Výroční zpráva o činnosti
Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm,
příspěvkové organizace
za rok 2007
sestavil Pavel Zajíc
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Motto:
„Knihovna je místem vzájemného setkávání všemožných názorů, myšlenek a
jejich nositelů. Rozhodně nelze knihovnu vnímat jako pouhé skladiště knih
na okraji zájmu společnosti. Tím bychom se ocitli v 18. století“
PROČ?
•

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
Název: Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace
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
IČ: 64123430
Hlavní účel:
Zabezpečení záležitostí dle odstavce 2 § 35 zákona 128/2000 Sb., o
obcích a zákona 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,
výkon dalších nezbytných činností napomáhajících rozvoji knihoven a jejich
veřejných knihovnických a informačních služeb v obci.
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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 nabyde. Tento majetek odepisuje podle schváleného
odpisového plánu zřizovatele.

Statutární orgán
Bc. Pavel Zajíc
Rožnov pod Radhoštěm, Svazarmovská 1692
ředitel - jmenován a odvoláván Radou města Rožnova pod Radhoštěm

Organizační struktura (stav k 31.12.2007)
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Komentář k organizační struktuře
Pracovní činnosti jednotlivých pracovníků jsou provázány tak, aby byla
plně zabezpečena především služba ve všech odděleních, která jsou otevřena
všechna najednou:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota (mimo letní prázdniny)

8.00 – 18.00
12.00 – 17.00
12.00 – 17.00
12.00 – 17.00
8.00 – 18.00
8.00 – 11.30

V půjčovnách se střídají kromě pracovnic půjčoven i středisková knihovnice
a pracovnice zpracování fondu.
Pracovnice oddělení Středisková knihovna pořádá besedy a soutěže nejen pro
střediskové knihovny, ale částečně i pro dětské oddělení a pracuje rovněž
v oddělení Půjčovny.
Vedoucí pracovnice oddělení Půjčovny provádí statistická šetření výpůjční
a osvětové činnosti Městské knihovny, zprostředkovává Meziknihovní
výpůjční službu.
Pracovnice Dětského oddělení má kromě výpůjční činnosti v pracovní náplni
vzdělávací, kulturní a výchovné akce pro děti a dospívající mládež.
Pracovnice oddělení Čítárna a studovna kromě výpůjční činnosti provádějí
informační lekce pro studenty středních škol, zajišťují reprografické
služby, zaučování laiků z řad uživatelů knihovny v práci s PC a
Internetem. Budují rovněž databázi rešerší z regionálního tisku a provádí
statistická šetření výpůjční a osvětové činnosti Městské knihovny.
Pracovnice oddělení Zpracování fondů zodpovídá za veškerý příjem
dokumentů, jejich evidenci a následné zpracování pomocí výpočetní
techniky. Provádí statistická šetření fondů Městské knihovny(přírůstky a
odpisy). Podílí se také na výpůjční činnosti v oddělení Čítárna a
studovna.
Všichni pracovníci se střídají ve službách u večerních akcí pro veřejnost.
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Statistický výkaz o knihovně
V rámci programu statistických zjišťování pro potřebu Ministerstva kultury
ČR vykazuje knihovna za rok 2007 :
Stav knihovního
fondu

Čtenáři
Výpůjčky

Meziknihovní
výpůjční služba
Výměnné fondy

2006

2007

knihovních jednotek
celkem

71 470

72826

z toho naučná
literatura
krásná literatura
kartografické
dokumenty
audiovizuální
dokumenty
elektronické
dokumenty
počet exemplářů
docházejících
periodik
přírůstky knihovních
jednotek
úbytky knihovních
jednotek
registrovaní čtenáři
Z toho do 15 let
návštěvníci knihovny
celkem
z toho naučná
literatura dospělým
krásná literatura
dospělým
naučná literatura
dětem
krásná literatura
dětem
ostatní dokumenty
výpůjčky periodik
Počet požadavků

26 858

26 926

42 695
303

43 626
338

Počet kladně
vyřízených požadavků
Půjčené jiným
knihovnám (počet
sv.)
Půjčené od jiných
knihoven (SRS při
MVK)

Počet počítačů
pro uživatele
Z toho napojených na
Internet

Počet obyvatel
Rožnova pod
Radhoštěm
Z toho děti do 15
let

1802
1485
129

134

146

147

2 579

2 842

1 861

1 486

3 042
742
77 472
245 435
79 140

3 061
780
71 588
243 490
74 740

105 833

106 892

19 935

19 041

35 779

36 706

4 748
51 199
277

6 111
42 486
345

273

345

1440

1440

962

903

10

10

8

10

17209

17 312

2577

2 511
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Vzdělávací a kulturní akce
Vzdělávací a kulturní akce:
celkový počet účastníků

345
8,961

z toho:
• Děti: besedy, knihovnické lekce, soutěže
174
• Dospělí: večerní, odpolední besedy, pravidelné kluby,výstavy 171
• výstavy
20

Knihovna spolupracuje s ostatními subjekty ve městě Rožnov pod
Radhoštěm, ale také v regionu a nad jeho rámec (partipace)
•

•
•
•
•

•
•

•

•

Komunitní knihovna – pomoc při řešení problému sociálního vyloučení –
nejvýznamější akcí pro profesionální knihovníky - 3 denní mezinárodní
seminář pro pracovníky knihoven – pořádala Městská knihovna Rožnov ve
spolupráci s Národní knihovnou, nadací Člověk v tísni
Mezi nejvýznamnější akce pořádané knihovnou patří již 12. ročník
Putování s broučky Valašským královstvím – spolupořadatelé Valašské
muzeum v přírodě, TKA, Středisko volného času.
Propagace zdravého životního stylu – spolupráce s o.s. Zdravý Rožnov –
akce Den pro zdraví a pohyb, Běh Terryho Foxe
Spolupráce s Centrem denních aktivit Iskérka – balení knižního fondu pro
knihovnu, základy Internetu pro klienty tohoto centra. Rozbíhá se pomoc
při sociální terapii klientů centra (jednoduché práce v knihovně)
Spolupráce s družinami při základních školách
• charitativní Benefice pro Iskérku – pomoc při zisku
prostředků na činnost tohoto partnera (v roce 2007 se
vybralo cca 19.000,-)
• Cesty bez bariér - Zábavně o tom, co hendikepovaní
zvládají a my možná ne
Kořeny a kořínky – beseda o zajímavých lidech – v roce 2007 dostal
prostor projekt SZŠ Sedmikráska o vzájemném setkávání dvou generací –
Příběhy dvou generací
Senioři vítáni – Městská knihovna byla vybrána nadací Open society fund
pro realizaci projektu Město v mých očích, v jehož rámci vzniká
netradiční průvodce Rožnovem na základě vzpomínek seniorů. Je kladen
důraz na vlastní literární tvorbu seniorů
S knížkou v baťůžku po pašeráckých stezkách – setkání rožnovských a
kysuckých dětí i dospělých na hraničním sedle nad Velkými Karlovicemi – spolupráce s o.s. Zdravý Rožnov a Kysuckou knižnicou v Čadci –
zapojeno do projektu Senioři vítáni
Mateřské školy v knihovně – rožnovské mateřské školy se prezentovaly na
výstavách výtvarných prací v oddělení pro děti.
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Ediční činnost
•

V dubnu vyšel sborník dětských prací
strýca Juráša“

literární soutěže „O poklad

Almanach je volně ke stažení na webových stránkách knihovny www.knir.cz

Profesní vzdělávání pracovníků (navštívené semináře – výčet
nejdůležitějších):
Název akce
Klubko dětských knihoven
Zlínského kraje
Nové technologie ve
službách pro zrakově
postižené
Souborný katalog ČR jako
výsledek a nástroj
spolupráce mezi
knihovnami
Seminář krajských
pracovníků
Knihovna a Strukturální
fondy EU
Práce s databázemi
Anopress a ČTK
Senioři vítáni-OSF Praha
Seminář enviromentální
výchovy
KP win SQL
Katalogizace v Kpwin SQL
Okresní porady

Místo
Zlín

Počet
účastníků
z Měk Rožnov
1 pracovník

Třebíč

1 pracovník

Praha

1 pracovník

Zlín

1 pracovník

Vsetín

1 pracovníci

Brno

1 pracovník

Praha
Kroměříž

2 pracovníci
1 pracovník

Rožnov p.R.
Vsetín

10 pracovníků
1 pracovník

Vsetín

3 pracovníci

Realizované projekty, dotace, sponzorské dary:
•

Nadace Open Society Fund – „Senioři vítáni – Město v mých očích“
celkové náklady
73,000,dotace
73,000,(Prostředky budou uvolňovány v několika splátkách. Celková výše dotace
je 143.000,-. Zatím byly uvolněny výše zmiňované prostředky)

•

Knihovna 21. století - Ministerstvo kultury – „Nákup nové verze
softwaru pro nevidomé a slabozraké“
celkové náklady
56,764,vlastní podíl
29,191,dotace
28,000,-

•

Knihovna 21. století - Ministerstvo kultury – „Cesty a cestičky bez
bariér“
celkové náklady
27,614,vlastní podíl
20.614,8

dotace

7,000,-

•

Nadace Děti, kultura, sport – „XII. podzimní putování s broučky
Valašským královstvím“
dar
8,000,-

•

VISK 3 – Ministerstvo kultury – „Celkový upgrade knihovnického software
v Městské knihovně Rožnov p.R.“
celkové náklady
vlastní podíl
dotace

119,426,44,426,75,000,-

Firma Montezi – nákup knihovního fondu
dar
10.000,•

Firma CS Cabot – nákup 2 PC stanic v Dětském oddělení
dar
25.000,-

Celková částka dotace, granty , dary

226,000,-

Nákupy a opravy interiéru
Renovace parket v dospělém oddělení, vymalování
Výměna vrchní desky Centrálního výpůjčního pultu
Židle v Čítárně a studovně
Židle zaměstnanci
Nábytek ředitelna
Celkem nákupy a opravy interiéru

48,000,8,000,56,280,37,200,35,215,184,731,-

Nákupy a opravy hardware
2 PC stanice (Dětské oddělení)
Barevný kopírovací stroj Develop Ineo +250
1 PC stanice Čítárna (pro slabozraké)

25,000,110,000,26,000,-

Celkem Nákupy a opravy technického vybavení

161,000,-

Internet:
připojení: optika (fa. 4M Rožnov)
rychlost: 5 Mbit/s
8 PC stanic pro uživatele s přístupem k Internetu – po registraci
bezplatně přístupné
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Automatizace knihovnických procesů:
•
•

•

Používaný software Kpwin SQL 1.0
Uživatelé mají dostupný WWW OPAC na stránkách www.knir.cz, jehož
prostřednictvím mohou sledovat stav svého čtenářského konta (výpůjčky,
rezervace, dluhy vůči knihovně), vyhledávat dokumenty a zjišťovat jejich
dostupnost v knihovně 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Aktivováno zasílání SMS zpráv ze software Kpwin – zrychlení komunikace
s uživateli knihovny

WWW stránky
•
•
•
•

sídlí na adrese http://www.knir.cz
hosting – TKR Jašek Rožnov p.R.
programovány v PHP
od června 2007 nový design stránek

Rozložení výpočetní a kancelářské techniky v odděleních knihovny
•
•
•
•
•

•

•

•

centrální server (Pentium IV - 3,2 GHz, 1GB RAM)
Internet server (Pentium Celeron - 2.5GHz)
Kpwin + WWW Opac server (Pentium III, - 2GHz)
půjčovna
• Výpůjční pult (2 PC stanice Pentium 3, - 2.5GHz)
• Opac stanice (2 PC stanice Pentium 4, - 3GHz)
• 4 PC stanice pro přístup k Internetu (2 x PC Pentium 5, - 3GHz, 1x
PC Celeron 600MHz, 1 x PC Celeron 400 MHz)
• Laserová síťová tiskárna HP j2015d
čítárna a studovna
• Výpůjční pult (1 PC stanice AMD 3.5GHz)
• 4 PC stanice pro přístup k Internetu (1 alternativně používán jako
OPAC katalog) (1x PC Pentium 3 – 2.5 GHz, 1 x PC stanice Pentium
IV, 2.5GHz, 1 PC Pentium 1GHz, 1 PC Celeron 600MHz)
• skener HP 2950
• barevná síťová kopírka Develop Ineo +250
administrativní oddělení
• Středisková knihovna (1 PC stanice Pentium III, - 2.8GHz)
• Zpracování fondů (1 PC stanice Pentium IV, - 3GHz)
• Účetní (1 PC stanice Pentium 5, - 3 Ghz)
• Jehličková tiskárna Epson LQ 300
vedení knihovny, propagace
• ředitelna (1 PC Pentium IV, - 2.5 Ghz)
• propagace (1 PC Pentium 1GHz)
• Laserová síťová tiskárna HP 2320dln

Ostatní:
Mateřská dovolená:
od 1.12.2006 Mgr. Alena Srovnalová
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od 1.11.2005 – Bc. Ivana Zemanová
Zástup za mateřskou dovolenou:
od 1.8.2006 – Mgr. Hana Sváková Bajerová
od 1.12.2006 – Bc. Jana Hradilová

Poplatky
Registrační
Registrační
Registrační
Registrační
Jednorázová

poplatky
poplatek
poplatek
poplatek
výpůjčka

(na
pro
pro
pro

365 dní)
dospělého čtenáře
dětského čtenáře
důchodce, studenty

Sankce
1. upomínka (nerozesílá se)
2. upomínka
3. upomínka
Upomínací dopis
Ztráta knihy
Ztráta časopisu

80,40,40,20,-

5,20,50,70,cena knihy + 150,cena časopisu + 50,-

Placené služby
Rezervace
MVS

5,50,-

Internet
Registrovaní čtenáři
Neregistrovaní čtenáři
disketa / CD-R

zdarma
jednorázový poplatek
dle aktuálních cen

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

2,3,3,5,-

barevné kopírování/tisk
A4 jednostranně
A4 oboustranně
A3 jednostranně
A3 oboustranně

10,20,20,40,-
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Hospodaření organizace v roce 2007
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

388.526,50
264.276,50
55.250,69.000,4.550.000,174.253,47.600,-

Výnosy (příjmy) celkem

5.254.700,86

Náklady provozní celkem
z toho
• mzdové náklady
• ostatní osobní náklady (odvody,SP, ZP, FKSP...)
• náklady na pořízení knihovního fondu

5.254.700,86

Hospodářský výsledek

2.455.358,1.005.168,562.148,50
0
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Středisková knihovna
Středisku Rožnov pod Radhoštěm přináleží knihovny v Tylovicích, na
Horních Pasekách, v Hážovicích, ve Stříteži nad Bečvou, Valašské Bystřici
a Vidči.
Místní knihovny ve Stříteži nad Bečvou, 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 Radhoštěm. Pracují zde
dobrovolní knihovníci na krátké úvazky.
Od 30.11.2007 se pak knihovny v Tylovicích, Hážovicích a Horních Pasekách
staly pobočkami Městské knihovny v Rožnově.
Středisková knihovnice prostřednictvím Městské knihovny v Rožnově pod
Radhoštěm podepsala s obecními úřady Smlouvy o poskytování knihovnických
služeb pro místní knihovny ve Stříteži nad Bečvou, Valašské Bystřici a
Vidči. Na základě těchto smluv soustřeďují obecní úřady finanční
prostředky do Střediskové knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, 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 nad Bečvou, 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
•
•
•
•
•

v MK Vidče a MK Střítež nad Bečvou pokračuje retrokonverze knihovního
fondu
v MK Vidče převedena data pro z Kpsys do Kpwin, plánované spuštění
automatizovaného výpůjčního protokolu v roce 2008
ve Valašské Bystřici a ve Vidči aktivně pracují čtenářské kroužky
MK Vidče získala ocenění Knihovna roku Zlínského kraje pro rok 2007,
v celorepublikové soutěži Knihovna roku získala čestné uznání.
Zpřístupnění Internetu v pobočce Horní Paseky – přístup uživatelů je
možný zdarma (projekt Internetizace knihoven)

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

2005
89
135

2006
84

2007
131

158

149
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Ostatní :
Mezi knihovnami je prováděna cirkulace nových knih, takže 6 souborů s 240
tituly se dostává do všech tří knihoven střediska Rožnov.
Z finančního příspěvku Krajského úřadu ve Zlíně je tvořen další cirkulační
soubor knižních novinek a distribuován Střediskem regionálních služeb
Vsetín. Soubory o celkovém počtu 465 svazků cirkulují mezi knihovnami
Střediska Rožnov, Zubří a Kelč.
V Rožnově pod Radhoštěm
30.1.2008
Sestavil: Pavel Zajíc
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