Motto činnosti:
„Knihovna slouží lidem, kteří ji navštěvují. Knihovníci jsou pak informačními profesionály, kteří umí naslouchat potřebám a
inspiracím, umí vycházet vstříc požadavkům svých uživatelů. V neposlední řadě je pak knihovna intelektuálním centrem města,
poskytuje platformu pro mimoškolní a celoživotní vzdělávání. Jako instituce vystupuje jako partner při pořádání kulturních,
společenských a vzdělávacích akcí ve městě.“
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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 tematických publikací.
5. Poskytování reprografických služeb uživatelům knihovny.
6. Poskytování služeb jiným obcím ve spádové oblasti Rožnova pod Radhoštěm (Střítež n. B., Valašská Bystřice, Vidče,
Hutisko-Solanec, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Vigantice):
• 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.
Majetek ve vlastnictví zřizovatele je předán do správy organizaci k jejímu vlastnímu využití.
1.

2.

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
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
Bc. Pavel Zajíc ředitel - jmenován a odvoláván Radou města Rožnova pod Radhoštěm
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Organizační struktura: (stav k 31. 12. 2008)
Ředitel knihovny
Bc. Pavel Zajíc

Zástupce ředitele
Božena Zajícová

Půjčovny
Erika Halamíčková
vedoucí oddělení

Dětské oddělení
Ilona Kroupová
knihovník

Oddělení pro dospělé
Bc. Jana Hradilová - knihovník
Božena Zajícová - knihovník
Marcela Slížková - knihovník
Čítárna a studovna, BIS
Mgr. Hana Sváková Bajerová
vedoucí oddělení

Čítárna a studovna, BIS
Markéta Baďurová - knihovník

Středisková knihovna
Božena Zajícová
vedoucí oddělení - knihovnice

Integrované pobočky Měk Rožnov

MK - Hážovice
Růžena Zezulková
dobr. knihovnice

MK Tylovice
Anna Slováková
dobr. knihovnice

Středisko regionálních funkcí pro knihovny - metodika

MK Střítež n.B.

MK Hutisko Solanec

MK Val.Bystřice

MK Dolní Bečva

MK Vidče

MK Prostřední Bečva

MK - Horní Paseky
Bohumila Kramolišová
dobr. knihovnice

MK Vigantice

Zpracování fondu
Ivana Barošová - knihovník

Ekonomické oddělení
Hlavní účetní
Lenka Vyvijalová
Styk s veřejností, program knihovny
Marcela Slížková - knihovnice

Úklid
Marie Závorková - uklízečka
Anna Najvirtová - uklízečka

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 a to:
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.
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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, kulturní a vzdělávací 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. Vede evidenci úbytků. 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.

Statistický výkaz o knihovně
V rámci programu statistických zjišťování pro potřebu Ministerstva kultury ČR vykazuje knihovna za rok 2008:

Stav knihovního fondu

Čtenáři

Výpůjčky

Meziknihovní výpůjční
služba

2007
72 826
26 926
43 626
338
1802
134
147

2008
71 258
25 511
43 269
335
1 998
139
160

2 842
1 486
3 061
780
71 588
243 490
74 740
106 892
19 041
36 706
6 111
42 486
345

2 428
3 996
2 968
740
68 255
271 927
92 195
117 024
19 460
35 727
7 521
45 844
253

345

252

10

10

Z toho napojených na Internet

10
17 312

10
17 196

Z toho děti do 15 let

2 511

2 358

knihovních jednotek celkem
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
naučná literatura dospělým
krásná literatura dospělým
naučná literatura dětem
krásná literatura dětem
ostatní dokumenty
výpůjčky periodik
Počet požadavků
Počet kladně vyřízených
požadavků

Počet počítačů pro
uživatele
Počet obyvatel Rožnova
pod Radhoštěm

V roce 2008 došlo k navýšení DPH u cen za knihy. To se promítlo také v ceně knihy a logicky i v počtu nově nakoupených
dokumentů.
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Nadále přetrvává snaha nakupovat kromě oddechové literatury také kvalitní beletrii a naučnou literaturu, nakupují se do
fondu knihy, jež jsou často žádány uživateli knihovny prostřednictvím služby MVS z jiných knihoven. V rámci zkvalitnění fondu
bylo vyřazeno větší množství zastaralé naučné literatury pro dospělé, duplicitní exempláře beletrie a naučné literatury pro
mládež.
Také se pokračuje v nákupu knihovního fondu zvukových dokumentů pro zrakově postižené, fondu zvukových knih a fondu
hudebního oddělení. S větší a rozmanitější nabídkou fondu rostou i výpůjčky tohoto druhu dokumentu.
Byla provedena revize fondu v budově na Bezručově ulici a depozitním skladišti na Horních Pasekách.
Vzdělávací a kulturní akce (nezahrnuje 7 střediskových knihoven):

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:

2007
345
174

2008
396
203

171

193

20
8 961

12
9 282

Výběr z nejvýznamnějších kulturních akcí pořádaných knihovnou pro veřejnost:
• Jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí bylo v roce 2008 již 13. Putování s broučky Valašským královstvím –
pořádáno ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě, T-ka, Střediskem volného času. V roce 2008 jsme pozvali
divadlo Listování – scénické čtení z knihy Včelí medvídci. Přes výraznou nepřízeň počasí se akce setkala s hojnou
účastí dětí i rodičů.
• Večerníčky na kamenech – v roce 2008 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 50 lidí, pro které se četly pohádky, hrálo divadlo.
• Senioři vítáni – pokračuje projekt Město v mé paměti podpořený Nadací České spořitelny a OSF, zaměřený na tvůrčí
potencionál seniorů v oblasti tvůrčího psaní a vytváření originálního průvodce pamětí města Rožnova. Projekt byl
slavnostně ukončen v srpnu 2008, avšak setkávání seniorů nadále pokračují, byla vytvořena nová tradice.
• Benefice pro Iskérku – charitativní vystoupení dětí rožnovských základních škol – zisk finančních prostředků pro
tohoto partnera (v roce 2008 se vybralo na vstupném cca 20 000,-) – ve spolupráci s družinami a T-ka.
• Po celý rok 2008 se schází v knihovně knihovnický kroužek LOUSKÁČEK – děti pod vedením knihovnice Jany
Hradilové a emeritní ředitelky Jarmily Mikuláškové hledají netradičními způsoby cestu k četbě, knihám, příběhům a
hrám.
• V cyklu zimních setkávání s významnými osobnostmi byly uspořádány večery pro 2 osobnosti města Rožnova –
Vlastu Novákovou a Evu Rudolhij
• Knihovna uspořádala diskusní fórum o budoucí podobě současného kina – Víceúčelové kulturní centrum – ano, ne,
jak? – ve spolupráci s T-ka
• Proběhly 2 večery poezie – autorské večery Jarmily Kubalcové a Kláry Goldstein, jež pak pokračovaly možností sebeprezentace začínajících básníků. Souběžně s tímto se naplňuje virtuální místnost na webových stránkách knihovny
pod záložkou Otevřeno poezii. V současné době má zde uveřejněno verše 10 autorů.
• S knížkou v baťůžku po pašeráckých stezkách – setkání knihovníků z Kysucké knižnice v Čadci, rožnovských
knihovníků a seniorů v hraničním sedle nad Velkými Karlovicemi.
• Kořeny a kořínky – beseda o zajímavých lidech – v roce 2008 se knihovna zaměřila na lidi, kteří udržují při životě
kdysi velmi běžná řemesla, dnes již skoro zaniklá
Ediční činnost
• V dubnu vydala knihovna almanach vítězných literárních prací soutěže O poklad strýca Juráša 2008 – Město v mých
očích
• V červnu vydává knihovna 4 průvodce (výstupy z projektu Senioři vítáni – Město v mé paměti) – pamětí města –
Malá procházka po rožnovském náměstí, Historie rožnovské struhy, Hájnice a Dětský průvodce Rožnovem
• V září vydává knihovna knihu Richarda Sobotky - Barva jeřabin.
Profesní vzdělávání pracovníků (navštívené semináře – výčet nejdůležitějších):
Název školení
Daň z příjmu ze závislé činnosti
Zákoník práce v praxi
Dobrovolníci v knihovnách

Místo
Vsetín
Zlín
Praha

Počet účastníku z Měk Rožnov p.R.
1 pracovník
1 pracovník
1 pracovník
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Granty a dotace (komunitní knihovny)
Četba a její vliv na rozvoj osobnosti dítěte
Uživatelské školení systému ASPI
Zvukové knihy v roce 2008
Vliv prostředí na práci s dětskými uživateli
Docházka podle nového zákoníku práce
Finanční kontrola
Setkání knihovníků seniorů
Klub dětských knihoven (KDK – zlínský kraj)
Valná hromada KDK SKIP (ČR)
Tvorba přístupných www stránek pro zrakově postižené
Změny v nemocenském pojištění
FKSP

Vsetín
Zlín
Olomouc
Třebíč
Tišnov
Ostrava
Vsetín
Vsetín
Uherský Brod
Svitavy
Brno
Ostrava
Vsetín

2 pracovníci
1 pracovník
2 pracovníci
1 pracovník
1 pracovník
1 pracovník
1 pracovník
1 pracovník
1 pracovník
3 pracovníci
1 pracovník
1 pracovník
1 pracovník

Realizované projekty, dotace, sponzorské dary
• „Senioři vítáni – Město v mé paměti“ (podpora a rozvoj literárního potenciálu seniorů, vydání knihy a průvodců)
Dotace (Nadace České spořitelny a OSF)
70. 000,- Kč
•

„Město v mých očích“ – (podpora a rozvoj literárního potenciálu dětí, poznávání města, propagace čtenářství na
veřejnosti, propagace činnosti knihovny)
Dotace (Ministerstvo kultury - Knihovna 21. století)
20. 000,- Kč
Dotace (Zlínský kraj)
10. 000,- Kč
Vlastní spoluúčast
25. 092,- Kč

•

„Nákup knihovního fondu pro nevidomé a slabozraké“
Dotace (Ministerstvo kultury - Knihovna 21. století)
Vlastní spoluúčast

10. 000,- Kč
10. 000,- Kč

„Upgrade knihovnického software KPwin 1.0 na verzi 1.1 ++“
Dotace (Ministerstvo kultury – VISK 3)
Vlastní spoluúčast

85. 000,- Kč
40. 271,- 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. 873,10 Kč

•

„Putování broučků Valašským královstvím“
Dotace (Zlínský kraj)
Vlastní spoluúčast

5. 000,- Kč
5. 841,50 Kč

•

„Vydání kroniky rodu Jaroslava Bártka k výročí 350 let 1. zmínky o obci Horní Bečva“
Dotace (Ministerstvo kultury – Podpora regionálních kulturních tradic)
112. 000,- Kč
Sponzorské dary (podnikatelské subjekty, obece Horní a Prostřední Bečva)
63. 611,- Kč

•

„Oprava poškozených CD, CD-ROM, DVD“ (nová služba uživatelům knihovny)
Sponzorský dar (Cabot s. r. o.)
Vlastní spoluúčast

20. 000,- Kč
15. 688,- Kč

Celková částka získaná z jiných zdrojů (ne od zřizovatele) jako dotace, či pro realizaci projektů
400. 611,- Kč

Nákupy a opravy technického vybavení
1 PC stanice (propagace, PR, program)
1 notebook
1 LCD monitor (katalogizace)
Oprava prasklé lampy v dataprojektoru
Stroj na opravu poškozených CD, DVD, CD-ROM

13. 800,- Kč
77. 109,- Kč
4. 325,- Kč
13. 530,- Kč
35. 688,- Kč
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Deaktivátor/ Reaktivátor (náhrada neopravitelného stroje)

60. 510,-Kč

Internet:
Připojení: optika (4M Rožnov)
Rychlost: 5 Mbit/s
Budova Bezručova - 8 stanic pro uživatel 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 rámci knihovny jsou uživatelům dostupné databáze ASPI a TAMTAM s možností samostatného vyhledávání.
Mateřská dovolená:
Od 1. 11. 2005 – Bc. Ivana Zemanová
Od 1. 12. 2006 – Mgr. Alena Srovnalová
Zástup za mateřskou dovolenou:
Od 1. 8. 2006 – Mgr. Hana Sváková Bajerová (za Bc. Ivanu Zemanovou)
Od 1. 12. 2006 – Bc. Jana Hradilová (za Mgr. Alenu Srovnalovou)

20. 2. 2009
Bc. Pavel Zajíc
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