všeobecné
dostupnosti informací, zakotvený v Listině lidských práv a svobod.
- Umožňují veřejnosti velmi levný přístup k nejširší možné škále informačních
zdrojů včetně Internetu.
- Nabízejí kulturní a vzdělávací alternativu k současnému spotřebnímu způsobu života,
jsou místem, kde je možné trávit volný čas. Na tomto poli čelí knihovna velké
konkurenci, nikdo jejich služeb nemusí využívat povinně a přesto se počet uživatelů a
návštěvníků kulturních a osvětových akcí zvětšuje.
- Tvoří projekt komunitní knihovny, příjemného obývacího pokoje svého místa, kde se lidé
setkávají napříč generacemi, skupinami s různým vzděláním či sociálním statutem, s
různým očekáváním či zvědavostí.
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Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
Základní údaje
Jméno : Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
Právní forma : příspěvková organizace
Sídlo : Bezručova 519, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zřízena : 1. 1. 1996
Zřizovatel : Město Rožnov pod Radhoštěm
Místo zápisu : Krajský soud v Ostravě
Den zápisu : 19. 6. 2001
IČO : 64123430
Hlavní účel : Zabezpečení záležitostí dle § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č.
257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a
informačních služeb (knihovní zákon) zaručujících rovný přístup k těmto službám
všem občanům a institucím bez rozdílu.
Předmět činnosti :
1. Budování univerzálního knihovního a informačního fondu a databází se zřetelem ke kulturním
a informačním potřebám občanů a institucí,
• zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím
meziknihovních služeb z fondu jiných knihoven,
• poskytováním bibliografických, referenčních a faktografických informací,
• zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní
správy a samosprávy.
2. Umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům pomocí telekomunikačního zařízení (
zejména prostřednictvím Internetu).
3. Uskutečňování kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti.
4. Vydávání a prodej tématických publikací.
5. Poskytování reprografických služeb uživatelům knihovny.
6. Poskytování služeb jiným obcím ve spádové oblasti Rožnova pod Radhoštěm ( Střítež n. B.,
Valašská Bystřice, Vidče):
• doplňování knihovních fondů a budování knižních katalogů,
• zabezpečení cirkulace souborů knihovních fondů,
• poskytování poradenských služeb,
• zajišťování statistických údajů a vypracování podkladů pro statistické výkaznictví,
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•

výkon dalších nezbytných činností napomáhajících rozvoji knihoven a jejich veřejných
knihovnických a informačních služeb v obci.

Majetek organizace
Majetek ve vlastnictví zřizovatele je předán do správy organizaci k jejímu vlastnímu využití.
1. Nemovitý majetek . Zásadní rekonstrukce a opravy zajišťuje zřizovatel dle Zřizovací listiny.
Organizace tento majetek neodpisuje.
Inv. č. 1009 budova č. 519 knihovna, pořizovací cena 7 661 408,20 Kč
Pozemek s parcelním číslem 1429/1
2. Movitý majetek. Ten, který byl předán ke dni vzniku organizace, který v činnosti nabyla a
který dále nabude. Tento majetek odepisuje podle schváleného odpisového plánu zřizovatele.
Statutární orgán
Jarmila Mikulášková
Rožnov pod Radhoštěm, Habrová 2295
ředitelka - jmenována a odvolávána Radou města Rožnova pod Radhoštěm
Organizační struktura
ředitelka – Jarmila Mikulášková
zástupce ředitelky : Bc. Pavel Zajíc
střediková pracovnice : Božena Zajícová
- místní knihovny ( s dobrovolnými knihovnicemi) : Dolní Paseky, Hážovice, Tylovice
- poskytování služeb knihovnám obcí Střítež n. B., Valašská Bystřice, Vidče
- část úvazku v půjčovnách a při besedách pro ZŠ a SŠ
půjčovny :
vedoucí odd. pro dospělé - Erika Halamíčková od 1. 10. 2006 ( také meziknihovní výpůjční
služba
- pracovnice půjčoven - Kateřina Holčáková od 1. 12. 2006( besedy pro Zvláštní školu ,donášky
knih handicapovaným občanům, pošta)
- vedoucí odd. pro děti – Ilona Kroupová( besedy a soutěže, Klub Dětského domova a Klub
VIR)
- programová a propagační pracovnice -Marcela Slížková ( také pracovnice půjčoven
a odpovědnost za hudební kout s CD )
čítárna a studovna – Markéta Baďurová od 1. 4. 2005 ( také BIS , zvuková knihovna pro
nevidomé, regionální oddělení)
BIS ( bibliograficko-informační služba) a správce sítě – Bc. Pavel Zajíc ( také odpovědnost za
funkčnost veškeré výpočetní techniky a správa webových stránek)
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zpracování knihovních fondů – Ivana Barošová ( také čítárna a studovna, odpisy knižních
fondů)
účetní a mzdová účetní - Lenka Vyvijalová
uklizečky ( každá úvazek 4,5) – Marie Závorková, Anna Najvirtová
mateřská dovolená – Mgr. Alena Srovnalová od. 1. 3. 2003
Bc. Ivana Zemanová od 1. 12. 2006
Komentář k organizační struktuře
Práce knihovníků jsou provázány tak, aby byla plně zabezpečena především služba ve všech
odděleních , která jsou otevřena všechna najednou :
po 8.00 – 18.00
ú 12.00 – 17.00
s 12.00 - 17.00
č 12.00 – 17.00
pá 8.00 – 18.00
so 8.00 –11.30
V půjčovnách se střídají kromě pracovnic půjčoven i středisková knihovnice a pracovnice
zpracování fondu.
Středisková knihovnice pořádá besedy a soutěže nejen pro střediskové knihovny, ale částečně i
pro dětské oddělení MěK a pracuje rovněž v půjčovnách.
Vedoucí oddělení pro děti má kromě výpůjční činnosti v pracovní náplni vzdělávací, kulturní a
výchovné akce pro děti a dospívající mládež. Část besed provádí i pracovnice odd. pro dospělé (
např. pro Zvláštní školu).
Pracovnice čítárny a studovny kromě výpůjční činnosti provádí informační lekce pro studenty
středních škol a zabezpečuje společně s pracovníkem BIS reprografické služby i zaučování laiků
z řad uživatelů knihovny v práci s PC a Internetem . Vytváří rovněž rešerše z regionálního tisku a
provádí statistická šetření výpůjční a osvětové činnosti MěK pro Statistický úřad.
Pracovník BIS provádí rovněž výpůjční činnost v čítárně a studovně i zaučování laiků z řad
uživatelů v práci s PC a Internetem a provádí statistická šetření knižních fondů MěK ( přírůstky a
odpisy).
Všichni pracovníci se střídají ve službách u večerních akcí pro veřejnost.
Pro pomocné práce , t. j. balení a opravy knih, využívá knihovna služeb neziskové organizace
ISKÉRKA- Sociálního centra denních aktivit pro duševně nemocné občany.
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Statistický výkaz o knihovně
V rámci programu statistických zjišťování pro potřebu Ministerstva kultury ČR vykazuje knihovna
za rok 2005 :
2004
Stav knihovního fondu

2005

knihovních jednotek celkem

68 331

z toho naučná literatura

25 858

70 752
26 662

krásná literatura
kartografické dokumenty
audiovizuální dokumenty
elektronické dokumenty

40 866
285
1 207
109

42 340
286
1 331
127

počet exemplářů
docházejících periodik
přírůstky knihovních
jednotek
úbytky knihovních jednotek

158

149

2 359

2 421

433

0

Čtenáři

registrovaní čtenáři
Z toho do 15 let
návštěvníci knihovny

3 175
772
79 838

2 978
763
55 689

Výpůjčky

celkem
z toho naučná literatura
dospělým

275 051
89 953

244 680
75 453

krásná literatura dospělým
naučná literatura dětem
krásná literatura dětem
ostatní dokumenty
výpůjčky periodik

116 011
15 760
47 135
6 192
66 097

112 190
18 146
31 803
7 088
54 440

Počet požadavků

289

289

Počet kladně vyřízených
požadavků

273

287

Půjčené jiným knihovnám
(počet sv.)
Půjčené od jiných knihoven
(SRS při MVK)

937

1 440

125

972

10

10

6

6

17 234

17 219

2 334

2 511

Meziknihovní výpůjční
služba

Výměnné fondy

Počet počítačů pro
uživatele
Z toho napojených na
Internet
Počet obyvatel Rožnova
pod Radhoštěm
Z toho děti do 15 let
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Z tohoto porovnání je zřejmé, že ubývá obyvatel města. V roce 2005 se zastavil pokles nově
narozených dětí a dokonce 177 dětí ve městě přibylo. Toto navýšení se však může v knihovně
projevit až během dalších 5 let. Že však úsilí o získávání nových čtenářů předškolního a školního
věku se nemíjí účinkem, dokazuje fakt, že ve městě chodí do knihovny 30 % dětské populace ve
věku do 15 let, tedy 1 třetina.
Vzdělávací, kulturní a výchovné akce
Celkový počet účastníků
Celkový počet akcí
Z toho: pro děti (besedy, knih.
lekce)
pro děti: soutěže
Klub dětského domova
Babiččino pohádkové odpoledne
pro dospívající mládež
informační lekce
pro dospělé: večerní akce
Literární klub
S klub (pro nevidomé)
Klub diabetiků
Klub zdraví a harmonie
Diskuzní fórum
Zimní setkávání (s osobnostmi)
Základy práce s Internetem
Výstavy na chodbách

2004
6 074
402
242

2005
11 736
474
201

3
6
14
17

6
5
10
5

137
6
9
9
16
2
3
17
14

268
6
9
9
9
2
3
10
13

Komentář:

Participace:
V těchto akcích jsou započteny:
S Masarykovou společností a Gymnáziem byl uskutečněn přednáškový cyklus Masaryk a dnešek
v rámci projektu Živá cesta za klasikem.
Setkání občanů s komunálními politiky v knihovnou přádaných Diskuzních fórech bylo
zaměřeno na problémy “ Dětská hřiště na sídlištích" a " Znovuzprůjezdnění ulice Nádražní a
Sokolská ?"
Společná akce s TKA a Valašským muzeem v přírodě - každoroční lampiónový průvod pro děti
"X. Podzimní putování s broučky Valašským královstvím" .

S družební knihovnou ve Šremu v Polsku byl vydán dvoujazyčný Šremsko-rožnovský kalendář
2006 z výtvarných a literárních prací dětí obou měst.
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V rámci městské kulturní aktivity Lázeňského roku 2005 byla vyhlášena velká literární soutěž
pro děti v tvorbě valašského místopisu. Z nejlepších prací byl vydán almanach " O poklad strýca
Juráša" V. Zároveň díky výtvarné aktivitě ZUŠ byly vybrány kresby, které byly použity jako
ilustrace do zmíněné publikace a z ostatních byla realizována výstava.
Pozornost dětí, rodičů a babiček upoutalo v rámci Večerníčky na kamenech čtení "lázeňských
večerníčků" fiktivními osobnostmi , které navštívily Rožnov v době lázeňství.
S rožnovskými středními školami byli vytipováni a oceněni výjimeční studenti v různých oblastech
činnosti v rámci večera Rožnovské kořeny a kořínky.
Pokračovalo se v úspěšné akci z roku 2004: středeční babiččina pohádková odpoledne.
Knihovna navázala spolupráci s Domovem důchodců, Svazem žen a Klubem Senior . Přicházejí
babičky povídat si s dětmi, číst jim a zároveň ukazovat , co umí jejich ruce. Jde o vyplnění mezery
mezi generacemi v současném stylu života sídlišť. Tato aktivita se stala jak mezi dětmi, tak
babičkami velmi oblíbenou .
Studenti středních škol dostali šanci pokračovat ve sběru pověstí a doplnit publikaci “Světlonoši Povídačky zpod Radhošťa”. Ve sběrech pokračuje knihovna již třetím rokem.
S občanským sdružením Zdravý Rožnov, TJ Sokol, Klubem Senior, SVČ a ČČK byl
realizován Běh Terryho Foxe a Den zdraví a pohybu. Knihovna zajišťuje informační a propagační
činnost.
Na česko - slovenských hranicích se sešly děti rožnovské a Kysucké knihovny z Čadce v SR účastníci literární soutěže - v rámci akce občanského sdružení Zdravý Rožnov S knížkou v
baťůžku po pašeráckých stezkách.

MK Horní Paseky – funguje velmi tvořivý Babský klub s přednáškovou činností
MK Tylovice - výborná spolupráce s místní skupinou Českého červeného kříže - spolupráce na
Běhu Terryho Foxe a Dne zdraví a pohybu v Rožnově pod Radh.
Ediční činnost:
Almanach poezie rožnovských tvůrců “ Prostřeno”, doprovázející 20. ročník výstavy poezie
Výběr prací dětí ZŠ “ O poklad strýca Juráša V.”
Sběr pověstí studentů SŠ “ Světlonoši” s koncepcí každoročního doplňování ( volné listy ve
složce).
Sborníček prací "Masaryk a já" v rámci projektu Živá cesta za klasikem

Vzdělávání pacovníků, účast na seminářích a přednáškách :

Kde končí svět -Seminář profesních pracovníků k literární soutěži- Uherské Hradiště
Práce s loutkou v Klubku dětských knihoven - Náchod
Klubko dětských knihoven s režisérkou Šímovou-Plívovou - Ostrava
Knihovny seniorům - Havlíčkův Brod
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Cesta ke komunitní knihovně - Vsetín
Zvukové knihy pro nevidomé - Třebíč
Seminář pro pracovníky profesionálních knihoven - Zlín
Infórum - Praha
Mezinárodní interkulturní dialog - Praha
Mezinárodní knižní veletrh - Praha
Co je třeba k tisku publikací - Lipník

Těchto 11 seminářů, školení, exkurzí a konzultací se zúčastnilo 21 pracovníků knihovny.

Zaslané a vybrané projekty:
Knihovna 21.století – MK ČR : Památná místa aneb hledání vlastních kořenů –
celkové náklady
23 631,40 Kč
vlastní podíl
13 631,40 Kč
státní dotace
10 000,- Kč
Knihovna 21. století – MK ČR : Živá cesta za klasikem – Masaryk a dnešek
celkové náklady
13 521,70 Kč
vlastní podíl
8 521,70 Kč
státní dotace
5 000,- Kč

Dotace Fondu kultury ZK : Podzimní putování s broučky Valašským královstvím
celkové náklady
12 375,20 Kč
vlastní podíl
7 375,20 Kč
krajská dotace
5 000,- Kč
Dotace Fondu kultury ZK : Výstava poezie "Prostřeno"
celkové náklady
vlastní podíl
krajská dotace

11 410,50 Kč
4 410,50 Kč
7 000,- Kč

VISK 3 – MK ČR : Zrychlení a modernizace zpracování dokumentů
celkové náklady
51 000,- Kč
vlastní podíl
33 000,- Kč
státní dotace
18 000,- Kč
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Nadace VIA fondu pro ČR : Valašský místopis

žádáno 40 000,-Kč, zamítnuto.

Sponzorské dary
Příspěvek na digitální fotoaparát a přehrávač CD disků - CS CABOT
Nákup knih - Fa ONSEMIKONDUKTOR
Nákup knih - manželé Hradilovi

25 000,- Kč
5 000,-Kč
2 000,- Kč
celkem 32 000,- Kč

Dovybavování a opravy budovy :
Z rozpočtu města ( Odbor investiční) byla vyčleněna částka 30 000,- Kč.
Nebyla realizována instalace hromosvodu k anténě a klimatizačním jednotkám ( dle požadavku
revizního technika). Místo toho koncem roku 2005 byl uhrazen projekt pro realizaci podkrovní
přednáškové místnosti včetně vzduchotechniky v částce 20 000,-( ATA Fiedler).
Do rozpočtu města nebyla opět zahrnuta realizace výtahu k budově knihovny.
Dovybavování a opravy interiéru:
Zhotovení skřínek na časopisy do čítárny á 45 010,- Kč
Zakoupena lednice Zannussi ZT á 4 970,- Kč do kuchyňky pro zaměstnance
Provedena oprava automatických dveří ve vstupu á 8 436,- Kč

Stav automatizace:
Všechna oddělení knihovny pracují s automatizovaným výpůjčním protokolem.
V roce 2005 přechod z KPsys na KPwin
• zakoupen nový počítač P4 3GHz - zpracování fondu - 21 127,- Kč
• zakoupen server 3.2GHz/1GB RAM + plus další příslušenství nutné pro zálohy dat etc.
• zakoupeny 2x nové stanice OPAC (čtenářské katalogy) P4 3GHz- celkem 40 154,- Kč
• zakoupen Scanner čárových kódů Metrologic (revize fondu, zpracování fondu)-6 595,- Kč
• byla rozšířena paměť notebooku na 512 MB
• 3 x CDRW mechanika - možnost zálohy stažených dat čtenáři
• 3 x LCD monitory (náhrada nevyhovujících starých monitorů) - celkem 24 704,-Kč
• zakoupena nová síťová tiskárna HP2200ld - 32 464,50 Kč
• za pomocí grantu z Min. kultury došlo k zrychlení a modernizaci zpracování dokumentů pomocí
Klienta Z 39.50 -51 000,- Kč
• byl proveden upgrade síťového SW Novell 4.11-6.5 a upgrade monitorovacího programu
Hlídací pes fy Novosoft
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Internet:
•
•
•
•

typ připojení – radiové
rychlost připojení – 256 kB/s
stanic připojených k dispozici uživatelům 7 (4 bezbariérově přístupné)
operační systém Linux – server Internet

Vybavení hardware:
LAN síť
1 server pro Internet / Pentium 4/
1 řídící server / Pentium IV/
1 notebook /Pentium III/
2 PC pro příjem a výdej KF / Pentium 4/
1 PC pro oddělení zpracování KF / Pentium 4/
1 PC ředitelna / Pentium 400/
1 PC kuchyně - public relations /Pentium Celeron 1.1/
1 PC OPAC katalog pro dospělé čtenáře / P4/
2 PC pro Internet / Pentium III a Pentium II/
1 PC pro práci zrakově postižených občanů /Pentium III/ + skener HP 1200
1 PC pro středisko /Pentium 4/
1 PC OPAC katalog pro dětské čtenáře / P4/
1 PC pro čítárnu / Pentium Celeron 333/
1 PC pro dětské oddělení - multimedia / Pentium Celeron 333/
1 PC pro dětské oddělení – Internet /Pentium Celeron 333/
1 PC pro dětské oddělení - multimedia a Internet pro handicapované / Pentium 566/
1 PC pro dětské oddělení – multimedia /Pentium III /
1 tiskárna jehličková - čítárna,
2 tiskárna laserová - síťová
1 HUB -12, 24 port
3 Swich
4 čtečky čárového kódu

Vybavení software:
- KP win, ASPI, MICROSOFT Office 97, síťový software Novel 4.11, účetnictví Gordig, antivirový
program AVG, Front Page 2000, Client-Server (rozšíření licence pro 10 uživatelů), , Adobe
Photoshop 6 CZ, Corel, Windows 95,98,XP, Adobe Acrobat Standart
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Srovnání počtu obyvatel R.p.R. s počtem registrovaných čtenářů knihovny
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Komentář:

Z grafů je zřejmé, že ačkoli klesá počet obyvatel Rožnova pod Radh. ,neklesá
zásadně počet čtenářů, a to ani dětských. Počet návštěv uživatelů knihovny v roce
2005 mírně poklesl z důvodu uzavření knihovny během revize knihovních fondů.
Dále při přechodu z knihovního softwaru KP-SYS na KP-WIN došlo k softwarové
chybě, která zřejmě způsobila dle posouzení odborníků chybné statistické údaje.

Ostatní:

2. místo v soutěži webových stránek Biblioweb knihoven ČR , v kategorii města do 20 000
obyvatel, si vítězství odnesla již počtvrté za sebou Městská knihovna v Ústí nad Orlicí před
Městskou knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm a Městskou knihovnou v Jičíně.
Náhrada civilní služby : Markéta Baďurová od 4. 1. 2005 (1/2 roku příspěvek ÚP)
Veřejně prospěšné práce odpracovali v knihovně : Daniel Laštovica a Jiří Béna
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Poplatky
Registrační poplatky (na 1 rok)
Registrační poplatek pro dospělého čtenáře
Registrační poplatek pro dětského čtenáře
Registrační poplatek pro důchodce, studenty
Sezónní průkaz
Jednorázová výpůjčka
Sankce
1. upomínka (nerozesílá se)
2. upomínka
3. upomínka
Upomínací dopis
Ztráta knihy
Ztráta časopisu

80,- Kč
40,- Kč
40,- Kč
30,- Kč
20,- Kč
5,- Kč
20,- Kč
50,- Kč
70,- Kč
cena knihy + 50,- nebo 100,30,-Kč

Placené služby
Rezervace (oznámení zasláno poštou)
Rezervace (oznámení zasláno SMS)
MVS

8,- Kč
2,- Kč
40,- Kč

Internet
Registrovaní čtenáři
Neregistrovaní čtenáři
tisk 1 strany
disketa (dle aktuálních cen)
Skanování A4
Skanování A4 a převod do textového formátu

0,50 Kč / 1 min
0,70 Kč / 1 min
2,- Kč
9,- Kč
3,-Kč
5,-Kč

Kopírovací služba
přednostně kopírujeme z knihovnických materiálů. Větší počet kopií (nad 20ks) do druhého dne.
Ceník kopírování
A4 jednostranně
A4 oboustranně
samostatný obrázek
A3 jednostranně
A3 oboustranně

1,50 Kč
2,50 Kč
10 Kč
2,50 Kč
4,50 Kč
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Hospodaření organizace

Výnosy ( příjmy) vlastní
z toho výnosy vlastní z hlavní činnosti
Příspěvky z MVK Vsetín
Příspěvky od obcí Val.Bystřice, Střítež, Vidče
Příspěvky od zřizovatele
Granty a příspěvky na provoz od ostatních subjektů
Dary, sponzoring
Výnosy ( příjmy) celkem

Náklady provozní celkem
z toho
- mzdové náklady
- ostatní osobní náklady ( odvody,SP, ZP, FKSP...)
- nákup drobného majetku
- nákup dlouhodobého hmotného majetku
- náklady na pořízení knihovního fondu

450 309,- Kč
316 809,- Kč
73 500,- Kč
60000,- Kč
4 245 000,- Kč
45 000,- Kč
32 000,- Kč
4 894 976,- Kč

4 890 056,- Kč
2 297 319,- Kč
954 961,- Kč
191 824,- Kč
103 708,- Kč
501 235,- Kč
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Středisková knihovna
Středisku Rožnov pod Radhoštěm přináleží knihovny v Tylovicích, na Horních Pasekách, v
Hážovicích, ve Stříteži nad B., Valašské Bystřici a Vidči.
Místní knihovny ve Stříteži nad B., Valašské Bystřici a ve Vidči jsou od 1. 1. 1997 pod správou
obecních úřadů v obcích.
Místní knihovny v Hážovicích, Tylovicích a na Horních Pasekách jsou vedeny jako integrace
k Městské knihovně v Rožnově pod Radh. Pracují zde dobrovolní knihovníci na krátké úvazky.
Středisková knihovnice prostřednictvím Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm podepsala
s obecními úřady Smlouvy o poskytování knihovnických služeb pro místní knihovny ve Stříteži n.
B., Valašské Bystřici a Vidči. Na základě těchto smluv soustřeďují obecní úřady finanční prostředky
do Střediskové knihovny v Rožnově pod Radh., kterých je použito na nákup nových knih pro
jednotlivé obce.V těchto knihovnách pracují neprofesionální knihovníci placeni z rozpočtů obcí.
Plat střediskové pracovnice je hrazen částečně ze Střediska regionálních služeb Vsetín dle
Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí. Cena je
stanovena 125,- Kč/hod ( zahrnuje mzdové náklady, sociální pojištění a režijní náklady). Tyto
služby obsahují pro knihovny obcí Střítež n. B., Valašská Bystřice a Vidče poradenskou a
konzultační činnost , metodické návštěvy, sledování statistiky knihovnických činností, porady pro
knihovníky, pomoc při revizích a aktualizaci knižních fondů, nákup a zpracování knižních fondů,
práci s výměnnými cirkulačními soubory, rozvoz knih, resp. cirkulačních souborů cca 5x ročně a
další činnost, která vyplyne z momentálních podmínek a potřeb knihoven ( např. pomoc při
podávání projektů s žádostí o granty).
Metodickou pomocí Střediskové knihovny
•
•
•
•

pokračuje se s retrokonverzí knihovního fondu a budováním informační dálnice v MK Vidče a
bylo provedeno zlepšení a zrychlení připojení k síti Internet
ve Stříteži n. B. bylo započato s retrokonverzí knihovního fondu, 2x týdně jsou zpřístupněna 2
místa v Internetovně.
Ve Valašské Bystřici bylo zkvalitněno a zrychleno stávající připojení k síti Internet a začal se
uskutečňovat přechod na nový knihovnický program KP -WIN, na který přechází knihovny
okresu
ve Valašské Bystřici a ve Vidči aktivně pracují čtenářské kroužky

metodické návštěvy a konzultace
vzdělávací a výchovné akce pro děti a mládež

rok 2005
135
89

rok 2004
130
74

Ostatní :
Mezi knihovnami je prováděna cirkulace nových knih, takže 6 souborů s 240 tituly se dostává do
všech tří knihoven střediska Rožnov.
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Z finančního příspěvku Krajského úřadu ve Zlíně je tvořen další cirkulační soubor knižních novinek
a distribuován Střediskem regionálních služeb Vsetín. Soubory s počtem svazků 78 a 6 CD- romy
pro děti cirkulují mezi knihovnami Střediska Rožnov, Zubří a Kelč.

Ohlasy na práci knihovny
----- Original Message ----- From: Alena Vašků To: jarmila Mikulaskova ; Marcela Slížková ;
tka@tka.cz ; SPEKTRUM Sent: Friday, October 07, 2005 8:47 AM Subject: Díky za malé-velké
Ahoj, dámy z knihovny a TKA,
ještě jednou Vám chci poděkovat jménem všech malých i velkých, které jste pozvali na akci Rožnovské
kořeny a kořínky s oceněním dětských "osobností". Je pravdou, že tyto děti každoročně putují křížem
krážem po celé republice i do zahraničí, aby v nejrůznějších soutěžích a přehlídkách reprezentovaly naše
skromné městečko. Ocenění za vítězství v Praze přitom určitě hřeje, ale přece jen vztah k místu, kde žijeme
a máme své nejbližší, a zájem právě z jejich strany dává našim ratolestem chuť pokračovat.
Velmi si cením také toho, že jste představily i osobnosti - kantory, kteří s dětmi takových výsledků už léta
dosahují. Hudba a divadlo je stejně jako sport dlouhodobá mravenčí práce a bez špičkového vedení těchto
trpělivých lidí by talent sám o sobě byl dětem málo platný.
Do třetice díky za celou atmosféru, kavárničku s obsluhou a kouzelné dobové kostýmy, které Vám natolik
přidaly na respektu, že podávám veřejný návrh, aby tyto byly nošeny pracovnicemi městské knihovny vždy v
pracovní době (mimo ni pouze se souhlasem partnerů).
Hodně milé je i to, že si na dětské umělce a sportovce vzpomněla také TKA a Lenka Vičarová vytrvala po
zajímavé diskusi až do závěrečného vystoupení, aby naše hudebníky odměnila roční permanentkou na akce
Kruhu přátel hudby.
Prostě dali jste si všichni záležet!
Alena Vašků

_______________________________________________________________________________
----- Original Message ----- From: Drapala@VMP.cz To: Jarmila Mikulášková Cc: Marcela
Slížková Sent: Friday, October 14, 2005 7:57 AM Subject: Beseda
Krásné dny vinšuje a k Rožnovským kořenům a kořínkům upřímně blahopřeje (kolem a kolem se mi vrší
reakce a mám z Vaší práce vskutku radost!!
Daniel Drápala

___________________________________________________________________________________

----- Original Message ----- From: Daniela Ptáčková To: Mikulášková Jarmila Sent: Monday,
October 03, 2005 2:18 PM Subject: zápis z kontroly VISK
Vážená

paní ředitelkoo, 21.9. t.r. jsem u Vás provedla kontrolu realizace projektu Vaší knihovny z
programu VISK3. V příloze zasílám text zprávy z kontroly pro MK ČR.
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Prosím, podívej se na to a pokud jsem něco napsala špatně, zavolej a doladíme to. Jinak máš
perfektní ekonomku i realizátory projektu - díky.
Ze Vsetína zdraví a předem děkuje Daniela Ptáčková
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