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Výroční zpráva Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm za rok 2020



1. Úvod

 „Knihovna patří k pilířům fungování demokratické společnosti a je symbolem svobodného myšlení. 

Je přirozeným centrem komunit, bez nichž není demokracie možná. ...

... Knihovny jsou budovány jako instituce jejichž prostřednictvím má společnost svobodný přístup k  

relevantním informacím a zdrojům, které pomáhají rozhodovat v přítomnosti o budoucnosti na základě 

znalostí z minulosti. Nástrojem demokracie je diskuze a knihovny slouží k tomu, aby tato diskuze vycházela z 

vědomostí a ze vzájemného respektu; jejich rolí je tuto diskuzi podněcovat, poskytovat pro ni prostor a 

kultivovat ji. Demokracie je proces, nikoliv stav, a knihovny jsou klíčovou součástí demokratických procesů, 

protože jsou pro každého a jsou nablízku.

...Role knihoven jako demokratických institucí nabývá na důležitosti po vstupu do věku informačních 

technologií. V současnosti knihovny zpřístupňují nejen tradiční tištěné dokumenty, ale nabízí rozsáhlé 

množství kvalitních elektronických informačních zdrojů. Propojování tištěného a digitálního světa informací 

současnost vyžaduje, aby bylo umožněno univerzální šíření znalostí, což je podmínkou zachování svobody, 

předpokladů sociální rovnosti, východisek ekonomického úspěchu i intelektuálního a morálního uvědomění 

společnosti. Tomu může působení knihoven významně napomáhat." 

  Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2020-2027, s výhledem do roku 2030

Základním posláním Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm je zabezpečení 

činností, které jsou dle § 35 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a zákona č. 257/2001 o 

knihovnách a podmínkách provozování veřejných informačních služeb (knihovní 

zákon) a návazných prováděcích předpisů, v zájmu obce, občanů a institucí, především 

v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, zajištění rovného 

přístupu všem bez rozdílu k těmto službám.

Rozsah a kvalita poskytování našich služeb však závisí na několika faktorech. Jsou jimi 

personální obsazení, dostatek finančních prostředků na provoz a rozvoj knihovny a 

samotné prostory knihovny. 

V roce 2020 bylo fungování celé společnosti, tedy i knihovny, ovlivněno pandemií 

onemocnění COVID-19 a z toho plynoucími vládními opatřeními, které měly za 

následek buď úplné uzavření knihovny nebo částečné omezení provozu. Přes tyto 

hendikepy se hledaly způsoby zpřístupnění fondů knihovny čtenářům. 

Ve sledovaném roce byly všechny finanční prostředky vynakládány tak, aby byly využity 

v maximální možné míře efektivně a hospodárně.

Řídící a kontrolní činnost je vykonávána v každodenním provozu knihovny, kontroluje 

se plnění přidělených pracovních úkolů, povinností. Činnost knihovny je projednávána 

na pravidelných pracovních poradách.

Za provoz jednotlivých oddělení jsou odpovědni pracovníci oddělení, kteří svá oddělení 

řídí samostatně, navrhují konkrétní opatření ke zlepšení stávajícího stavu a vše 

konzultují s ředitelem.

Bohužel se neustále potýkáme s nedostatkem prostor v hlavní budově a bariérami v 

přístupu do všech oddělení. V současné době jsou to největší překážky pro práci 

knihovny. Instituce typu veřejné knihovny musí mít dostatečné prostory pro uložení 

knihovního fondu a ty musí být bezbariérově přístupné. Knihovna by měla disponovat 
2 2podlahovou plochou pro uživatele cca 1000 m , současný stav je cca 400 m . Nastává 

kalamitní stav, kdy paradoxně knihy, které nově nakoupíme, nemáme kam uložit.



2.  Působnost knihovny v regionu

Působnost knihovny přesahuje hranice města Rožnova pod Radhoštěm i do jiných obcí 

mikroregionu. Knihovna vykonává odbornou pomoc (tzv. regionální funkce) 7 

knihovnám v menších obcích regionu. Jsou to knihovny v obcích  Hutisko Solanec, 

Prostřední Bečva, Dolní Bečva, Vigantice, Valašská Bystřice, Vidče a Střítež nad 

Bečvou.

Knihovna má dvě pobočky, které jsou umístěny v okrajových městských částech - Horní 

Paseky, Hážovice.

Knihovna sice disponuje depozitním skladištěm, ve kterém jsou uloženy méně 

využívané dokumenty. Vzhledem ke skutečnosti, že depozitní skladiště je umístěno v 

několik kilometrů vzdálené budově (pobočka Horní Paseky) jsou dokumenty dostupné 

čtenářům zpravidla do týdne. V současné době je v depozitním skladišti uloženo 4 097  

dokumentů.

 V roce 2020 bylo z tohoto skladiště vyžádáno 439 dokumentů.

 

Komunitní činnost, kterou knihovna ve městě vykonává, je důležitou a dnes již 

neoddělitelnou součástí práce knihovny. Bez této činnosti by pozice a povědomí o 

knihovně ve městě mezi občany, ale také v kontextu celé České republiky, byla o mnoho 

slabší. Je nadále nutné tuto roli komunitní instituce sehrávat, pos+ilovat a komunitní 

aktivity podporovat a rozvíjet. To vše však při zachování vysoké úrovně poskytovaných 

standardních knihovnických služeb. V roce 2020 byly tyto činnosti v nejvyšší míře 

postiženy omezeními v souvislosti s COVID19, proto byly buďto úplně přerušeny, 

případně přeloženy na období, ve kterých došlo k zmírnění, či úplnému zrušení 

protiepidemiologických opatření.

Cílem práce knihovny a jejích pracovníků je spokojený, informovaný uživatel služeb 

knihovny nebo návštěvník knihovnou pořádaných akcí.

Městská knihovna Rožnov pod Radoštěm

Obecní knihovna Střítež nad Bečvou

Místní knihovna Vidče

Obecní knihovna Valašská Bystřice

Místní knihovna Dolní Bečva

Karasova obecní knihovna
Hutisko - Solanec

Místní knihovna Vigantice

Místní knihovna
Prostřední Bečva



3.    Knihovní fond

Stav knihovního fondu: 55 624 knihovních jednotek

Přírůstek knihovního fondu: 2 468 knihovních jednotek

Úbytek knihovního fondu: 2 662 knihovních jednotek, 

Počet odebíraných periodik: 122

V rámci budování, profilace a aktualizace knihovního fondu průběžně pokračuje 

vyřazování rozbitých a zastaralých dokumentů, které jsou umístěny v depozitním 

skladišti na Horních Pasekách a také vyřazování v  hlavní budově knihovny.

V výše uvedené tabulky vyplývá, že minimálně v posledních dvou letech převyšuje 

úbytek knihovního fondu jeho přírůstek. Snažíme se o optimalizaci velikosti fondu v 

kontextu již zmiňované nedostatečnosti stávajících prostor knihovny, tak aby byl fond 

kvalitní, aktualizovaný a čtenářům lépe dostupný. 

Při akvizici monografií převládá snaha o budování kvalitního a vyváženého fondu. Tzn. 

spektrum knihovního fondu musí zahrnovat nejen uživateli žádanou oddechovou a 

populární literaturu, ale také kvalitní beletrii a literaturu naučnou. Do fondu se také 

dokupují dokumenty, jež jsou opakovaně žádány uživateli knihovny prostřednictvím 

služby MVS z jiných knihoven, a v okamžiku vzniku požadavku je knihovna ve svém 

fondu nemá.

 .  

Čtenáři mají možnost posílat své tipy na akvizici dokumentů do fondu knihovny 

prostřednictvím webového formuláře Tip na knihu, který je umístěn na webových 

stránkách knihovny. Čtenáři pak mají možnost sledovat, jakým způsobem se knihovna k 

tipu na knihu postavila (status: nakoupíme/již ve fondu/sháníme/nenakoupíme)

Kontinuálně pokračuje budování knihovního fondu zvukových dokumentů pro zrakově 

postižené - fondu zvukových knih. Od roku 2014 mají slabozrací uživatelé 

prostřednictvím knihovny umožněn vstup do online knihovny zvukových knih Knihovny 

a tiskárny pro nevidomé K.E. Macana. V rámci této online knihovny je dostupných 6 305 

zvukových knih.

Při akvizici fondu hudebního oddělení je kladen důraz na rozmanitost a hlavně 

koncepčnost při výběru dokumentů. Jsou převážně vybírány dokumenty, které jsou v 

běžné obchodní síti spíše nedostupné. 

 2020 2019 

Částka na nákup 

knihovního fondu hlavní 

budova  + pobočky  

720 728 Kč  

Z toho (91 562 Kč periodika) 

a (71 098 EIZ)  

736 255 Kč  

Z toho (9 6 389 Kč  periodika)  

a (56 453 Kč  EIZ)  

Přírůstek knihovního 

fondu  
2 468 kj  2 550 kj 

Úbytek knihovního fondu  2 662 kj  2 797 kj 

Počet odebíraných 

periodik 
122 122 

 



 

4.  Činnost knihovny

Dostupnost služeb pro obyvatele Rožnova pod Radhoštěm zajišťuje Městská knihovna 

Rožnov pod Radhoštěm v hlavní budově na Bezručově ulici s profesionálními 

pracovníky a na 2 pobočkách s neprofesionálními pracovníky.

Členění knihovny 

Hlavní budova a pobočky knihovny:

 Bezručova ulice:

ź Půjčovny (Dětské oddělení, Oddělení pro dospělé, sklad)

ź Čítárna a studovna 

ź Oddělení zpracování knižního fondu

ź Středisková knihovna

ź Program knihovny, propagace, vzdělávání

ź Ekonomické oddělení

ź Ředitel

 

 Ostravská ulice (Horní Paseky):

ź Pobočka knihovny – půjčovna

ź Depozitní sklad knižního fondu

 Hážovice:

ź Pobočka knihovny

Druh dokum entu Počet kj. 

Dospělí beletrie 910 kj. 

Dospělí naučná literatura 402 kj. 

M ládež beletrie 689 kj. 

M ládež naučná literatura 97 kj. 

Audioknihy 201 kj. 

Hudební 49kj. 

Kartografické dokum enty 120 kj. 

Celkem 2 468 kj. 

 

%

 Struktura přírůstku

kj



 o      Půjčovny – oddělení pro dětské a dospělé čtenáře

o Centrální výpůjční pult je společný pro obě čtenářská oddělení (dětské i 

dospělé), která jsou situována v přízemí hlavní budovy. Je zde umístěna 

centrální evidence čtenářů, meziknihovní výpůjční služba (MVS), odesílání 

upomínek, rezervace knih, půjčování deskových a společenských her. 

o V roce 2020 bylo realizováno 190 výpůjček dokumentů z jiných knihoven 

prostřednictvím služby MVS, také bylo realizováno 201 výpůjček jiným 

knihovnám. 

o V centrální hale jsou z fondu vyčleněny oddíly těchto dokumentů (pro lepší 

orientaci čtenářů) – detektivky, thrillery, sci-fi a fantasy, komiksy, nové 

knihy, romantické romány pro ženy.

o Fond deskových a společenských her čítá 332 her, které jsou dostupné k 

absenčnímu půjčování.

o Oddělení pro dospělé čtenáře má rozdělený fond naučné literatury a beletrie. 

Zvlášť jsou pak vyčleněny poezie a drama. Je zde umístněn 1 OPAC katalog. 

o Stálou bolestí oddělení pro dospělé čtenáře zůstává nedostatečnost 

prostor. Proto přes veškerou snahu o příjemné prostředí, zůstává dojem z 

tohoto oddělení spíše jako skladiště knih, labyrintu.

o Knihy jsou umístěny prakticky všude – v chodbičkách u WC, na regálech 

(mimo úložný prostor regálů), kde hrozí, že uživatelům knihovny spadnou 

na hlavu. Jsme si však vědomi toho, že ve chvíli, kdy knihy přesuneme do 

depozitního skladiště (v budově MŠ Horní Paseky), využitelnost 

takovýchto dokumentů se rapidně sníží.

o V oddělení pro dětské čtenáře je fond rozdělen na fond naučné literatury pro 

mládež a beletrii. V jejich rámci je potom členěn dle věku (červená, zelená, 

modrá). Z fondu jsou zvlášť vyčleněny (pro lepší orientaci) komiksy, leporela 

pro nejmenší čtenáře, cizojazyčná literatura, časopisy, poezie a regionální 

literatura pro děti.

o Oddělení pro dětské čtenáře plní výchovnou a metodickou roli v oblasti 

dětského čtenářství. Ve spolupráci se základními školami a družinami 

jsou zde pravidelně připravovány besedy, knihovnické lekce, 

vědomostní a literární soutěže.

o V oddělení pro dětské čtenáře jsou umístěny 4 PC pro bezbariérový  

přístup dětí i veřejnosti k internetu.

o Celé oddělení Půjčovny je pokryto signálem Wi-Fi pro přístup uživatelů k 

Internetu na vlastních mobilních zařízeních.

o V přístupovým chodbám k WC jsou umístěny příruční sklady knih, kde jsou 

uloženy fondy knih o celkovém počtu 2 739 k.j.



o Čítárna a studovna, BIS

o Studovna je místem, kde jsou uživatelům knihovny k dispozici dokumenty 

encyklopedického charakteru k prezenčnímu studiu (po dohodě a za podmínek 

stanovených dodatkem knihovního řádu, si lze knihu ze studovny zapůjčit také 

absenčně), jsou zde umístěny 4 PC stanice pro přístup veřejnosti k internetu, 

případně ke knihovnou zpřístupňovaným EIZ (elektronické informační zdroje). 

o Zvlášť je vyčleněn fond dokumentů vztahující se k regionu Rožnova a okolí, 

čítá 740 dokumentů. Je určen pouze k prezenčnímu půjčování.

o Ve studovně je umístěn fond cizojazyčné a bilingvní literatury, k dispozici k 

absenčnímu půjčování

o V čítárně jsou k dispozici uživatelům periodika k prezenčnímu (pouze 

poslední aktuální čísla) či absenčnímu půjčování. Uživatelé mají na výběr ze 

122 knihovnou odebíraných periodik.  

o Fond zvukových knih na CD je rozdělen na fond určený pouze pro zrakově 

hendikepované uživatele 1 242 dokumentů a fond dostupný všem uživatelům 

bez rozdílu 2 056 dokumentů.

o Fond hudebních CD je zaměřen na hudbu nejrůznějších žánrů, profilován je v 

co nejširším záběru. Čítá 1 218 dokumentů.

o Čítárna je nositelem speciálních informačních služeb, je zde možno získat 

informace o platné legislativě (výstupy z elektronické databáze ASPI), získat 

informace z archivu periodik (databáze Tamtam) či nechat si zpracovat rešerše 

na dané téma.

o Barevný kopírovací stroj – kopírování pro veřejnost navíc určen pro tisk ze 

všech PC stanic (služebních i pro veřejnost)

o 2 tablety k prezenční výpůjčce pro přístup k internetu (Yoga 2) – zvyšuje se 

atraktivita čítárny také pro mládež.

o 3 čtečky e-knih (Amazon Kindle 4, Pocket Book 611) - možnost absenční 

výpůjčky

o Návštěvníkům knihovny je v tomto oddělení přístupný automat, ve kterém si 

mohou připravit kávu nebo čaj (dle vlastního výběru).

o Moje ID - v Čítárně a studovně umístěno validační místo pro službu Moje ID. 

(služba, která umožňuje uživatelům centrálně spravovat svou internetovou 

identitu.)

o Semínkovna - čítárna je místem, kde zahradníci mohou mezi sebou bezplatně 

sdílet osivo ze svých zahrádek. Osivo by mělo být výhradně v „Bio“ kvalitě, tedy 

nemořené a  z chemicky neošetřovaných rostlin.

o Oddělení zpracování fondu

 

o Oddělením zpracování fondů (ODZF) jsou průběžně zpracovávány přírůstky 

dokumentů do fondu knihovny, úbytky fondu, zajišťuje správu přírůstkových a 

úbytkových seznamů, výstupů z revizí fondů

 

o spravuje záznamy v knihovnickém databázovém programu, dohlíží na jejich 

správnost, kontinuálnost a vzájemnou provázanost.

o spravuje lokální záznamy jmenných autorit v konfrontaci s Národní bází autorit 

ČR.

o Od dubna 2020 jsou pracovníkem oddělení katalogizovány všechny záznamy 

monografií na úrovni úplného katalogizačního záznamu

o V roce 2020 došlo k procesní  změně mezi knihovnami okresu Vsetín. ODZF 

Rožnov zpracovává veškerý nákup monografií knihovny a Střediskové 



knihovny Rožnov. V ODZF MVK Vsetín jsou zpracovávány všechny přírůstky 

zvukových knih. 

o Touto změnou došlo k několikanásobnému zrychlení zpracování fondu a jeho 

postupu směrem k uživatelům knihovny. V předchozích letech byl veškerý 

přírůstek zpracováván v ODZF MVK Vsetín a doba, která se pohybovala v 

řádech několika týdnů se zkrátila v průměru na období 14 dnů.

o Středisková knihovna

o Činnost zahrnuje metodickou pomoc knihovnám v malých obcích Hutisko 

Solanec, Prostřední Bečva, Dolní Bečva, Vigantice, Valašská Bystřice, Vidče, 

Střítež nad Bečvou. Dále pak do činnosti spadá vedení 2 poboček na území 

Rožnova pod Radhoštěm – Hážovice a Horní Paseky. 

o Náplní činnosti je:

· konzultační činnost, besedy na školách, akvizice literatury.

· pomoc při zavádění výpočetní techniky do knihoven (automatizace 

knihovnických činností, pomoc při zpracování projektů), řešení nastalých 

nestandardních situací

· cirkulace výměnných knihovních souborů mezi jednotlivými knihovnami

· metodická a odborná pomoc ve všech oblastech knihovnické práce

· pomoc při organizování kulturních akcí

· rozbory, hodnocení, statistika činnosti knihoven

· pomoc při aktualizaci a revizi knihovních fondů

o Činnost je financována z dotace Zlínského kraje na základě smlouvy uzavřené 

s pověřenou knihovnou pro výkon regionálních funkcí. Tou je Masarykova 

veřejná knihovna ve Vsetíně.

o V roce 2020 proběhla realizace upgradu AKS ve všech metodicky vedených 

knihovnách. Finančně byly upgrady podpořeny ministerstvem kultury z 

programu VISK3, projekty byly připraveny a zpracovány pracovníkem SK 

Rožnov, příjemcem dotací byly jednotlivé obecní úřady. Výsledkem je 

používání jednotné, stabilní a nejnovější verze AKS Verbis



o Program knihovny, propagace, vzdělávání

o Náplní činnosti je koordinace a zajištění komunitních aktivit knihovny, 

doplňkového kulturního a vzdělávacího programu knihovny, vyhledávání 

možností jejich financování z jiných zdrojů, propagace činnosti knihovny 

na  veřejnost a v tištěných i online médiích. 

· Zaměřuje se na spolupráci s ostatními subjekty v rámci města, 

regionu a ČR.

· Podílí se na tvorbě koncepce, realizaci a naplňování strategie 

Informačního vzdělávání uživatelů v knihovně
· Vyhledává a oslovuje možné donory knihovny, pracuje na poli 

fundraisingu.

· Ve spolupráci s vedením knihovny se zaměřuje na realizaci projektů 

komunitního a kulturního charakteru

· Ve spolupráci s vedením hledá a mapuje možnosti aktivit, kterými se 

knihovna bude zabývat v budoucnu.

· Připravuje a rediguje knihovnický zpravodaj 

o Ekonomické oddělení

o Zabezpečuje veškerou ekonomickou a účetní (vyjma mzdové) agendu 

knihovny.

o Sestavuje (na základě podkladů jednotlivých oddělení) rozpočet 

organizace a sleduje jeho průběžné čerpání. 

o Vedení pokladny, evidence majetku

o Ředitel 

o Koordinuje a řídí činnosti jednotlivých oddělení a knihovny jako celku.

o Zodpovídá za činnost knihovny v plném rozsahu. 

o Statutární zástupce knihovny.



5.   Automatizace knihovnických procesů

 o Používaný knihovnický software Verbis 2.1 

  o Uživatelé mají dostupný www OPAC na stránkách knihovny (www.knir.cz)

 24/7, který umožňuje rezervaci, prolongaci vypůjčených dokumentů 

samotnými čtenáři. Oznámení o rezervacích je odesíláno automaticky a 

okamžitě (ve chvíli dostupnosti dokumentu) prostřednictvím SMS brány, je 

zde také možnost touto branou zasílat čtenářům SMS přímo z programu 

Verbis.

o V únoru proběhl upgrade používaného knihovnického softwaru na Verbis 

2.1, který je v současnosti nejnovější verzí dodavatelem nabízeného AKS.

o Záznamy dokumentů v on-line katalogu obsahují citaci dle normy ČSN/ISO 

690 : 2011 (propojení se službou citace.com)

  o www OPAC knihovny obsahuje záznamy cca 9700 e-knih, které knihovna 

nabízí k vypůjčení prostřednictvím Palmknihy.cz (dříve e-Reading.cz)  - 

knihy si lze půjčovat 24/7/365. Tato skutečnost se ukázala jako přínosná v 

době úplného uzavření knihovny.

o V budově knihovny na Bezručově ulici jsou k dispozici 1 OPAC katalog       

(dospělé oddělení). 

o Výpůjční systém v hlavní budově na Bezručově ulici je 100 % 

automatizován. 

o Pobočka Horní Paseky - od ledna 2020 je spuštěn automatizovaný výpůjční 

protokol.

o Pobočka Hážovice nemá výpůjční proces automatizován. 

 o Elektronické informační zdroje:

 o Uživatelům jsou dostupné databáze ASPI (zákony), TAMTAM (dtb. 

periodik s archivem do roku 1996) s možností samostatného vyhledávání

o    Internet

o Připojení: optika (4M Rožnov) 

o Rychlost 20 Mbit/s 

o Budova Bezručova - možnost veřejného přístupu k Internetu z 9 stanic pro 

uživatele knihovny přístupných bezplatně, možnost tisku (čb/barva) do 

velikosti A3+.

o Wi-Fi připojení – možnost připojit se s vlastním PC, tabletem či mobilem k 

Internetu, nejenom v budově knihovny, ale také v bezprostředním  okolí 

knihovny (zahrada). 

o Pobočka Horní Paseky – možnost veřejného přístupu k Internetu, Wi-Fi – 1 

PC stanice (možnost čb tisku). 



2020 2019 2018

Obyvatel obce / do 15 let 16 710 / 2 193 16 760 / 2 217 16 784 / 2 217

Registrovaní uživatelé 3 051 3 216 3 247

Reg. uživatelé do 15 let 696 954 951

Návštěvníci knihovny 102 697 167 282 145 256

Fyzické návštěvy celkem 53 148 79 136 67 314

Návštěvníci půjčoven 33 486 46 595 47 580

Návštěvníci internetu 16 242  22 831 8 784

Návštěvníci kult. a vzděl. akcí 3 420 9 710 10 950

Návštěvnící online služeb 49 549 88 146 77 942

Výpůjčky celkem 163 856 210 479 215 211

Naučná literatura dospělí 22 190 33 540 31 434

Krásná literatura dospělí 82 436 104 991 107 864

Naučná literatura děti 2 416 3 114 3 279

Krásná literatura děti 14 314 20 209 19 140

Periodika 36 240 40 907 41 949

Zvukové dokumenty 5 447 9 785 10 577

Prolongace 96 748 123 669 128 531

MVS jiným knihovnám 201 257 236

MVS od jiných knihoven 190 253 267

2020 2019 2018

Kulturní akce - veřejnost 105 217 238

Vzdělávací akce - veřejnost 48 96 149

Počet návštěv www stránky 28 781 33 989 34 198

1 555 10 45

39 239 0 68 827

128 46 595 875

10 310 10 316  9 115

Vstupy do elektronického katalogu 
z prostor knihovny

Vstupy do elektronického katalogu 
z prostor mimo knihovnu

Vstupy do el. výpůjčního systému 
z prostor knihovny

Vstupy do el. výpůjčního systému
 z prostor mimo knihovnu

6.     Statistika činnosti 2020

 
o rok 2020 nelze seriózně porovnávat s předchozími obdobími a to z důvodu 

celospolečenského dopadu vládních opatření v souvislosti boje s 
onemocněním COVID-19

o není bez zajímavosti, že navzdory dvěma obdobím, kdy byla knihovna 
uzavřena úplně nebo byla otevřena s omezením, nejsou propady využití služeb 
tak dramatické, nakolik by se to dalo očekávat 

o v celkovém počtu registrovaných čtenářů zaznamenáváme oproti minulému 
roku úbytek o 165 registrovaných čtenářů, v počtu registrovaných dětí do 15 let 
zaznamenáváme meziroční pokles o 258 registrovaných čtenářů 

o harmonogram uzavření a omezení služeb v průběhu roku 2020 pro lepší 
pochopení situace v propadu využití služeb knihovny a registrovaných 
uživatelů 

· 13.3. – 27.4. – úplné uzavření 
· 28.4.- 31.5.–částečné omezení služeb ( karanténa dokumentů )
· 22.10. – 23.11. – úplné uzavření 
· 24.11.- 4.1. – výdejové okénko pro objednané dokumenty
· 4.1.- doposud – bezkontaktní výdej objednaných dokumentů
· 225 dní otevřeno v roce 2020 – (283 dní v roce 2019)



o v období prvního úplného uzavření knihovny proběhla revize knihovního 
fondu, která dle plánu revizí měla proběhnout v roce 2021. Byly revidovány 
všechny fondy v budově na Bezručově ulici, depozitním skladišti Horní Paseky 
a pobočce Horní Paseky.

 
o z výše uvedeného srovnání let 2019/2020 je nejvíce patrný propad  

návštěvnosti dětí do 15 let a využití knihovního fondu určeného těmto 
uživatelům. Tento propad ukazuje na provázanost návštěv dětí a mládeže v 
knihovně a docházkou dětí do škol, jejímž přerušením klesá poptávka a hlad 
dětí a mládeže po četbě.

o období uzavření se také promítlo v pořádání  všech kulturně-vzdělávacích akcí 
pořádaných knihovnou, byly buď přeloženy na jiný termín, či byly zrušeny 
úplně

o ve ztížených podmínkách pokračovalo naplňování koncepce Informačního 
vzdělávání uživatelů (IVU), nicméně z výše uvedených důvodů (COVID, 
uzavření škol, prázdniny, opětovné uzavření škol) to bylo pouze v průběhu 
měsíců leden, únor, část března, září a část října

o tradičním náplní činnosti jsou literárně-naučné besedy pro mateřské, základní 
a střední školy

o v průběhu let se vyprofilovaly okruhy témat, ke kterým se knihovna aktivně 
připojuje při tvorbě kulturních a vzdělávacích pořadů pro veřejnost v Rožnově

o okruhy témat besed pro dospělé: literatura, filozofie, psychologie, zajímavé 
osobnosti města a regionu, místní historie, orální historie, občanská 
společnost. 

o výstavy na chodbách a v podkroví městské knihovny se zaměřují na prezentaci 
projektů místních škol, občanských sdružení, prezentaci aktivit knihovny, 
prezentaci výtvarníků a fotografů ať už amatérských tak profesionálů. 
Zpravidla bývají instalovány na období 2 měsíců. V období uzavření knihovny 
byly realizovány alespoň virtuálně na webových stránkách knihovny.

o průběžně pokračuje akvizice společenských a deskových her k zapůjčení. 

o od roku 2017 funguje pod správou knihovny Knihobudka, která je umístěna 
na Masarykově náměstí. Byla adaptována z vysloužilé telefonní budky, je 
opatřena novým nátěrem, uvnitř instalována police na uložení knih. Občané 
města tak mohou "recyklovat" fondy svých domácích knihoven a zároveň 
mohou knihy vyřazované z fondu knihovny dostat "druhou šanci" i u lidí, 
kteří knihovnu nenavštěvují. V roce 2020 byla Knihobudka hojně 
využívána občany města, právě pro uzavření knihovny či 
knihkupectví.  



7. Výběr kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných pro veřejnost

o Tradiční literární soutěž O poklad strýca Juráša, které měla motto Čím víc 
budeš vědět, tím  větší bude tvůj svět. Soutěže se v městském kole 
zúčastnilo 103 žáků rožnovských škol a také ze ZŠ ve Vidči. Autoři 
oceněných děl následně postoupili do okresního, ti nejúspěšnější do 
krajského kola soutěže. Knihovna vítězné práce uveřejnila v online sborníku 
na webových stránkách knihovny (viz. https://knir.cz/wp-
content/uploads/2020/01/jur%C3%A1%C5%A1-19_20-FINAL.pdf)

o Tradiční a knihovnou největší pořádanou akci Podzimní putování s Broučky 
jsme museli k velké lítosti zrušit.

o Večerníčky na kamenech – zaměření akce na děti předškolního věku a jejich 
rodiče, respektive prarodiče, v roce 2020 jsme „večerníčky“ opět neuzavírali do 
jednoho tématu. Po pět dní v prvním červnovém týdnu ve spolupráci s různými 
divadly se nám podařilo 2 krát za knihovnu (a 3 krát do zahradního altánu 
Brasserie Avion kvůli dešti) přilákat denně odhadem více než 100 dětí a rodičů, 
kterým knihovníci četli pohádky, a divadla hrála dětská divadelní představení. V 
rámci Večerníčků 2020 se na kamenech  za knihovnou představily tyto 
divadelní soubory: Divadlo Navětvi (Bajaja!), Studio Damúza (pohádka 
Honza Pták), Studio G (představení Haló, Jácíčku), Listování (představení 

Komisař Vrťapka) a Divadlo Na cucky (s pohádkou Tři oříšky).

o Město v mé paměti – pokračuje projekt Město v mé paměti. 

o Seniorský tým aktivních seniorů se schází v podkroví knihovny 1 x měsíčně 
(v průběhu roku 2020 se však sešel pouze 4 x).

o Z důvodů obavy seniorského týmu z nemoci COVID19, byla v průběhu 
roku 2020 udržována hlavně telefonická a e-mailová komunikace.

o Tradiční prázdninové procházky pamětí města se neuskutečnily, byla 
realizována pouze procházka po Tyršově nábřeží v září 2020.

o edice Milé tisky (od roku 2011) - nové přírůstky
ź Archiv Miloše Kulišťáka - Ohlédnutí Radka Hasalíka za životem a 

dílem pana Miloše Kulišťáka (22. svazek)
ź  Příběh rožnovské Struhy   – Malé ohlédnutí za historií tohoto zařízení 

(23. svazek)
ź  Operace GLUCINIUM- Životní příběh československého parašutisty 

Františka Trpíka (24. svazek)
 

o Dílčí aktivitou jsou pravidelná setkání spojená s hlasitým předčítáním v 
Domově pro seniory v Rožnově pod názvem Čtení sluší každému - jsou 
zde prezentovány výstupy - publikace ediční řady Milé tisky, vlastní tvorba 
(povídky), popřípadě starší regionální literatura v pořadech s názvem 
Něco pozapomenutého. V roce 2020 byly realizovány pouze 4 návštěvy 
(leden-březen, září)

 o Až na vrchol Radhoště - z cyklu Po pašeráckých stezkách - výprava 
knihovníků, seniorů a zájemců z řad veřejnosti za historií Pusteven i nově 
zrekonstruované a nedávno znovu otevřené Jídelny Libušín. Zasvěceným 
průvodcem byl historik, spisovatel a publicista Daniel Drápala.

o LiStOVáNí - projekt herce Lukáše Hejlíka, který přináší netradiční formou 
současnou českou i světovou literaturu - v roce 2020 proběhla tato představení 
- Bitevní pole (autor: Jerome Colin) a Jak se stát diktátorem (autor Mikal 
Hem).



o Bookstart - knihovna pokračovala v celostátním projektu na podporu 
čtenářství nejmenších dětí a čtenářství v rodinách. 3 x ročně se ve spolupráci s 
městským úřadem účastnila vítání občánků, kde byly mladým rodinám s dětmi 
předávány tzv. startovací  balíčky, které obsahovaly bezplatnou registraci do 
knihovny, knihu, brožuru s doporučenou četbou pro nejmenší a jiné 
drobnosti...

o V průběhu měsíců červenec - srpen proběhla 4 x Letní čítárna. Na trávníku za 
knihovnou bylo připraveno odpoledne pro rodiče s dětmi, bylo možno si 
přečíst časopisy případně zahrát si společenské hry.

 o V návaznosti na Bookstart se probíhalo pravidelné setkávání rodičů, kteří 
jsou s dětmi na rodičovské dovolené  s cíleným programem pro tuto cílovou 
skupinu - vznikl tak klub pod názvem Pidiknir, v průběhu roku byly realizovány 

4 setkání.
 

o Pasování prvňáčků -řadu let knihovna pasuje žáky prvních tříd (po souhlase 
rodičů) na čtenáře knihovny. Děti obdrží knihu (kterou získá knihovna zdarma 
díky projektu Knížka pro prvňáčka) a odznak (placku) s logem dětského 
oddělení knihovny - v roce 2020 bylo pasováno 162 prvňáčků a tematicky bylo 
ztvárněno do pohádky Písmenková chaloupka. Pasování se odehrálo až 
září 2020 z důvodu uzavření základních škol (COVID).

o Proběhlo vyhlášení výsledků celoroční dětské čtenářské soutěže Lovci perel 
– Perlorodky. Novou zkušeností bylo online vyhlášení vítězů zakomponované 
do podoby dramatizovaného přednesu textu O vose Marcelce.

 

o Pokračuje Virtuální univerzita 3. věku (VU3) – v roce 2020 byly realizovány 
dva semestry – Leonardo da Vinci - renesanční uomu universale a 
Křesťanská ikonografie. Kurzy jsou realizovány ve spolupráci s Českou 
zemědělskou univerzitou v Praze. 

o Byla naplánována řada literárních besed  a setkání s autory knih, z důvodů 
omezení a uzavření proběhly pouze některé: nad knihou Jiskřičky naděje 
besedovali Daniel Drápala a Marie Brandstettrová, nad knihou Brillovka 
besedovali Richard Sobotka, Lukáš Španihel a architekt Karel Janča, o 
tématu starých rožnovských hospod vyprávěl Michal Chumchal, pozvání na 
besedu přijal sociolog a politik Ivan Gabal. 

o V druhé polovině roku poté proběhly 3 online přednášky pro veřejnost, které 
byly natočeny pracovníky knihovny bez pomocí třetích subjektů. Jednalo se o 2 
přednášky Daniela Drápaly. První, u příležitosti vydání knihy Vranečkova 
kronika, druhá u příležitosti dalšího edičního počinu v edici Rožnovské malé 
tisky o knize Jožky Nejedlé Fassmanové: Co se kdy přihodilo ve městě i na 
pasekách. V rámci Týdnů pro duševní zdraví pak proběhla přednáška Radky 
Dvořákové Reflexní terapie jako samopomoc. 



 o     Výstavy v podkroví a na chodbách knihovny jsou instalovány zpravidla na 
období 2 měsíců. Po uzavření knihovny byly výstavy částečně přesunuty do 
online prostředí a byly vystavovány na webových stránkách knihovny.V roce 
2020 proběhly tyto výstavy: Graffiti trochu jinak (výstava graffiti obrazů), 
Přátelé fotografie posedmé (výstava fotografií rožnovského foto spolku), 
Valašský komiks Martina Kubíka (komiksové ilustrace vsetínského 
výtvarníka), Kresby a malby - Karel Jura a Zdeněk Šimůnek, Pavel Hon - 
Světlo a stín (online - fotografie rožnovského fotografa).

 
o Loutková divadelní představení  - spolupráce s divadélkem Rolo 

(Rožnovští loutkáři) – bylo odehráno 6 sobotních loutkových představení 
pro nejmenší diváky – hraje se v podkroví knihovny. Po uzavření knihovny a 
nemožnosti pořádat představení v prostorách knihovny probíhá v druhé 
polovině roku 2020 spolupráce prostřednictvím sdílení záznamu představení 
na facebookovém profilu knihovny.

 
o Týdny pro duševní zdraví – tradiční akce pořádaná ve spolupráci s 

Iskérkou o.p.s. - cyklus besed zaměřených na téma duševního onemocnění 
a rad jak si ve složité životní situaci pomoci, doprovázeno s výstavou 
výtvarných prací Karla Jury a Zdeňka Šimůnka.

8. Spolupráce

Při organizování kulturní a vzdělávací činnosti knihovna není solitérem. Při této 
činnosti spolupracuje s řadou organizací, spolků a sdružení. Nejdůležitějšími 
partnery jsou: rožnovské základní a střední školy, Základní umělecká škola, 
Valašské muzeum v přírode, Fujaré z.s., Iskérka o.p.s., Město Rožnov, SVČ 
Rožnov, Masarykova veřejná knihovna Vsetín, T-klub kulturní agentura, 
Domov pro seniory a řada dalších. K tomu všemu je potřeba přičíst mnoho 
individuálních spolupracovníků, bez kterých by aktivity knihovny nebyly 
takové, jakými jsou.

Všem spolupracovníkům, ať už individuálním či institucionálním, patří vyslovení 
velkého poděkování.

9. Ediční činnost 

 o SOBOTKA, Richard. Operace GLUCINIUM – Životní příběh 
československého parašutisty Františka Trpíka. Rožnov pod Radhoštěm: 
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2020. Milé tisky. ISBN 978-80-
87334-44-7. 

 o SOBOTKA, Richard. Příběh rožnovské Struhy. Rožnov pod Radhoštěm: 
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2020. Milé tisky. ISBN 978-80-
87334-42-3. 

 o HASALÍK, Radek. Archiv Miloše Kulišťáka. Rožnov pod Radhoštěm: 
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2020. Milé tisky. ISBN 978-80-
87334-41-6.

o    Čím víc budeš vědět, tím  větší bude tvůj svět. Almanach oceněných prací 
oblastního kola literární soutěže O poklad strýca Juráša 2019/2020. Rožnov 
pod Radhoštěm: Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, 2020.

10.  Ocenění práce

o     pro léta 2018-2020 byl ředitel knihovny Bc. Pavel Zajíc jmenován 
členem odborné komise Ministerstva kultury ČR, která posuzuje 
nominace a následně uděluje ocenění MK ČR v soutěži Knihovna roku, 
kategorie základní knihovna. Toto ocenění uděluje každoročně ministr kultury 
nejlepším knihovnám v ČR a je pro řadu knihoven (s počtem obyvatel do 
5000) nejvyšším dosažitelným oceněním za jejich činnost.

o     hlasováním komise pak byl zvolen jejím předsedou

o     od roku  2019 pracuje ředitel knihovny ve výkonném výboru oborové 
organizace SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků)

o     od roku 2020 je ředitel knihovny členem redakční rady odborného 
knihovnického časopisu DUHA

 



11.   Zaměstnanci a profesní vzdělávání

o Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm v roce 2020 zaměstnávala 16 
fyzických zaměstnanců (15 na HDP, 2 na DpČ), přepočtený stav na plně 
zaměstnané činil 12,09

o     Pokračuje snaha knihovny nezůstávat na periferii „knihovnického dění - 
začleňovat do činnosti knihovny aktuální trendy 

o  Důležitým aspektem ve vzdělávání je také udržování si přehledu o platné 
legislativě vztahující se knihovnictví, účetnictví, příspěvkovým organizacím 
měst atd.

o Od 1.10.2020 dochází k personální změně na pozici lektor/PR/koordinátor 
programu knihovny. Novým pracovníkem je Bc. Dominika Trojanová a s 
jejím nástupem se částečně vyřešil problém s přechodem knihovny do 
online prostředí, při využití jejích předchozích zkušeností.

o Knihovna se svým podílem zapojuje do přípravy Kulturní strategie města 
Rožnov a také je zapojena do projektu MAPII (Místní akční plán vzdělávání 
v OPR Rožnov) skupiny pro čtenářskou gramotnost 

o Výběr školení, kterých se zaměstnanci knihovny účastnili, se z valné většiny 
odehrály v online prostředí.

12. Rozpočet knihovny, realizované projekty, granty, finanční dary

Hlavní činnost knihovny je financována příspěvkem zřizovatele na činnost, 
který byl v roce 2020 ve výši 7 735 000,-.

Činnost Střediskové knihovny byla financována na základě smlouvy s 
Masarykovou veřejnou knihovnou ve Vsetíně a objednávky služeb.
Příspěvek na tuto činnost byl ve výši 103 800,-.
 

 Mimo toto financování byly získány další finanční prostředky prostřednictvím 

grantových schémat Ministerstva kultury ČR.

 Zpřístupnění mediální databáze TAM TAM (Přístup do archivu periodik až do roku 1996)
o Začlenění do konsorcia knihoven s placeným přístupem  26.620,-
o Spoluúčast knihovny     13.310,-

Večerníčky na kamenech 2020
o Dotace (Ministerstvo kultury, program Knihovna 21. století) 20.000,-
o Spoluúčast knihovny     47.171,-

Podzimní putování s Broučky 2020
o Dotace (Ministerstvo kultury, program Knihovna 21. století)             10.000,-
o dotace byla vrácena pro nemožnost realizace projektu 

      

 Název školení Místo Počet pracovníků Měk

Čtete, čteme Rožnov 4 pracovníci

Seminář profesionálních pracovníků ZK Zlín 1 pracovník

Funkční (ne)gramotnost Zlín 1 pracovník

Mediální výchova 21 století pro knihovníky Olomouc 2 pracovníci

Co venkovské knihovny umí a dovedou Holasovice 2 pracovníci

Festival bezpečného internetu online 1 pracovník

Kulturní strategie měst online 2 pracovníci

Knihovny současnosti online 5 pracovníků

Základy email marketingu pro neziskovky online 1 pracovník

 Název školení Místo Počet pracovníků Měk

Knihovna spojuje (komunitní funkce) online 4 pracovníci

Současná literatura pro děti iX. online 4 pracovníci

Redesign www stránek pro knihovny online 1 pracovník

Současná česká literatura online 1 pracovník

Paměťové instituce Zlínského kraje online 1 pracovník

Vzdělávání na dálku online 1 pracovník

Vyhláška 50/1978 online 3 pracovníci



        Harmonizace dtb. autorit MěK Rožnov 6.
 o ·Dotace (Ministerstvo kultury, program VISK 9/A)  27.000,-
 o       Spoluúčast knihovny     12.000,-

       Knihy z českých vydavatelství do knihoven 
 o   Dotace – knihy v ceně (Projekt Česká knihovna)   6.214,-

Celková výše získaných finančních prostředků    89.834,-
   Celková výše spoluúčasti knihovny    66,481,-

13.   Nákupy, opravy a revize technického vybavení, interiér

o 1 x mobilní telefon -výměna za zastaralý přístroj
o 1 x notebook - ředitel - výměna morálně zastaralé stanice 
o 1 x síťová tiskárna - výměna zastaralé stanice
o 3 x plexi ochrana v půjčovnách - COVID bariéra
o 1 x bojler na ohřev teplé vody - pobočka Horní Paseky 
o 1 x čtečka e-knih - náhrada za porouchaný a neopravitelný stroj
o proběhly pravidelné revize: BOZP, požární ochrany, EZS, elektrických 

přístrojů

14.    Přístavba knihovny

V listopadu 2016 proběhla otevřená architektonická soutěž na přístavbu budovy 
knihovny na Bezručově ulici. V soutěži zvítězil návrh architektonického studia 
Čtyřstěn - Ing. arch. Karla Kubzy a Ing. arch. Milana Joji. Všechny soutěžní 
návrhy, které byly do soutěže přihlášeny byly prezentované na výstavě na chodbách 
a v podkroví knihovny.
Katalog architektonické soutěže je dostupný online na 
http://knir.cz/files/publikace/Katalog%20pristavba%20web.pdf

o V průběhu roku 2017 byla podepsána smlouva o dílo, která zavazuje studio 
Čtyřstěn k dopracování projektu .

o     Začátkem srpna 2017 byla odevzdána městu Rožnov dopracovaná      
studie na základě připomínek a potřeb knihovny, zřizovatele a členů 
výrobního výboru

o V prosinci 2017 byla odevzdána dokumentace pro územní rozhodnutí. 

o V lednu 2018 byly provedeny sondy do zdí, podlahových a stropních 
konstrukcí stávajícího objektu, které prověřily zdravotní stav stávajícího 
objektu, potvrdily přítomnost spór dřevokazné houby v některých 
konstrukcích, avšak ve stádiu, které lze považovat za konzervované.

o Dne 12.2.2020 bylo oddělením výstavby Městského úřadu v Rožnově p.R. 
vydáno rozhodnutí o stavebním povolení na "Stavební úpravy a přístavbu 
knihovny v Rožnově p.R., Bezručova 519".  

o V průběhu roku 2020 probíhaly úpravy projektu ze strany architektů 
tak, aby mohla být připravena soutěž na dodavatele stavby, která do 
28.2. 2021 nebyla vyhlášena.

. 



15. Propagace činnosti knihovny 

 o Knihovna propaguje své aktivity nad rámec běžných knihovnických procesů 
prostřednictvím nejrůznějších komunikačních kanálů. Využívají se 
plakátovací plochy ve městě, příloha měsíčníku Spektrum - KAM, regionální 
noviny, TV Beskyd, www stránky knihovny a jiných spřátelených institucí, 
profil knihovny na sociálních sítích, měsíční pozvánky a pozvánky na 
jednotlivé akce, rozesílání hromadných informačních mailů

o Webové stránky (www.knir.cz) 
o Od června 2019 jsou spuštěny nové webové stánky (staré webové 

stránky a informace na nich byly přesměrovány na adresu 
puvodni.knir.cz)

o Do stránek jsou začleněny prvky Web 2.0, propojení na Facebook 
o Uživatelé webu mohou aktivně přispívat svými tipy na nákupy knih
o Funguje možnost komunikovat s knihovníky on-line (bez nutnosti využití 

komunikačních programů např. ICQ či Skype)
o Součástí www stránek je také katalog dokumentů s možností vstupu do 

čtenářského konta atd. (viz kapitola Automatizace)

o Facebook, Instagram: knihovna spravuje profily na sociálních sítích, které 
slouží k upoutání pozornosti k aktuálním aktivitám v knihovně, případně k 
zajímavým informacím na internetu 

o Pravidelný sloupek Okno do knihovny ve Spektru Rožnovska (vychází 
 1 x za měsíc) – zabývá se novinkami ve službách, aktualitách z knihovny, 

ale také pozvánkami na akce, jež knihovna pořádá.

o Seznam akcí knihovny v příloze Spektra KAM

o Informační bulletin o knihovně – vychází měsíčně, rozesílá se čtenářům 
mailem, dostupný v knihovně. Píší jej sami knihovníci. Obsahem jsou 
informace o novinkách, aktivitách knihovny, o nových knihách či zvukových 
dokumentech. Bulletin je velmi pozitivně přijat uživateli a také knihovnickou 
veřejností. Rozšiřován je v tištěné podobě (náklad 100 ks) a v digitální 
formě.

 
o Samostatný měsíční plakát na akce knihovny a SVČ - společný 

informační kanál o činnosti dvou institucí. Nahrazuje od roku 2017 zaniklý 
společný plakát městských organizací. V průběhu uzavření knihovny a 
nerealizaci doprovodného programu knihovny, nebyly plakáty tištěny a 
vylepovány.

16.  Závěr

V celkovém hodnocení činnosti knihovny za období roku 2020 lze napsat následující:

 o Městská knihovna v Rožnově je moderní knihovnou, která svým uživatelům 
nabízí široké portfolio služeb a dokumentů, ať už ve formě klasické či 
digitální.

o Situace s omezeními činnosti knihovny prověřila připravenost knihovny na 
přesun části aktivit do virtuálního prostoru, podpořila relevantnost a 
smysluplnost některých investic a projektů z minulosti (bibliobox, nabídka e-
knih) a potvrdila zájem čtenářů o četbu, dokumenty a aktivity knihovny 
navzdory nepříznivým okolnostem.

Rok 2020 byl pro celou společnost, knihovny nevyjímaje, velikou zkouškou, která 
ukázala, zda je ve změněných podmínkách schopna fungovat s omezeními, na které 
nebyl nikdo připraven.

Knihovna, která značnou část svých aktivit zaměřuje na spolupráci se školami, musela v 
průběhu roku 2020 vyčkat, jak se s hendikepy online prostředí vyrovnají žáci i učitelé. 
Teprve následně lze na předchozí spolupráci smysluplně navázat tak, aby aktivity 
knihovny byly plnohodnotnou extenzí distančního vzdělávání žáků rožnovských škol.

 V souvislosti s připravovanou přístavbou věřím, že se v následujícím období podaří 
dosáhnout kýženého cíle, jímž je vyřešení prostorových podmínek současné budovy, 
bez ohledu na politické klima ve městě. V případě, že všechny kroky, které již byly 
podniknuty, nebudou marné, má knihovna a její uživatelé před sebou světlou 
budoucnost. 

      Bc. Pavel Zajíc, ředitel knihovny
28. 2.  2021
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